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ks. bp Wiesław Lechowicz 
biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, Delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, Przewodniczący 
Komisji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą; doktor 
teologii, wykładowca teologii pastoralnej na Wydziale 
Teologicznym Sekcja w Tarnowie Papieskiego Uniwersytetu Jana 
Pawła II w Krakowie; autor artykułów i pozycji książkowych z 
dziedziny teologii pastoralnej, homiletyki, komunikacji społecznej. 

 
 

Rodzina szkołą wiary 
Wystąpienie „Rodzina szkołą wiary – kościołem domowym” ukazuje trzy funkcje rodziny 
odpowiadające podstawowym funkcjom Kościoła, mającym na celu wzrost wiary: głoszenie 
Ewangelii, uświęcanie, przewodzenie w wierze. Na tle ogólnych i teoretycznych uwag, opartych 
głównie na nauczaniu Kościoła ukazana jest rzeczywistość polskich rodzin żyjących za granicą, 
stanowiąca duże wyzwanie dla współczesnego duszpasterstwa emigracyjnego. Wystąpienie nie 
formułuje jednoznacznych recept służących realizacji ideału określonego w tytule, ale jest próbą 
zasygnalizowania problemów oraz zachętą do refleksji nad bardziej skutecznymi formami 
takiego oddziaływania na polskie rodziny, by stawały się szkołami, a przynajmniej 
przedszkolami wiary. 
 

 
dr Witold Starnawski  
adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW; autor książek Prawda 
podstawą wspólnoty (2005), Prawda jako zasada wychowania (2008), Bycie 
osobą (2011); główne obszary zainteresowań: filozofia wychowania, etyka, 
myśl Jana Pawła II. 
 
 
Jan Paweł II wciąż nieodkryty  

Dorobek Jana Pawła II pozostaje nieodkryty po pierwsze dlatego, że niektóre z jego dzieł i 
ważnych tekstów pozostają nieznane; po drugie – nie w pełni są rozumiane lub rozumiane tylko 
powierzchownie, po trzecie – wiele podjętych przez niego ważnych tematów wciąż czeka na 
rozwinięcie. Tak jest również w przypadku rodziny. Należy umieć czytać pisane przez niego 
teksty, które wcale nie są tak trudne jak sądzą ci, którzy ich nie czytali, ani tak łatwe jak twierdzą 
ci, którzy przeczytali je powierzchownie. Jan Paweł II jest „papieżem rodziny” nie dlatego, że 
dużo o niej pisał, lecz dlatego, że widział rodzinę jako kryterium i model wspólnoty osób. 
Tematami, które warto rozwijać są: kwestia ojcostwa i dziecięcości. 
 
 

 
dr hab. Mieczysław Guzewicz 
mąż,  ojciec trojga dzieci, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, 
konsultor Rady ds. Rodziny KEP, autor 13 książek, licznych opracowań i 
publikacji z zakresu małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci, tematyki 
cierpienia. Na co dzień zajmuje się głoszeniem rekolekcji, naukami w 
parafiach, propagowaniem świętości i nierozerwalności małżeństwa.   
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Znaczenie małżeństwa dla rodziny  
Natchnione Słowo Boże w opiach stworzenia w Księdze Rodzaju wyraźnie wskazuje, że w 
zamyśle Stwórcy było powołanie człowieka do życia w małżeństwie i rodzinie. Błogosławiony 
Jan Paweł II pisał: „Jednakże żenić się i wychodzić za mąż jest podstawowym powołaniem 
człowieka, przyjętym przez większość członków Ludu Bożego” (Jan Paweł II, List do rodzin, 18).  
Małżeństwo i rodzina jest bez wątpienia podstawowym miejscem realizacji największego 
zadania jakie staje przed człowiekiem, a jest nim upodabnianie się do Boga przez realizację 
miłości. Jest to dobrze zanana prawda i zasada. Jednak gdzieś umknęła bardzo istotna treść, 
mocno akcentowana przez przywołanego Błogosławionego Papieża, że fundamentem rodziny i 
całego społeczeństwa jest trwałe małżeństwo. To jakość małżeństwa warunkuje jakość rodziny, 
narodu, Kościoła. Zaczynając głoszenie  tej prawdy trzeba najpierw uzmysłowić sobie, że czymś 
innym jest małżeństwo, czymś innym rodzina. To także mocno w swoim nauczaniu akcentował 
Jan Paweł II. 
 

 
prof. KUL, dr hab. Urszula Dudziak 
psycholog, teolog, instruktor naturalnego planowania rodziny, doradca życia 
rodzinnego, kierownik Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny 
Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, wykładowca w Instytucie 
Formacji Pastoralno-Liturgicznej, ministerialny rzeczoznawca podręczników 
wychowania do życia w rodzinie, autorka licznych artykułów i książek. 
 
