Powszechny Uniwersytet
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Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do podjęcia edukacji i formacji na Powszechnym Uniwersytecie Nauczania
Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) pod patronatem Św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Roberta Schumana.
PUNCS działa w ramach struktur Instytutu Myśli Schumana, założonego przez prof. Zbigniewa Krysiaka,
w pozaszkolnej formie edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. Działamy od lutego 2021, zaś
obecnie uruchamiamy kolejną, trzecią już edycję, trwającą drogą on-line przez dwa semestry począwszy od 15
października 2022 aż do końca czerwca 2023, w średnio licząc co drugą sobotę w godzinach od 10:00 do 13:15.
Harmonogram zajęć jest umieszczony na https://puncs.pl/harmonogram-zajec/. Można się u nas zapoznać z tym,
jak myśl chrześcijańska pomaga poprawić stan gospodarki oraz społeczeństwa, a w tym ludzkiej pracy; słuchacze
dyskutują o tym z ekspertami przedstawiającymi poszczególne zagadnienia oraz piszą pracę dyplomową
zawierającą ich własne pomysły na zmianę swego otoczenia społecznego. Zajęcia są prowadzone nieodpłatnie,
choć prosimy o pokrycie kosztów technicznych komunikatora elektronicznego w kwocie 500 zł.
Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne
oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Liczymy, że ci
Animatorzy Myśli Chrześcijańsko-Społecznej przyczynią się do diagnozowania i zmniejszania rozbieżności
pomiędzy myślą chrześcijańską a istniejącym kształtem poszczególnych organizacji czy instytucji. Braki zwykłej
ludzkiej przyzwoitości, pokory, wyrozumiałości, a przy tym sprzeniewierzanie się prawdzie to są przyczyny
najpoważniejszych problemów ekonomiczno-społecznych i warto, byśmy łączyli siły w środowisku ludzi odważnie
sprzeciwiających się życiu bez moralności i bez Boga. Nie tylko staramy się zdobywać wiedzę, ale również
wspólnie formujemy się jako animatorzy, ludzie sumienia, bo takich potrzebują nasze społeczeństwa. PUNCS jest
płaszczyzną dla dalszych działań w skali międzynarodowej, to jest projektem Animatorów Wizerunku Polski w
Europie, Forum Polonii Gospodarczej oraz Forum Młodych Trójmorza.
Więcej na temat PUNCS można się dowiedzieć ze strony internetowej https://puncs.pl gdzie można
wypełnić elektroniczny formularz w celu zapisania się na zajęcia. Słuchacze biorą udział w zajęciach i wykonują
praktyczny projekt wdrażający treści z tych zajęć, indywidualnie lub w około 5-osobowych zespołach, który jest
dyskutowany z naszymi ekspertami, a na koniec przedstawiany Komisji Egzaminacyjnej. Obok tego na użytek
słuchaczy organizowane są praktyki wdrażające w rolę animatora.
Myśl chrześcijańsko-społeczna jest mało znana i zbyt rzadko stosowana w praktyce. Jest ona odmienna
od dwóch skrajnych wyobrażeń: albo iż sam tylko wolny rynek rozwiąże wszystkie problemy, albo że za
rozwiązanie wszelkich problemów jest odpowiedzialne samo tylko państwo. Tymczasem lokalne społeczności
winny rozwiązywać swe problemy, na ile będą potrafiły, uzyskując tyle pomocy państwa, ile to jest niezbędne,
(zasada pomocniczości). Aby się to działo, sami ludzie winni mieć rozwinięte kompetencje, wrażliwość, zdolność
brania na siebie odpowiedzialności za sprawy publiczne, i angażowania się na rzecz innych (zasada solidarności).
Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman, w swoim czasie premier Francji, inicjował proces integracji
europejskiej opierając się na chrześcijaństwie. Uczył, że zjednoczona Europa będzie dysponowała siłą, której nic
nie powstrzyma, a będzie to siła wspólnotowej solidarności. Przestrzegał aby nie starać się budować
europejskiego super-państwa, lecz tworzyć wspólnotę równych sobie narodów, wzajemnie ubogacających się
własną różnorodnością. Dzisiejsza Unia Europejska odchodzi od myśli Schumana, od swych idei założycielskich,
jednak w przekonaniu organizatorów PUNCS ten proces można odwrócić, i w ten sposób przywrócić Europie jej
wielkość. To jest jednym z przedmiotów dyskusji podczas naszych zajęć.
www.PUNCS.pl; sekretariat@PUNCS.pl; Tel. 575 990 686; www.IMSchuman.com; sekretariat@IMSchuman.com

