
ZJAZD SŁUCHACZY  
Powszechnego Uniwersytetu 

Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (www.PUNCS.pl) 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

Radom,ul.Wodna 13/21, EUST im. Sługi Bożego Roberta Schumana, 2-3 października 2021 

SOBOTA, 2 PAŹDZIERNIKA (można oglądać on-line  https://youtu.be/Bb00hFBfB6M ) sala 213 

 

10.00 – 11.30 Inauguracja roku akademickiego EUST i PUNCS 

11.30 – 12.00 Spotkanie okolicznościowe 

12.00 – 13.30 Wykład w ramach programu PUNCS 

13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa 

15.00 - 15.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

15.30- 16.10 Występ kapeli „Znad Baryczy” z Odolanowa 

16.10-19.00 I Blok paneli: gospodarczy (można oglądać on-line   https://youtu.be/NpOHPYJLGD0  ) 

 sala 208 

16.10 - 17.00 Model przedsiębiorcy jako wdrożeniowca zasad i norm chrześcijańskich do życia 
społecznego;  
Przewodniczący panelu: dr Marcin Czarnacki,  

 

17.10 - 18.00 Rola i zadania Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) w mądrej i 
odpowiedzialnej transformacji energetycznej – uruchomienie specjalizacji AMCS w ramach PUNCS; 

Przewodniczący panelu: dr Edyta Witka-Jeżewska 

18.10 - 19.00 Wyzwania dla Polonii w rozwoju polskiej gospodarki – utworzenie Forum Polonii 

Gospodarczej 

Przewodniczący panelu: inż. Piotr Winiarski (Austria),dr Witaliusz Nadaszkiewicz (Ukraina)   

Gość specjalny: s.Michaela Rak (Litwa),Adam Steinberg (USA)-przedsiębiorca, dzialacz społeczny 

 

UWAGA: osoby chcace brac udzial w sposob czynny prosimy o rejestracje poprzez MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3azuEgdxLpWgUKFEHNfq1zx97ocZ4lmbDI9W7YO0v79Y81%40thread.tacv2/1632826441284?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-

e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%221ef96194-805b-4c86-9a3d-c549351cff5a%22%7d 

 

16.10 - 19.00 II Blok paneli: spoleczny  (można oglądać on-line   https://youtu.be/Bb00hFBfB6M ) 

 sala 213 

16.10 - 17.00   Budowanie Wspólnoty Narodów Europy –Paneuropejski Ruch Europa Schumana 

Przewodniczący panelu: Grzegorz Zamorowski 

https://youtu.be/Bb00hFBfB6M
https://youtu.be/NpOHPYJLGD0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azuEgdxLpWgUKFEHNfq1zx97ocZ4lmbDI9W7YO0v79Y81%40thread.tacv2/1632826441284?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%221ef96194-805b-4c86-9a3d-c549351cff5a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azuEgdxLpWgUKFEHNfq1zx97ocZ4lmbDI9W7YO0v79Y81%40thread.tacv2/1632826441284?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%221ef96194-805b-4c86-9a3d-c549351cff5a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azuEgdxLpWgUKFEHNfq1zx97ocZ4lmbDI9W7YO0v79Y81%40thread.tacv2/1632826441284?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%221ef96194-805b-4c86-9a3d-c549351cff5a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azuEgdxLpWgUKFEHNfq1zx97ocZ4lmbDI9W7YO0v79Y81%40thread.tacv2/1632826441284?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%221ef96194-805b-4c86-9a3d-c549351cff5a%22%7d
https://youtu.be/Bb00hFBfB6M


 

17.10 - 18.00 Wychowanie ku wolności oraz odpowiedzialności – formowanie młodzieży Schumana 
Przewodniczący panelu: dr Magdalena Bobro 

 

18.10 - 19.00   Społeczny wymiar niesprawności a budowanie Wspólnot Serca  
Przewodniczący panelu: Janina Reich-Delebis 

20.00 - 22.00  Spotkanie dla budowania relacji ( sala 02, 05) 

NIEDZIELA, 3PAŹDZIERNIKA 

10.30 - 11.30  Msza święta i poświęcenie sztandaru EUST im. Sługi Bożego Roberta Schumana  

11.40 - 12.30  Otwarcie oddziału Instytutu Myśli Schumana w Radomiu oraz dyskusja na temat tworzenia 

podobnych oddziałów w innych miejscach w Polsce: 

Jak otworzyć oddział Instytutu Myśli Schumana w mojej miejscowości?  

 

12.30 - 13.00   Występ kapeli „Znad Baryczy” z Odolanowa 

13.00 – 14.50  Spotkanie okolicznościowe  

15.00 – 15.30  Koronka do Miłosierdzia Bożego  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gościem specjalnym będzie Siostra Michaela Rak, zalozycielka i prowadzaca pierwsze  hospicjum na 

Litwie. https://mostdonieba.pl/dla-mediow/ 

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki zapewnia bezpłatną profesjonalną opiekę medyczną i pielęgniarską 
dzieciom i dorosłym nieuleczalnie chorym na choroby onkologiczne i inne na oddziale stacjonarnym 
hospicjum oraz w domach pacjentów.www.hospisas.lt Wsparcie i datki prosimy wplacac: 

Luminor Bank AB 

Kod banku: 40100 

BIC, SWIFT kod: AGBLLT2X 

konto w euro: LT232140030002856368 

konto w dolarach: LT392140030002856371 

konto w złotówkach: LT762140030002856384 

W trakcie ZJAZDU PUNCS bedzie mozliwosc nabycia ksiazki o błogosławionym Kardynale Wyszyńskim.  

Dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne. 

Prezentacja książki „Radość z chwały Ojca” 

Jest to praca zbiorowa skoncentrowana na historycznym wydarzeniu jakim byla beatyfikacja Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego, która się odbya w dniu 12 września 2021 r. w Warszawie. Z tego powodu jest 
jednostkowa, niepowtarzalna. Powstałą przy harmonijnej współpracy osób duchownych i świeckich co 
otworzyło ten tekst na oba typy wrażliwości i jest jego szczególną wartością. Dzięki wysiłkowi redaktora 



treść obu nurtów informacji jest w sposób zdecydowany skoncentrowana na osobie i dziele Kardynała 
Wyszyńskiego, co wyróżnia tę książkę i nadaje jej historyczny wymiar. Opracowane specjalnie dla tej 

książki kalendaria życia i procesu beatyfikacyjnego Prymasa Tysiąclecia nadają jej charakter swego 
rodzaju syntezy i podstawowego kompendium wiedzy o Nim. Załączona litania do nowego 
Błogosławionego to wartość sama w sobie. Przedsłowie napisał Metropolita Częstochowski abp Wacław 
Depo w którym podkreślił, że „...niniejsza pozycja jest jednym ze świateł wiary ...”   Wydawcą książki 
jest Fundacja „Dla Polonii”. Redaktorem książki jest ks. prałat Józef Roman Maj 