Budowanie więzi w małżeństwie  
Żyjący w społeczeństwie człowiek nawiązuje rozmaite więzi międzyludzkie. 

Pierwsze z nich tworzą się na bazie odniesień do osób najbliższych: rodziców, rodzeństwa, 
dziadków i innych krewnych. Relacje te są nieodzowne dla budowania więzi z przyszłym 
mężem/żoną. Te zaś stanowią fundament dla odniesień w zakładanej przez siebie rodzinie. 
Osobowa dojrzałość wiąże się z odpowiedzialnością za więzi z innymi. Poznanie czynników 
sprzyjających budowaniu i wyrażaniu więzi łączących małżonków jest istotnym zadaniem 
kobiety i mężczyzny zarówno w ramach przygotowania do małżeństwa, jak i podczas realizacji 
już podjętego powołania. 
 
 
Andrzej Szczepaniak – mąż od 20 lat, krajowy lider i współzałożyciel Wspólnoty Trudnych 
Małżeństw SYCHAR, współzałożyciel i uczestnik Ruchu Wiernych Serc, lider Ogniska SYCHAR w 
Warszawie. 
Mirosława Pakur -  żona od 25 lat, mama czterech córek, nauczyciel, lider Wspólnoty Trudnych 
Małżeństw SYCHAR w Gdańsku, służy wsparciem małżonkom w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej. 
 
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR prowadzi różne formy działania, które pomagają w 
doskonaleniu siebie, a tym samym służą uzdrowieniu małżeństwa. Są to:  spotkania grup 
samopomocowych w ogniskach Wspólnoty i na skype, warsztaty rozwoju duchowo-
emocjonalnego dla chrześcijan "Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia", rekolekcje 
ogólnopolskie i ogniskowe, wypoczynek z Panem Bogiem w górach i nad morzem tzw. „Wakacje 
z Sycharem”, różne inicjatywy modlitewne (róże różańcowe, modlitwa tygodniowa, codzienne 
wspólne modlitwy na skype), strony internetowe, w tym internetowe Forum Pomocy, Ruch 
Wiernych Serc. Są organizowane warsztaty dla księży i dla doradców rodzinnych w kraju i za 
granicą, spotkania z uzdrowionymi małżonkami/małżeństwami.  
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dziełem małżonków sakramentalnych, którzy w 
obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości i wierności współmałżonkowi oraz w 
zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej. Inspirując się biblijnym „Dla Boga nie ma 
nic niemożliwego” (Łk 1, 37) oraz „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6), 
wierzą, że: „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”. W tym zdaniu 
streszcza się charyzmat Wspólnoty. Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do 
uratowania, gdyż każdy z małżonków ma szanse pójść drogą nawrócenia i powrotu do 
zobowiązań wynikających z przysięgi małżeńskiej. Wymaga to współpracy z Panem Bogiem przy 
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zmianie siebie, a więc integralnego rozwoju osobowego: duchowego, emocjonalnego, 
intelektualnego i fizycznego. Więcej informacji na temat działalności Wspólnoty na stronach 
internetowych: www.sychar.org, www.kryzys.org. 
 

 
ks. prof. UKSW  Jan Bielecki  
jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie w Instytucie Psychologii w Katedrze 
Zdrowia i Rehabilitacji. Zajmuje się osobowością ludzi 
niepełnosprawnych, rehabilitacją i rewalidacja po utracie sprawności 
fizycznej. Z tej problematyki  prowadzi wykłady  na studiach dziennych 
i zaocznych UKSW. Oprócz tego zajmuję się również  problematyka 

logopedyczną i z tego zakresu prowadzi również zajęcia na Podyplomowym Studium 
Logopedycznym na UKSW.  
 
