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W Olsztynie obyła się promocja książki ks. prof. Cypriana Rogowskiego z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, pt. Pedagogika religii - Podręcznik Akademicki. Promocja upamiętniła
jednocześnie współpracę polsko-niemiecką na polu pedagogiki religii.

Podręcznik akademicki pedagogiki religii autorstwa Cypriana Rogowskiego jest dziełem, które
ukazuje się na gruncie polskim po raz pierwszy.
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W Centrum Polsko-Niemieckim Młodzieży Europejskiej w Olsztynie odbyła się 27 stycznia
2012roku promocja najnowszej książki Pedagogika Religii. Podręcznik Akademicki autorstwa ks.
prof. dra hab. Cypriana Rogowskiego, w której wziął udział sam wydawca Pan dr Adam Marszałek
z Torunia - Prezes największej oficyny naukowej w Polsce.
Promocja niniejszej publikacji połączona została z jubileuszem 10-lecia współpracy
międzynarodowej: Pedagogika Religii w polskim i niemieckim dialogu naukowym. Zagraniczne
ośrodki naukowe reprezentowali między innymi Pan Prof. dr hab. Egon Spiegel z Uniwersytetu w
Vechcie, jeszcze do niedawna profesor UWM i Pani Anja Niermann, współpracownik naukowy w
katedrze prof. Spiegela. Na uroczystość tę przybył przedstawiciel Ambasadora Niemiec w Polsce
Pani Friedrun Keltsch-Raczka, która podkreśliła znaczenie tego typu spotkań, zwłaszcza dla
zbliżenia obu narodów.
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Jego Asystent
Pani Gabriela Czarkowska-Kusajda, która zwróciła uwagę na ważną
rolę tego typu spotkań w relacjach współpracy międzynarodowej W
spotkaniu tym wzięli również udział Goście z naszego środowiska
akademickiego UWM. Podniosłym momentem było wystąpienie
moderatora uroczystości ks. Profesora dra hab. Janusza Mariańskiego
z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.
Jako recenzent wydawniczy podkreślił, iż publikacje ks. prof. Cypriana
Rogowskiego legitymizują ostatecznie dyscyplinę naukową pedagogiki
religii w Polsce. Na tę samą wagę wskazał też sam wydawca Dr Adam
Marszałek, natomiast znaczenie dotychczasowej kooperacji naukowej
na płaszczyźnie międzynarodowej i jej dalszy rozwój, zwłaszcza dla
młodej generacji naukowców w jednoczącej się Europie nakreślił prof.
Egon Spiegel. Nie byłoby tak miłej atmosfery, gdyby nie oprawa
muzyczna, jej doniosłe akcenty wykonane przez pracowników naukowych naszego Uniwersytetu z
Wydziału Sztuki-Pana Prof. Leszka Szarzyńskiego i Pana Dra Romana Kuźniaka.

