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ZAPOWIEDZI WYSTĄPIEŃ W CZASIE KONGRESU 
 

PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI  
IDZIE PRZEZ RODZINĘ 

 

17 MARCA 

 

 

dr Stanisław Kluza 

twórca nadzoru KNF, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
(2006-2011), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), główny 
ekonomista i dyrektor dep. analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (w 
grupie Rabobank) (2002-2006). Wcześniejsze doświadczenie zdobywał 
m.in. w McKinsey&Co (1998–1999) i Unilever (1994–1998). Wykładowca 
w Szkole Głównej Handlowej (od 1994), związany z Instytutem Statystyki 
i Demografii. Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, 
ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury. 

Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, analizy 
makroekonomicznej i polityki rodzinnej.  

 

Wartość rodziny dla solidarności międzypokoleniowej i stabilności makroekonomicznej 

Sytuacja demograficzna Polski będzie jej główną barierą rozwojową już w perspektywie 
najbliższych kilkunastu lat. Utrzymujący się od przeszło 15 lat poziom dzietności w przedziale 
1,2-1,4 sprawi, że obecne pokolenie dzieci będzie o przeszło 30% mniej liczne od pokolenia 
swoich rodziców. Wejście niżu demograficznego w wiek dorosły będzie skutkować coraz 
większą trudnością w bilansowaniu systemu emerytalnego opartego na ZUS. Brak solidarności 
międzygeneracyjnej opartej na rodzinie może skutkować dalece głębszymi konsekwencjami dla 
stabilności makroekonomicznej Polski za kilkadziesiąt lat. Apogeum niekorzystnych zjawisk w 
tym procesie może nastąpić w połowie XXI w. Ostatni raport OECD „Looking to 2060: a global 
vision of long-term growth” stawia Polskę w grupie 3 gospodarek o możliwie najgorszej sytuacji 
demograficznej na świecie z punktu widzenia globalnej konkurencyjności w XXI w.  

 

 

prof. Ateneum, Małgorzata Stopikowska 

Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów Edukacyjnych 
Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku; pedagog i teolog, autorka 4 książek, 
redaktorka 2 prac zbiorowych, 40 artykułów w publikacjach krajowych, 8 
artykułów w językach obcych w czasopismach zagranicznych, referentka na 
34 konferencjach w Polsce i zagranicą, ponad 20 recenzji i artykułów 
popularyzacyjnych, organizatorka i współorganizatorka 4 międzyna-
rodowych i krajowych konferencji, członek Światowej Rady Badań nad 

Polonią, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji 
Międzykulturowej. 

 

Nauki o rodzinie – w Polsce i na świecie  

Referat przedstawia rozwój Nauk o Rodzinie w Polsce i na świecie – analizie poddano ponad 90 
ośrodków naukowo-dydaktycznych i naukowych prowadzących interdyscyplinarne studia i 
badania nad małżeństwem i rodziną. W świetle wspomnianych badań przedstawiam zasadnicze 
założenia i koncepcje kierunku i studiów nazywanych „Naukami o Rodzinie”. Rozważam także 
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program (curriculum) oraz obszary tematyczne wchodzące w zakres studiów NoR, a także 
wskazuję kierunki specjalizacji studentów i możliwości zatrudnienia absolwentów. Całość jest 
opatrzona mapami oraz diagramami, obrazującymi omawiane zagadnienia. 

 

 
dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio  
doktor psychologii; od 2001 roku pracownik Katedry Psychologii 
Wychowawczej i Rodziny KUL. Zainteresowania psychologiczne: 
psychologia wychowawcza, psychologia rodziny, psychologia religii. 
Prowadzi kursy dla narzeczonych i poradnię rodzinną przy Bazylice 
Narodzenia NMP w Chełmie 

 

Media w rodzinie. Kontekst społeczno–kulturowy korzystania z mediów przez dzieci 

Referat przedstawia rozwój Nauk o Rodzinie w Polsce i na świecie – analizie poddano ponad 90 
ośrodków naukowo-dydaktycznych i naukowych prowadzących interdyscyplinarne studia i 
badania nad małżeństwem i rodziną. W świetle wspomnianych badań przedstawiam zasadnicze 
założenia i koncepcje kierunku i studiów nazywanych „Naukami o Rodzinie”. Rozważam także 
program (curriculum) oraz obszary tematyczne wchodzące w zakres studiów NoR, a także 
wskazuję kierunki specjalizacji studentów i możliwości zatrudnienia absolwentów. Całość jest 
opatrzona mapami oraz diagramami, obrazującymi omawiane zagadnienia. 
 