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i jego wychowanie 
Referat na celu  ukazanie i uświadomienie przede wszystkim rodzicom i przyjście im z pomocą 
w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. Pragnę zwrócić uwagę  na kształtowanie u dziecka 
niepełnosprawnego takich cech, które pozwolą dziecku mimo niepełnosprawności  godnie żyć 
we współczesnym społeczeństwie. Ukażemy pewne postawy i cechy rodziców istotne dla  
procesu wychowania   dziecka niepełnosprawnego. Następnie omówione zostaną, szczególnie 
pożądane  cechy osobowości w życiu dziecka niepełnosprawnego, które naszym zdaniem 
pozwolą  mu normalnie funkcjonować w życiu osobistym i społecznym. 
 

 
Dr Małgorzata Słowik 
adiunkt w Instytucie Pedagogiki w Słupsku, wykładowca na kierunku Nauki 
o Rodzinie w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, zainteresowania: 
poradnictwo rodzinne, praca socjalna. 
 
Praca socjalna z rodziną – hierarchia wartości i zasad 
Ważnym elementem pracy socjalnej są wartości i zasady leżące u jej 
podstaw. I to jest właśnie przedmiotem dzisiejszego wystąpienia: wartości i 
zasady, które leżą u podstaw pracy socjalnej, i to pracy socjalnej z rodziną. 
Wydaje się bowiem, że w tej sferze panuje chaos, na co wskazują 

doniesienia, nie tylko medialne, z jednej strony o „zaniedbaniach” systemu pomocy społecznej, z 
drugiej strony o jego szkodliwej „nadgorliwości”: przypadki zbyt późnego odkrywania 
wieloletnich cierpień dzieci, osób starszych, chorych w różnych patologicznych rodzinach, brak 
reakcji na te cierpienia przez lata, ale i przypadki odbierania dzieci rodzinom niepatologicznym, 
w którym nie stwierdza się osłabienia więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi (z 
powodu ubóstwa, problemów wychowawczych, niepełnosprawności, czy niezaradności 
życiowej rodziców) – to wszystko zmusza do zastanowienia: 
Czym kierują się osoby zaangażowane w pracę socjalną z rodziną?  
Co powinno być dla nich ważne?  
Na jakich wytycznych powinny opierać swoją pracę z rodziną? 
W każdej pracy z rodziną (socjalnej, pedagogicznej, psychologicznej) ważne jest uznanie 
wartości rodziny naturalnej. Okazuje się, że wcale nie jest to takie oczywiste we współczesnych 
czasach. Badania naukowe pokazują, jak bardzo zmienia się rozumienie i wartościowanie tej 
podstawowej wspólnoty. Nadal jednak zarówno prawo, jak i etyka zawodu pracownika 
socjalnego, każą uwzględniać prymat rodziny naturalnej nad środowiskiem zastępczym. 
Chcąc to uzasadnić, warto przyjrzeć się wybranym aktom prawnym i metodycznym podstawom 
pracy socjalnej z rodziną. Dla tej pracy najbardziej istotne wydają się zapisy: 
Konstytucji RP uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe  

 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 
1989 roku  i ratyfikowanej przez Polskę w czerwcu 1991 roku 

 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku uchwalonej przez Sejm  

http://www.sychar.org/
http://www.kryzys.org/
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 Kodeksu Opiekuńczego i Rodzinnego uchwalony przez Sejm w dniu 25 lutego 1964 roku, 
wielokrotnie już nowelizowany 

 Standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi opracowanego w ramach realizacji 
współfinansowanego przez Unię Europejską projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji społecznej" , Zadania 2 „Działania w zakresie 
wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji 
społecznej”. 