Wedle polskiej konstytucji naszym ustrojem gospodarczym jest społeczna gospodarka rynkowa, z
nawiązaniem do rozwiązań z czasów Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Alcide de Gasperiego, z uznaniem
zasadniczej i pozytywnej roli przedsiębiorstwa, rynku, własności prywatnej i wynikającej z niej odpowiedzialności
za środki produkcji, oraz wolnej ludzkiej inicjatywy w dziedzinie gospodarczej. Takimi słowami Jan Paweł II
określał dobrze rozumiany „kapitalizm” (Centesimus annus 42). Życie oznacza nie tylko rywalizację, ale i
współpracę, stąd uzasadnione jest również stosowanie terminu „solidaryzm”, z popieraniem polskiego kapitału,
myśli, siły roboczej, rodzin oraz kultywowania tradycji. Słuchacze PUNCS starają się opracowywać wskazania
zmian we własnym kręgu wedle zasad myśli chrześcijańsko społecznej. Wśród zadań PUNCS jest uwrażliwianie
na rolę etyki w sprawach gospodarczo-społecznych i tym samym podwyższanie wartości organizacji czy też
zakładów pracy, w których zatrudnia się, lub którymi kierują słuchacze PUNCS. Wokół nas jest zbyt wiele
bezideowości, krótkowzroczności, pełnienia roli wyrobnika, zamykania się w wąskim kręgu własnych interesów,
z uszczerbkiem dla dobra wspólnego oraz skuteczności ekonomicznej. Potrzeba, by rosła odpowiedzialność oraz
świadomość bycia prawdziwymi gospodarzami swego otoczenia społecznego. Właśnie ku temu nakierowane są
wysiłki wykładowców, ekspertów i organizatorów PUNCS. Zarazem, w gronie absolwentów PUNCS tworzy się
wartościowe środowisko osób wspierających się we własnym rozwoju oraz służbie bliźnim i Bogu. Przykazanie
miłości oznacza między innymi wyższą jakość pracy, aby ją wykonujący mógł się uważać za współpracownika Boga
w dziele stwarzania świata, jak o tym uczyli bł. Stefan Wyszyński oraz św. Jan Paweł II (Laborem exercens 25).
Chrześcijaństwo uczy, jak nie zatracić się w ziemskiej krzątaninie, gdyż na wszystko trzeba patrzeć w
perspektywie wieczności. Chrześcijaństwo uczy, że wszyscy jesteśmy grzesznymi, a to nakazuje zachowywać
wyrozumiałość i wielkoduszność, przez co tworzy nowy rodzaj ekonomii. Obecność ludzi sumienia rodzi
gospodarkę odporną na pandemie i kryzysy; dla osoby pełniącej funkcję kierowniczą kluczową kompetencją jest
być człowiekiem z wiernością normom etycznym. Podczas gdy tak wielu ludzi stara się na siłę imitować innych,
należy mnożyć swój własny talent, wedle otrzymanego od Boga powołania, bo to daje wyższą produktywność. W
unikalnej formule PUNCS można się zapoznać z wieloma tematami, które rzadko są podnoszone przez świat
akademicki oraz w praktyce przedsiębiorczości, a dzieje się to zazwyczaj z powodu niedostatku interdyscyplinarności czy też zwykłej wyobraźni. Przy tym nie szermujemy tanimi receptami, lecz stawiamy pytania, zachęcając
słuchaczy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Serdecznie zapraszamy, aby się zaangażować w roli
słuchacza lub też zachęcać do tego osoby ze swego kręgu.
PUNCS powinien być szczególnie atrakcyjny dla związku „Solidarność”, choćby ze względu na
odwołanie do katolickiej nauki społecznej, które jest umieszczone na samym początku statutu „Solidarności”.
To właśnie u nas można poszerzać wiedzę odnośnie tej nauki oraz jej praktycznych wdrożeń. Spore grono
naszych obecnych słuchaczy aktywnie działa w strukturach związkowych. Zapraszamy tych, którzy chcą się
przyczyniać do tworzenia strategii wykorzystywania związku na rzecz budowania innego typu relacji
gospodarczych, niż to dotąd istnieje „w głowach” Polaków. Jedni wierzą iż sam tylko wolny rynek wszystko
zbawi, zaś inni oczekują zbawienia ze strony omnipotentnego państwa. Nie o takim jednak zbawieniu nauczał
Jan Paweł II. Mówił on iż słowo solidarność płynie „szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy
żyć wedle zasady: wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady: wszyscy z wszystkimi, wszyscy dla
wszystkich”. Aby zmieniać myślenie społeczne, warto prowadzić organiczną pracę u podstaw, a w tym to, nad
czym zastanawiają się nasi słuchacze. Dobrym tematem pracy kursowej mógłby być plan zmiany kultury
organizacyjnej konkretnego zakładu pracy, napisany przez związkowców „Solidarności” właśnie z tego zakładu.
Troska o godność każdej istoty ludzkiej oraz praktyczne wcielenie w życie społeczne zasad wartości
chrześcijańskich służą ograniczaniu chaosu i zamętu otaczającego człowieka, a także budowaniu dobrego
środowiska dla integralnego rozwoju ludzi. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło wszystkich, którzy chcą się
przyczyniać do budowy solidarnego społeczeństwa.
Zapraszamy pozostając z poważaniem
Dr Marek Oktaba

Dr Adrian Markiewicz

Dyrektor Zarządzający PUNCS
marek.oktaba@puncs.pl
tel. 501 147 924

Dyrektor ds. Studenckich PUNCS
adrian.markiewicz@puncs.pl
tel. 695 905 135

www.PUNCS.pl; sekretariat@PUNCS.pl; Tel. 575 990 686; www.IMSchuman.com; sekretariat@IMSchuman.com

