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Szanowna  Pani,  Szanowny Panie, 

Od października  1951 roku  Światowy Związek Nauczycieli Katolickich zaangazowal sie w obrone i ochrone  
nauczycieli,  którzy chcą wykonywać swoje obowiązki  w duchu wartosci  chrześcijańskich. 

Podczas  kongresow, ktore odbywały się co cztery lata, nasi koledzy   mogli wzajemnie sie  inspirować i 
podkreślać  waznosc  swojego zawodu zachowujac  respekt w odniesieniu do władz kościelnych, nie tracac 
jednoczesnie wolności   myślenia i działania. 

Mimo zmieniających się czasów i obyczajów, mimo zmieniających się postaw i innych okoliczności 
socjologicznych  Światowy Związek Nauczycieli Katolickich  zawsze starał się przekazać  wiadomość  o 
waznosci  inspiracji  chrześcijańskiej,  aby wspierac  tych  wszystkich , z którymi  łączy nas wspanialy zawód 
nauczyciela. 

Być może byliśmy zbyt skromni  i nie eksponujemy wystarczajaco swojej dzialalnosci ? Pomimo tej 
skromności  Światowy Związek Nauczycieli Katolickich  od  dziesięcioleci  ma niewatpliwie pewien wpływ na 
postawę Kościoła w sprawie nauczania. 

 Podczas naszego spotkania pod koniec października 2012 roku, zdecydowaliśmy się na dzialalnosc bardziej 
aktywna  i wyraźna. Chcemy poprawić naszą komunikację  używajac  srodkow  bardziej dostosowanych do 
współczesnych czasów.  To z pewnością  da nam możliwość   współpracy  z Kościołem zarowno na poziomie  
lokalnym jak i swiatowym  i pozwoli odgrywać większą rolę,  biorąc pod uwagę różne poglądy na temat 
wychowania chrześcijańskiego.  

To naprawdę jest bardzo wazne , poniewaz  Stolica Apostolska  przygotowuje na rok 2015 nowy tekst  
encykliki "Magna Charta" dotyczacy  edukacji chrześcijańskiej, biorac za baze Deklaracje Soboru 
“Gravissimum educationis “ (październik 1965 r.) Jego Świątobliwości Pawła VI. 

Jestesmy przekonani, że głosy nauczycieli, którzy  beda faktycznie wprowadzac w zycie  wiekszosc tych 
postanowien  muszą być skutecznie słyszane w  Stolicy Apostolskiej.  Jeśli nie bedziemy  interesowac  sie 
tymi pracami w sposob konstruktywny  to beda podejmowane dyskusje i decyzje  w diecezjach,  a przede 
wszystkim w Rzymie, ale bez  bezposrednio  zainteresowanych, to znaczy nas nauczycieli!  
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Moim celem jest  zwrócenie  Waszej  uwagi  na przygotowania do roku 2015,  na znaczenie 
tej sprawy   i prosba o przyłączenie się do naszej organizacji . Z Wami i Waszymi organizacjami lokalnymi  
możemy osiągnąć efektywny udział i probowac  miec realny wpływ na teksty  redagowane  w Rzymie. 

Będzie to "być albo nie być" dla profesjonalistów nauczania.  Z nami i dzieki naszemu przedstawicielstwu  
uznanemu  przez  Watykan  mamy łatwiejszy dostęp do instancji, które piszą te teksty! 

Czy wiecie, że Światowy Związek Nauczycieli Katolickich  jest członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich i 
współpracuje z Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego?  Nasza organizacja jest uznana przez UNESCO 
jako organizacja pozarządowa. Jeszcze jeden powód, aby przyłączyć się do  Światowego Związku Nauczycieli 
Katolickich! 

Wasz udział finansowy jest rowniez bardzo  wazny. Chcemy pozostać  zwiazkiem swiatowym, a to wymaga  
nakladow  finansowych. 

Jako nowy prezydent Światowego Związku Nauczycieli Katolickich,  wybrany i powołany w Wrzesien 2013 
roku, chciałbym poprosić o przekazanie minimalnej kwoty € 500 lub $641 jako skladki za jeden rok. Moge 
Wam  zagwarantować, że każdy nasz wydatek  będzie dokladnie  sprawdzany  i kontrolowany! 

W imieniu społeczności  nauczycieli chrześcijańskich, proszę Was  o jak najszybsze przystąpienie do 
Światowego  Związku Nauczycieli Katolickich. Moim zdaniem, jest to konieczne!  Bedziemy Was informowac 
o podjętych decyzjach w Rzymie dotyczacych  nauczania  i ponadto bedziemy sie starac pozytywnie 
wpływać na urzędników Stolicy Apostolskiej. 

Ponizej podajemy  adresy kontaktowe. W przypadku przekazania skladki, prosimy o potwierdzenie wplaty  
e-mailem do UMEC@org.va  , podajac nazwe  organizacji  i pełny adres. 

UMEC - Światowy Związek Nauczycieli Katolickich  ma nadzieje widziec  Was w Rzymie w 2015 roku. 

"Nowy" UMEC i koledzy na całym świecie licza na Was! 

 Z poważaniem, 

G. Bourdeaud'hui 

Prezydent  UMEC - WUCT 
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