 
 

ks. dr Krystian Gawron 
pracował  wśród polskiej emigracji w Anglii (1975-1978). Po napisaniu 
doktoratu z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie był 
profesorem teologii fundamentalnej w Polskim Seminarium w Paryżu 
(1982-1999). W latach 1999-2007 - rektorem Polskiej Misji Katolickiej w 
Szwajcarii i wykładowcą eklezjologii we Fryburgu Szwajcarskim. Od 2007 
jest wicerektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji r.  Na życzenie 
księdza arcybiskupa Szczepana Wesołego spełniał wiele posług 
duszpasterskich dla rodaków w Maroko, w Libii, w Turcji i w Iranie. Jest 
autorem wielu publikacji teologicznych. Był korespondentem Radio Waty-

kańskiego, tygodnika „Niedziela” i kilku czasopism emigracyjnych, m.in. redaktorem naczelnym 
«Wiadomości » w Szwajcarii. Przez kilkanaście lat głosił konferencje i rekolekcje we wspólnotach 
polskich i francuskich.  
 
Sytuacja Polskiej Misji Katolickiej wobec aktualnej „wojny o kształt rodziny" we Francji   
Polska Misja Katolicka działa we Francji od 176 lat. Francja zajmuje pierwsze miejsce w Unii 
Europejskiej pod względem ilości urodzin dzieci, ale nie oznacza to „zdrowia francuskiej rodziny”. 
Rząd Francji ratyfikował związki homoseksualne już w r. 1999, a w bieżą-cym roku (bez 
poważnej społecznej konsultacji) chce im nadać status „małżeństwa” i „rodziny” a także  
wyeliminować ze słownictwa Kodeksu Cywilnego takie słowa jak: mąż, żona, ojciec i matka.  
Prowadzi do głębokich przekształceń kulturowych, społecznych i prawnych. W tym kontekście 
spełnia swoją misję Polska Misja Katolicka i włącza się w nurt debaty społecznej.    
 
 

Ks. dr Krzysztof Tyliszczak, SChr  
– Kanclerz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii od roku 2006 do 
chwili obecnej. Sekretarz Generalny Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy 
Zachodniej od 2002 roku, wcześniej delegat Polskiej Misji Katolickiej w 
Anglii i Walii od spotkania założycielskiego w 1991 w Vaudricourt we 
Francji. Były Prowincjał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wielkiej 
Brytanii, Islandii, Republice Południowej Afryki. W 2012 roku obronił 
pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie (Rola młodzieżowych Kursów Loreto w duszpasterstwie 

polonijnym w Europie Zachodniej). Uczestnik licznych sympozjów i konferencji oraz autor 
publikacji o tematyce pastoralnej m.in. Raportu o stanie wiary młodego pokolenia / Duszpasterz 
Polski za granicą. Uczestnik i prelegent wszystkich Konferencji z cyklu Rodzina Polska poza 
granicami kraju. 
 

 
dr hab. Jadwiga Plewko 
socjolog, kierownik Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa 
Obywatelskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Zainteresowania naukowe: uwarunkowania i konsekwencje procesów 
migracji i reemigracji, integracja społeczno-kulturowa, partycypacja i 
wykluczenie społeczne migrantów, oświata i życie religijne Polonii. 
Autorka książek: Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze 

http://m.in/
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społeczeństwem kanadyjskim 1875-1988 (1995); Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym 
(2009); Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich (połowa XIX – 
początek XXI wieku) (2010), 
 
Migracje z Polski w latach 2008 - 2013: konteksty decyzji migracyjnych 
Tekst prezentuje wieloaspektowe ujęcie zjawiska migracji zarobkowych z Polski, głównie do 
krajów Unii Europejskiej w okresie ostatnich 5 lat, czyli w latach kryzysu ekonomicznego, który 
wywarł wpływ na plany i decyzje migracyjne zarówno potencjalnych migrantów w Polsce, jak i 
aktualnych migrantów przebywających w krajach Europy Zachodniej. Prezentacja tematu ma 
charakter analizy socjologicznej, uwzględniającej przyczyny wyjazdów podstawowych kategorii 
migrantów z Polski: absolwentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych zagrożonych brakiem 
perspektyw zawodowych; migracje pojedynczych osób z rodzin, i ich skutki dla funkcjonowania 
rodzin rozłączonych; migracje młodych rodzin i konsekwencje tych decyzji tak dla 
społeczeństwa polskiego, jak i dla procesów rozwoju migrantów za granicą. Konkluzje, po 
przedstawienia przyczyn, skali i kierunków migracji w oparciu o rezultaty badań społecznych, 
będą zmierzały do ukazania masowych migracji z Polski w dwóch kontekstach: zmian 
demograficznych oraz społeczno-kulturowych w społeczeństwie polskim, jakie generuje 
mobilność zagraniczna Polaków. 
 
