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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Wykład monograficzny (11-R2S-14-r2_20)
Tytuł wykładu: Z dziejów dobroczynności chrześcijańskiej
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Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
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Ocena z prasy pisemnej, temat do uzgodnienia z wykładowcą

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa: Od filantropii do caritas. Z dziejów opieki społecznej Kościoła

kod

prowadzący
grupa(-y)

Prof. dr hab. Jerzy Myszor

treści zajęć

Motywy dobroczynności w Kościele starożytnym i średniowiecznym. Różne rodzaje potrzeb w
społeczeństwie i ich zaspakajanie. Ubóstwo jako sposób na życie (Św. Franciszek). Św. Jadwiga
i św. Elżbieta – wzorce działalności dobroczynnej w okresie średniowiecza. Reformacja wobec
problemu ubóstwa. Szpitale (hospicja) wiejskie. Reforma soborowa wobec problemu
ubóstwa. Domy Przymusowej Pracy. Zakony i zgromadzenia zakonne w służbie
potrzebujących. Św. Wincenty a’Paulo w dziele miłosierdzia chrześcijańskiego. Sekularyzacja
opieki społecznej. Potrzebujący w dobie przemian gospodarczych i ustrojowych (typologia
potrzeb). Konferencje św. Wincentego a’ Paulo – organizacja katolików świeckich. Związek
Caritas – centralizacja i specjalizacja w działalności dobroczynnej. Bieda w wielkim mieście –
działalność Matki Teresy z Kalkuty.
Wykład połączony z interpretacją tekstów źródłowych.
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1

30
45
Lektura zadanych tekstów; przygotowanie pracy pisemnej
Lektura podanej literatury

W. Myszor, Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach
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chrześcijaństwa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23/24 (1990-1991), s. 193-201;
Ewa Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce; Czesław Kępski. Idea
miłosierdzia a dobroczynność i opieka. Lublin 2002.
Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, pr. zb., Warszawa
1992; Ewa Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i
działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000.
www.silesia.edu.pl/slask
www.encyklo.pl

Konsultacje: środa godz. 9.30-11.00

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Ks. prof. Jerzy Myszor
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Znajomość zadanej lektury, przedstawienie w formie pisemnej pracy cząstkowej i końcowej.
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Ocena pracy pisemnej
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