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pracownikiem Wydziału Teologicznego ATK i tamże kierownikiem Katedry Arche
ologii Chrześcijańskiej. W tej również uczelni uzyskał w roku 1967 habilitację na pod
stawie rozprawy Złoty Dom Królestwa. Studium z dziejów krakowskiego cechu złotni
czego od czasu jego powstania (ok.1370) do połowy wieku XV  (Warszawa 1968). Pod
czas tynieckiej uroczystości Akademię Teologii Katolickiej reprezentował o. prof. Janusz 
Zbudniewek OSPPE. Jego tekst, jak również artykuł ks. prof. Józefa Mandziuka, zna
lazły się na kartach dwóch ksiąg dedykowanych ks. prof. Bolesławowi Przybyszew
skiemu.

Krzysztof Rafał Prokop

Sprawozdanie z działalności studium Caritas (1995-1999)

Od czterech lat istnieje i funkcjonuje w Akademii Teologii Katolickiej w Warsza
wie Studium Caritas, które od 1998 r. w pełni zostało włączone w struktury akademij
ne. Nadarza się więc sposobna okazja, by podsumować dotychczasową jego działal
ność, ale zanim to nastąpi wypada w kilku słowach przypomnieć genezę utworzenia 
tego dzieła. W 1994 r. Caritas Polska zwróciła się do Akademii Teologii Katolickiej 
z prośbą utworzenia takiego Studium. Senat ATK podjął propozycję otwarcia tego 
Studium na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Pierwszym Dy
rektorem Studium Caritas, który jest także twórcą jego koncepcji i programu został ks. 
prof. Henryk Skorowski. Rozpoczęło ono swoją działalność w październiku 1995 r. 
i przez trzy kolejne lata, było wspierane finansowo przez Caritas Niemiecką, co z ko
lei było wynikiem umów pomiędzy Akademią Teologii Katolickiej i Caritas Polska. 
Od października 1998 r. Studium zostało włączone w pełne struktury organizacyjne 
i finansowe ATK.

Podstawowym celem Studium jest przygotowanie kadry profesjonalnych pracow
ników socjalnych, uformowanych w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka, goto
wych nieść pomoc ludziom ubogim, chorym, cierpiącym, samotnym, uzależnionym, 
niezaradnym, niepełnosprawnym i różnorako pokrzywdzonym. Nauka w Studium trwa 
trzy lata, a jego absolwenci otrzymują zawodowy dyplom licencjacki w zakresie pracy 
socjalnej. Istnieje także możliwość kontynuowania studiów i uzyskania dyplomu ma
gisterskiego. Studium Caritas utrzymuje stały kontakt z Institut fur Caritaswissenschaft 
und Christliche Sozialarbeit przy Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu, z Uni
wersytetem w Passau oraz z innymi placówkami naukowymi zagranicznymi.

Obecnie Studium liczy 91 słuchaczy na trzech latach. Osoby te pochodzą z różnych 
regionów całej Polski, a także z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Kadrę dydaktyczno-na
ukową stanowią czterej pracownicy etatowi, wszyscy po studiach specjalistycznych 
we Freiburgu oraz specjaliści z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszaw
skiego, Szkoły Głównej Handlowej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomo



272 SPRAWOZDANIA [6]

wego i Warszawskiej Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych, którzy pro
wadzą następujące wykłady zlecone: medycyna społeczna, socjologia ogólna psycho
terapia, teologia pastoralna, pedagogika dorosłych i opiekuńcza, prawo rodzinne i opie
kuńcze, ustawodawstwo socjalne, prawo administracyjne i karne, organizacja i zarzą
dzanie oraz psychologia społeczna. W czasie trwania studiów słuchacze odbywają 
również praktyki zawodowe, w ośrodkach kościelnych i państwowych, realizujących 
pracę socjalną i pomoc społeczną. Przez cały rok II studenci zobowiązani są do coty
godniowej praktyki w wymiarze 4 godzin, a po jego zakończeniu odbywają praktykę 
wakacyjną w wymiarze 4 tygodni. Naukę w Studium Caritas kończy praca dyplomo
wa -  projekt socjalny, którego głównym zadaniem jest umiejętność zastosowania w prak
tyce nabytych wiadomości teoretycznych, pozyskanie sponsorów oraz konkretne zre
alizowanie zamierzonych przedsięwzięć. Taki projekt socjalny jest najczęściej realizo
wany przez dwie lub trzy osoby, w wyjątkowych jednak sytuacjach dopuszcza się 
możliwość jego realizacji przez jedną osobę. W ubiegłym roku akademickim 1997\98 
taki projekt socjalny obroniły 21 osoby, które także okazały się pierwszymi absolwen
tami w dziejach Studium Caritas.

W bieżącym roku akademickim 1998\99 studenci III roku Studium Caritas (37 osób) 
napisali i obronili 15 prac dyplomowych -  projektów socjalnych. Tematyka projektów 
była uzgodniona z promotorami prac oraz z kierownikami placówek, w których były 
one realizowane. W zamyśle promotorów zasadniczym celem było dostosowanie pro
jektu socjalnego do potrzeb placówek oraz wniesienie lub usprawnienie nowych roz
wiązań organizacyjnych, jak również wzbogacenie tych placówek w środki finanso
we, czy też rzeczowe. W wyniku realizacji powyższych projektów socjalnych studenci 
III roku Studium Caritas pozyskali w wyniku negocjacji ze sponsorami: 50 tys. zł w for
mie darowizny pieniężnej oraz około 20 tys. zł w środkach rzeczowych. Oprócz tego 
studenci wnieśli ogromnie duży wkład pracy własnej w organizowaniu takich dzieł 
jak: zabawy choinkowe i noworoczne, kolonie letnie i ferie zimowe, wycieczki tury
styczne, zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, urządzanie domów dziecka, domów 
radosnej starości, stacji opieki Caritas, placów zabaw dla dzieci itp. Ponadto studenci 
pomagali w odrabianiu lekcji i zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieciom z ro
dzin patologicznych. Pomimo tych znaczących osiągnięć wydaje się, że celowym by
łoby zorganizowanie jeden raz w roku spotkań z dyrektorami placówek, w których są 
realizowane projekty, aby udzielili naszym studentom większej jak dotychczas pomo
cy w zakresie ukierunkowania na rzeczywiste potrzeby danych placówek, celem zwięk
szenia efektywności prowadzonych projektów socjalnych.

ks. Jarosław Koral SDS
Andrzej Jaraczewski