 

dr Julia Gorbaniuk 
adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Rodzinie i 
Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Prowadzi badania naukowe z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny, 
psychologii migracji. Jest autorką i współautorką  wielu monografii 
naukowych opartych o badania empiryczne prowadzone na terenie Polski, 
Ukrainy i Białorusi m.in. Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z 
repatriacji Polaków z Kazachstanu. Realizowała granty badawcze na 
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. Jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego 
oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Pedagogicznego im. G. Waszczenka.  
 
Funkcjonowanie dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu migracji zarobkowej rodziców. 
Aspekt psychologiczny 
Od kilku lat istnieje w Polsce oraz zagranicą zainteresowanie konsekwencjami funkcjonowania 
rodzin rozłączonych z powodu zarobkowych migracji rodziców, w tym na skutki doświadczane 
przez dzieciaci migrantów. Są one zróżnicowane, gdyż wynikają z różnorodności sytuacji w 
jakiej znajduje się dana rodzina i jaki typ migracji jest jej udziałem. 
Przeprowadzone badania dzieci objętych programem „Wsparcie rodziny w sytuacji rozłąki 
migracyjnej” skupiły się na ustaleniu funkcjonowania emocjonalnego dzieci, za pomocą metody 
projekcyjnej rysunku „Moja rodzina”. Narzędzie to pozwala na obserwację ekspresji emocji i 
wewnętrznych konfliktów, których dziecko nie potrafi nazwać, określić, lub nawet nie do końca 
jest ich świadome. Umożliwia ono zdiagnozowanie na głębszym poziomie trudny do 
świadomego ukształtowania ogląd świata i przeżyć uczuciowych dziecka.  
Analiza formalna rysunku oraz treści zebranego materiału projekcyjnego zmierza ku ukazaniu w 
jaki sposób dziecko radzi sobie z sytuacją rozłąki, jakie emocje i uczucia towarzyszą temu oraz 
jakiego typu konflikty (jawne czy ukryte) występują w odniesieniu do własnego „ja”. Szczególnie 
dokładnie zostaną poddane analizie wskaźniki ilościowe i jakościowe rysunku, wskazujące na 
istnienie stanu frustracji i agresji ulokowanej w dziecku oraz ogólnego poziomu niepokoju i 
poczucia osamotnienia. Dodatkowo zostanie przedstawiona relacja emocjonalna dziecka z 
rodzicem wyjeżdżającym z kraju, z którym dziecko jest przez dłuższy czas w rozłące oraz relacja 
z rodzicem pozostającym w kraju, jako tymczasowo samotnie sprawującym nad nim opiekę i 
władzę.  
 Zaprezentowane w referacie wyniki badań na temat trudności przeżywanych przez dziecko 
mogą być pomocne w wyznaczaniu kierunków pracy terapeutycznej z dzieckiem przez 
psychologów oraz pedagogów szkolnych. Pozwolą także wyprowadzić wnioski odnośnie do 
obszarów pomocy i wsparcia udzielanego dziecku w środowisku lokalnym. 
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Ks. dr Henryk Bolczyk, kapłan archidiecezji katowickiej, w stanie 
wojennym, jako proboszcz  posługiwał na kop. Wujek, wieloletni 
moderator generalny Ruchu Światło-Życie, aktualnie emeryturę łączy 
z posługą w Carslbergu (diec. Speyer). 
 