mgr Zofia Kończewska-Murdzek 

Zofia Kończewska-Murdzek od lat zajmuje się problematyką rodziny. Jej 
sugestie dotyczące kształtowaniem postaw młodego pokolenia -oparte 
na pracy badawczej- zaprezentowane na World Congress of Prenatal and 
Perinatal Psychology and Medicine w 1992 r. zostały uznane za 
nowatorskie i unikatowe. 
 
Media o rodzinie 
Niezwykle ważne jest to, co media mówią o rodzinie i jak ją 
przedstawiają, gdyż liczne badania psychologiczne wskazują na bardzo 
duży ich wpływ na myślenie, postawy i zachowania przede wszystkim 
dzieci i młodzieży. W związku z czym, treści zawarte w mediach stają się 

pozytywnym bądź negatywnym wzorcem zachowań dotyczącym również rodziny. 
Szczególnie duże znaczenie mają programy telewizyjne, ponieważ ich odbiorcy poświęcają im 
bardzo dużo czasu. Telewizja polska emituje na kilku kanałach wiele seriali, które ilustrują 
codzienne życie rodzinne serialowych bohaterów. Istotna wydaje się analiza treści seriali, a 
szczególnie ich przesłania, bo widzowie identyfikują się z ulubionymi bohaterami i mają 
tendencję do ich naśladowania.  
Przykładem na to, jak duże zmiany w psychice mogą wywołać nawet pojedyncze filmy, są wyniki 
badań, które zostały przeprowadzone podczas prób poszukiwań metod kształtujących postawy 
wobec dziecka w wieku prenatalnym. 
Okazało się, że pozytywne postawy wobec dziecka w łonie matki kształtuje jedynie film o jego 
rozwoju w tym okresie. Natomiast film o aborcji, co prawda wzmacnia postawę antyabortywną, 
ale wywołuje przede wszystkim niepokój projekcyjny i agresję, emocje niekorzystne z punktu 
widzenia dziecka i rodziny. 
 
 

Irena i Jerzy Grzybowscy 
małżeństwo od 1973r.; rodzice dwóch córek; założyciele i liderzy 
międzynarodowego katolickiego stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie; autorzy 
i promotorzy wielu programów formacyjnych Stowarzyszenia.; członkowie 
Rady Duszpasterskiej przy Metropolicie Warszawskim. Mgr Irena Grzybowska – 
geograf, były pracownik Wydziału Geografii i Ochrony Środowiska UW oraz 
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, autorka 
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kilkunastu artykułów z dziedziny geoekologii. Dr Jerzy Grzybowski – geograf, były adiunkt w 
Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, długoletni redaktor naczelny 
miesięcznika „Misjonarz”; członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich; 
autor wielu książek i artykułów z zakresu duchowości małżeńskiej i dialogu, a wcześniej – 
dynamiki środowiska geograficznego. 

 
„Spotkania Małżeńskie” od Syberii po Pensylwanię  
Spotkania Małżeńskie – warsztatowe rekolekcje dla małżeństw – powstały w 1977/1978 r. jako 
reakcja na kryzys w małżeństwach. Przeznaczone są dla wszystkich małżeństw, którym zależy 
do pogłębieniu i odnowieniu więzi małżeńskiej. Okazały się szczególnie owocne dla małżeństw 
w kryzysie. Powstały także programy dla przygotowujących się do małżeństwa (Wieczory dla 
Zakochanych) oraz dla powtórnych związków po rozwodzie. Istnieje możliwość kontynuowania 
formacji. Programy stały się podstawą stworzenia duchowości łączącej elementy psychologii 
komunikacji, teologii i nauki Kościoła. Spotkania Małżeńskie początkowo prowadzone w Polsce, 
stopniowo przenoszone były do innych krajów. Najpierw do Europy Wschodniej: na Białoruś, 
Litwę, Łotwę, do Rosji (m.in. Irkuck), na Ukrainę i Mołdawię, później do Kazachstanu. W 
ostatnich latach Spotkania Małżeńskie odpowiadają na rosnące potrzeby wspierania więzi 
małżeńskiej wśród Polonii w Anglii, Belgii, Irlandii, w Niemczech i w USA. Są zatwierdzonym 
przez Stolicę Apostolską międzynarodowym katolickim stowarzyszeniem wiernych.  

