
Program  

I Forum Prefektów Studiów 

 

Piątek (26 października) 

9.00-9.50       Rejestracja 

10.00-10.30   Otwarcie i powitanie  – ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC 

 

10.30-13.00   Debata  Jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów?  

Uczestnicy debaty: o. Krzysztof Michałowski OP, s. Anna Maria Pudełko 
AP, Anna Sosnowska, ks. dr Antonio Panaro 

Prowadzący: ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC, ks. dr hab. Krzysztof 
Marcyński SAC 

13.00-14.00   Eucharystia - przewodniczy ks. bp Damian Bryl 

14.00-15.00   Obiad 

15.00-16.00   I sesja prezentacji Jak dzisiaj komunikować w 
seminariach w Polsce? 

● Kompetencja komunikacyjna – must have w edukacji i komunikacji – ks. dr 
hab. Krzysztof Marcyński SAC 

● Bez autentyczności nie ma dobrej komunikacji  – Wioletta Przybyszewska 

● Komunikacja treści religijnych między hermetyczną ckliwością, branżowym 
slangiem, a sensacyjnością newsa – Szymon Hołownia 

Dyskusja 

16.00-17.00   II sesja prezentacji Jak dzisiaj edukować w seminariach 
w Polsce? 

● Jak współczesne trendy edukacyjne mogą wzbogacić kształcenie w 
seminariach duchownych? – o. Wojciech Żmudziński SJ 

● Nowoczesna edukacja – kiedy świat i oczekiwania zmieniają się 
codziennie, nie co kilka lat. Standardy światowe – Elżbieta Maria 
Komorowska 

● Program studiów seminaryjnych a wyzwania świata – ks. bp Damian Bryl 

Dyskusja 

17.00-17.30   Przerwa kawowa 

https://www.wsdsac.pl/debata/
https://www.wsdsac.pl/eksperci/ks-dr-hab-krzysztof-marcynski-sac/
https://www.wsdsac.pl/eksperci/wioletta-przybyszewska/
https://www.wsdsac.pl/szymon-holownia/
https://www.wsdsac.pl/szymon-holownia/
https://www.wsdsac.pl/eksperci/o-wojciech-zmudzinski-sj/
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https://www.wsdsac.pl/elzbieta-maria-komorowska/
https://www.wsdsac.pl/elzbieta-maria-komorowska/
https://www.wsdsac.pl/eksperci/ks-dr-grzegorz-strzelczyk/


17.30-18.30   III sesja prezentacji Jakich księży potrzebują ludzie 
naszych czasów? 

● Jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów. Sakramenty – ks. dr 
Antonio Panaro 

● Jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów. Homilie – ks. dr Wojciech 
Węgrzyniak 

● Jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów. Wychowanie religijne – 
ks. Przemysław Kawecki SDB 

Dyskusja 

19.00   Kolacja  

 

Sobota (27 października) 

7.30-8.00   Modlitwy poranne 

8.00-9.00   Śniadanie 

9.00-10.30  I sesja warsztatowa 

Prefekci studiów: 

Zarządzanie edukacją dziś - ks. dr Zenon Hanas SAC 

Wykładowcy: 
Debata oksfordzka jako narzędzie rozwijania kompetencji komunikacyjnych 
i formacji alumnów – Jan Piosik, Mariusz Lewandowski 

Alumni 
Ksiądz w mediach społecznościowych – Szymon Hołownia 
 

10.30-11.00   Przerwa kawowa 

11.00-12.30   II sesja warsztatowa 

Prefekci studiów: 
Negocjacje na co dzień – jak etycznie i wspólnie dochodzić do 
porozumienia? – Adam Górecki 
 

Wykładowcy: 
Nowoczesna edukacja – kiedy świat i oczekiwania zmieniają się 
codziennie, nie co kilka lat. Standardy światowe – Elżbieta Maria 
Komorowska 

Alumni 
Warsztat 2. Jak się dzisiaj uczyć – Anna Adryjanek 

13.00-14.00   Eucharystia – przewodniczy ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik 

https://www.wsdsac.pl/ks-dr-antonio-panaro/
https://www.wsdsac.pl/ks-dr-wojciech-wegrzyniak/
https://www.wsdsac.pl/eksperci/ks-przemyslaw-kawecki-sdb/
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https://www.wsdsac.pl/anna-adryjanek/


14.00-15.00   Obiad 

15.00-16.00   Jaka jest kompetencja komunikacyjna wykładowców i 
alumnów. Podsumowanie badań w wyższych seminariach duchownych w 
Polsce – ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC. 

16.00-16.30   Przerwa kawowa 

16.30-17.00   Podsumowanie i wnioski – ks. dr hab. Krzysztof Marcyński 
SAC 

17.00             Kolacja 
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