Praca z rodziną polonijną w Międzynarodowym Ośrodku Oazowym w Carslsbergu w 
Niemczech  
Carlsberg, który reprezentuję na Kongresie, ma ścisły związek z osobą Sługi Bożego ks F. 
Blachnickiego. On, na początku stanu wojennego, zamieszkał tu z woli Bpa Sz. Wesołego i objął 
ośrodek Marianum nadając mu tytuł: Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. 
W wizji programowej tego znanego ruchu odnowy, u podstaw leżała wspólnota życia 
konsekrowanego, gałąź żeńska i zaplanowana gałąź męska. Wynikało to z eklezjalnego 
charakteru ruchu oazowego. 
Ruch rodził się organicznie, kierując się źródłem Kościoła – liturgią, w duchu odnowy Soboru 
watykańskiego II.  
Już na początku lat siedemdziesiątych w tym nurcie znalazły się pierwsze rodziny, przyjmując 
dość wcześnie nazwę Domowy Kościół. 
W Carlsbergu,  z czasem podjęto charyzmat odnowy rodzin, korzystając z doświadczenia ruchu 
oazowego. Współcześnie możemy powiedzieć o poszerzaniu się kręgów Domowego Kościoła w 
Niemczech. Głównie zawiązują się z małżeństw Polaków. Carlsberg stanowi dla nich centrum 
spotkań formacyjnych. 
 
 

Ks. dr Józef M.  Młyński  
kapłan diecezji tarnowskiej, dr nauk humanistycznych: socjolog, teolog, 
wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie  - Wydział Studiów nad Rodzina oraz na Uniwersytecie 
Papieskim J. Pawła II w Krakowie – Wydział Nauk Społecznych; Członek 
Polskiego Stowarzyszenia Socjologów oraz Polskiego Stowarzyszenia 
Familiologicznego, Pracownik poradni specjalistycznej ARKA w Tarnowie.. 

Obszary zainteresowania: rodzina, młodzież, praca socjalna. 
 
Potrzeba studiowania Nauk o Rodzinie na emigracji  
Celem wystąpienia jest ukazanie ważności studiowania Nauk o Rodzinie we współczesnym 
świecie. Tym bardziej, iż  Familiologia jako nauka należy do ważnych zagadnień dyskursu 
społecznego. Dotyczy bowiem integralnej nauki o rodzinie, która posiada charakter 
interdyscyplinarny. Szczególnie istnieje potrzeba studiowania tej nauki wśród emigrantów, 
którzy z różnych przyczyn znaleźli się w „drugiej ojczyźnie”. Potrzeba studiowania tej nauki „na 
obczyźnie” „ implikowana jest kilkoma czynnikami. Jakimi – warto posłuchać krótkiej prelekcji. 
Studiowanie tej nauki ma sens o ile zostanie ona potraktowana w sposób instytucjonalny, czyli 
zakończy się konkretnym dyplomem. Istnieje zatem potrzeba otwarcia internetowych studiów 
Nauk o Rodzinie dla emigrantów. Tym bardziej, że pewna część młodzieży przerywając swój tok 
studiowania znalazła się wśród „polonii anglikańskiej, niemieckiej czy amerykańskiej”. Jest to 
najlepszy sposób inwestowania w ich intelekt, który w przyszłości przedłoży się dla dobra 
rodziny.  
Praktyki tego typu studiowania prowadzone były w Niemczech – Hamburg, na Białorusi – Mińsk, 
Grodno i Pińsk oraz w Anglii – Londyn. Istnieje jednak potrzeba szerszej działalności w tym 
względzie rozszerzając tego rodzaju studia na całym świecie, w szczególności wśród Polonii 
zagranicznej w Chicago, New Jork czy Denver. Jedną z możliwych ofert skierowanych przez Kościół 
mogą być ośrodki chrześcijańskie  (Wydziały i Instytuty Nauk o Rodzinie), które zaoferują 
internetowe studia przez e-nauczanie (elearning).  W ten sposób wypełniamy duchowy testament 
J. Pawła II, który zapisał: „jest rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli 
zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny”(FC 86). 
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ks. Damian Lewiński 
kapłan diecezji pelplińskiej, od 2008 roku związany z duszpasterstwem polonijnym 
w Niemczech, krajowy duszpasterz rodzin polonijnych w Niemczech, dyrektor 
Polonijnego Ośrodka Spotkań „Haus Concordia” 
 
Przyszłość duszpasterstwa rodzin polonijnych związana z domem Concordia. 