 
 

mgr Roman Kordonskyy 
Doktorant I roku studiów doktoranckich, Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Teologii, Katedra filozofii i antropologii. 
 

Działania na rzecz rodzin na Ukrainie 

Jednym z aktualnych zadań zwracających uwagę polityków, socjologów, 
pedagogów, antropologów i psychologów jest rozwój oraz wzmocnienie 
rodziny. Wskazuje się na konieczność odrodzenia jej kultury duchowej, 
tradycji rodzinnych, poprawy jakości kształcenia życia rodzinnego oraz jej 

emocjonalno-psychologicznego mikroklimatu. Potrzeba rozwiązania wspomnianych zagadnień 
mobilizuje władze Ukrainy oraz Kościół do działań na rzecz rodziny. W pierwszej części pracy 
opisana została problematyka efektywnego działania państwa ukraińskiego na rzecz rozwoju 
rodziny. Natomiast druga część, poświęcona jest działalności Kościoła Greckokatolickiego w 
omawianym zakresie. 
 

 
dr Grażyna Koszałka 
Działania na rzecz rodzin polskich w Europie Zachodniej 
Będąc świadkiem przemian zachodzących we współczesnej Europie autorka 
dokona przeglądu inicjatyw, o zasięgu krajowym czy międzynarodowym, 
ukierunkowanych na pomoc polonijnej rodzinie prawidłowej oraz na terapię 
rodziny potrzebującej wsparcia. W warunkach emigracyjnych będą to 
przedsięwzięcia zawdzięczające swoje istnienie działalności Polskich Misji 
Katolickich w poszczególnych krajach Europy Zachodniej. Przy tym zostanie 
podkreślona rola świeckich. 

 
 
Ks. dr W. Szewczyk  
psycholog, terapeuta. Adiunkt na UKSW w Warszawie, oraz WSD w 
Tarnowie. Od 1981 kieruje Poradnią Specjalistyczną i Telefonem Zaufania 
ARKA w Tarnowie ( i oddziałach ARKI w Bochni, Dębicy, Mielcu i Nowym 
Sączu), Konsultor Rady Episkopatu Polski d/s Rodzin.  Prowadzi w Polsce i 
za granicą szkolenia w zakresie poradnictwa psychologicznego . Autor wielu 
prac z psychologii, poradnictwa i familiologii. 
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Paweł i Mirosława Kwasowie 
Paweł – doktor teologii pastoralnej, pedagog, specjalista ds. 
małżeństwa i rodziny 
Mirosława – surdopedagog, specjalista ds. małżeństwa i rodziny, 
mediator rodzinny 
33 lata w sakramentalnym związku. Rodzice 5 dzieci, dziadkowie 2 
wnuków. Absolwenci Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. 
Byli członkami najpierw Komisji, a potem Rady Episkopatu Polski ds. 

Rodziny. Należą do ruchu szensztackiego. Zaangażowani w duszpasterstwo rodzin. Założyciele i 
koordynatorzy Akademii Rodziny. 

 
Działania Kościoła na rzecz rodzin w Polsce 
"Kościół jest Nauczycielem i Matką" (FC 33); "Towarzyszy rodzinie w jej drodze" (FC 65). Te dwa 
zdania stanowią streszczenie tego, co Kościół czyni i powinien czynić dla rodzin. Formy tych 
działań są określone w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z roku 2003. Najważniejsze to: 
przygotowanie do małżeństwa oraz poradnictwo i wieloraka pomoc rodzinom (materialna, 
edukacyjna itd.). W Polsce jest  (dane z 2011) 2 635  Poradni Rodzinnych, przy parafiach 
głównie dla narzeczonych odnośnie do NPR; oraz 36 Poradni Specjalistycznych (pomoc 
psychologa, pedagoga, lekarza, prawnika, itp.). Inne formy konkretnej pomocy - to Caritas, Domy 
Samotnej Matki (35), Ośrodki Adopcyjne (13), świetlice, oazy, kolonie itp. 

 