W latach 2005-2006 zostały przeprowadzone wśród polskiej młodzieży badania socjologiczne, 
których celem było sprawdzenie zapatrywań młodzieży na wartości związane z życiem 
rodzinnym i małżeńskim. Podobne badania zostały przeprowadzone także w innych krajach, 
m.in. w Niemczech, w Hiszpanii i na Litwie. Wyniki wspomnianych badań były zaskakujące. 
Polska młodzież bardzo wysoko ceni sobie model życia rodzinnego i wartości z nim związane. Jej 
wyobrażenia o życiu rodzinnym są pozytywnie zaskakujące. Polska młodzież w wielu aspektach 
odstaje od młodzieży innych krajów w ocenianiu swoich rodzin oraz w planowaniu swojego 
przyszłego życia, oczywiście in plus. Jest to powód do zadowolenia, ale także ogromny impuls 
motywacyjny do działania, aby te wartości nie zostały zatracone we współczesnym 
zlaicyzowanym świecie. W ramach Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech podejmowane są 
działania zmierzające do podtrzymywania katolickich wartości wśród Polonii. Jednym z 
elementów tych działań jest funkcjonowanie Polonijnego Domu Spotkań „Haus Concordia”. 
 

ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz  
kapłan diecezji opolskiej, studia doktoranckie w Instytucie Teologii 
Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - specjalizacja 
duszpasterstwo rodzin (1997-2001), ukończone obroną pracy 
doktorskiej Duszpasterstwo rodzin wobec samotnych matek i ich 
postaw macierzyńskich. Studium pastoralne w świetle badań w 
„Domach Matki i Dziecka”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra 
hab. Józefa Wilka; absolwent Podyplomowego Studium Rodziny 

KUL (1997-1999) oraz Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchownych 
KUL (1999-2001); doradca rodzinny, mediator, systemowy terapeuta rodzinny (w procesie 
certyfikacji) w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu i dyrektor tej placówki (od 2001 r.); 
sekretarza Zarządu Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia (od 2001 r.); sekretarz Rady Instytut Nauk 
o Rodzinie (od 2011 r.); kierwonik katedry Antropologii i Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o 
Rodzinie UO (od września 2012 r.); habilitacja w oparciu o dysertację Duszpasterkie poradnictwo 
małżeńskie w Polsce. Studium pastoralne (2011 r.). 
 
Poradnictwo rodzin doświadczających rozłąki migracyjnej w perspektywie 
antropologicznej 
Współczesnym znakiem kulturowych przemian są migracje zarobkowe. Niemniej ich skala i 
intensywność powoduje poważne nasilenie niepokojących obciążeń dotykających małżeństwa i 
rodziny, z którymi wiele z nich nie potrafi sobie samodzielnie poradzić i zoptymalizować swą 
egzystencję. Stąd coraz powszechniejsza potrzeba podjęcia profesjonalnych działań 
wspierających, a czasem i leczących relacje małżeńsko-rodzinne przez poradnictwo rodzinne. 
Dla optymalnego prowadzenia tych działań zachodzi potrzeba oparcia ich na prawdzie o 
człowieku, na antropologii w ujęciu filozoficznym i teologicznym. Wychodząc od ukazania takich 
kategorii antropologicznych jak: godność, wolność, odpowiedzialność, relacyjność, równość, 
poprzez przedstawienia istotnych problemów życia rodzinnego osób doświadczających migracji 
zarobkowej zostanie nakreślona specyfika przychodzenia z pomocą poradnią tym rodzinom. 

 
 
 
mgr Sabina Suchecka 
żona, matka 4 dzieci, absolwentka Nauk o Rodzinie Wydziału 
Teologicznego na Uniwersytecie Opolskim, członek INER Prof. Dr. med 
Rötzer e. V. Na co dzień samodzielny pracownik socjalny współpracujący z 
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urzędami oraz organizacjami w Niemczech zajmujących się problematyką rodzin emigracyjnych. 
 
 
Pomoc rodzinie emigracyjnej na przykładzie Niemiec - mgr Sabina Suchecka, Polska Misja 
Katolicka, Niemcy 
Konfrontacja z problematyką rodzin migracyjnych, kontakty z urzędami oraz organizacjami 
pozwalają na dokonanie wglądu w przyczyny podjęcia decyzji wyjazdu z Polski oraz trudności 
na jakie napotykają  osoby przybywające do  Niemiec,  a także sposoby zapobiegania 
negatywnym skutkom wyjazdów migracyjnych. 

  


