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W p r o w ad z e n i e

Od redakcji
Rodzina – Dom – Ojczyzna. Jakże ciepło brzmi to hasło tegorocznych, jubileuszowych Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Jakże bliskie sercu są wszystkie
trzy człony tego hasła. I jakże bardzo kontrastują ze współczesnymi trendami cywilizacyjno-kulturowymi, promowanymi przez
niektóre środowiska i część mediów, które
wieszczą zmierzch tradycyjnej rodziny, które próbują nas wykorzenić z wartości, w jakich wzrastaliśmy od pokoleń, i które głoszą
hasła globalizmu oraz ideologii multi-culti.
Dobrze się zatem stało, że nasze jubileuszowe Dni wpisujemy w obchody setnej
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest więc ogromna szansa, że na
nowo przemyślimy sens tak bardzo ważnych słów i pojęć, które się w nich kryją i lepiej zrozumiemyich logiczny związek.
Przy dzisiejszej dominacji myślenia technokratycznego, w którym wszystko należy zmierzyć, zważyć, policzyć, wycenić –
warto zdać sobie sprawę z tego, że te trzy
wartości: Rodzina, Dom, Ojczyzna są
naprawdę bezcenne. To dzięki nim nie
jesteśmy bezdomnymi sierotami, które nie
wiedzą, skąd są, gdzie jest ich miejsce na
ziemi i jak głęboko tkwią swymi korzeniami w miejscu, w którym przyszło im żyć.
Nie chcemy być lotnym piaskiem rozwiewanym w cztery strony świata przez
wiatr historii. Nawet ptak po jesiennym wylocie w obce kraje powraca z wiosną do
swojego gniazda.
Oddając do rąk Szanownych Państwa
kolejny numer ,,Biuletynu”, mamy nadzieję, że spełni on co najmniej podwójną rolę.
42

Po pierwsze, pozwoli zapoznać się z treściami, jakie znalazły się podczas uroczystego podsumowania ubiegłorocznej edycji
Warmińsko-Mazurskch Dni Rodziny, a –
po drugie – pomoże w organizacji Dni
Jubileuszowych.
Ale znajdzie w nim Czytelnik także krótką historię zarówno Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak
i samych naszych Dni Rodziny. Warto chyba
sięgnąć choćby do haseł, jakie przyświecały poszczególnym ich edycjom, jak
i tematom konkursów wojewódzkich. To
owe hasła i tytuły wzbogacały nasze zbiorowe myślenie o rodzinie. Publikujemy na
naszych łamach także kilka – mamy nadzieję, że ciekawych – artykułów, w tym
materiał opracowany w ROPS. Są tu także
regulaminy konkursów wojewódzkich,
wykaz koordynatorów, a także propozycja
interesujących publikacji o tematyce prorodzinnej.
Zamieszczamy też kwestionariusz pomocny do sporządzenia relacji z podjętych
inicjatyw w środowiskach lokalnych. Życząc udanych i owocnych WarmińskoMazurskich Dni Rodziny, liczymy na obfitość tych relacji, które postaramy się
zamieścić w kolejnym, jesiennym numerze naszego ,,Biuletynu”.
Niech te jubileuszowe, XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny umocnią nasze
rodziny. Odczujmy na nowo ciepło domu
rodzinnego, a Ojczyzna niech jeszcze bardziej stanie się naszym wspólnym rodzinnym domem.
Red.

Rada ds. Rodzin Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

W p r o w ad z e n i e

S³owo Marsza³ka Województwa
Szanowni Państwo
Przed nami XX, jubileuszowa edycja
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, której
tematem przewodnim jest ,,Rodzina – Dom
– Ojczyzna”.
Przez dwadzieścia lat wspólnej pracy
mieliśmy okazję doświadczyć zmian, jakie
zaszły nie tylko w naszym kraju, ale przede
wszystkim w rodzinach.
Silna rodzina jest niezawodną podstawą
silnej ojczyzny. Bowiem to właśnie ojczyzna
jako ,,rodzina obywateli” jest jak ognisko
domowe, w cieple którego wyrastamy,
które nas tworzy i kształtuje. Podstawowym
warunkiem jej rozwoju jest poczucie
bezpieczeństwa w domu rodzinnym.
XX-lecie obchodów WarmińskoMazurskich Dni Rodzinyzbiegło się z ważną
dla nas, Polaków setną rocznicą odzyskania
niepodległości. Pamiętając, że odzyskanie
niepodległości dokonało się poprzez walkę
pełną poświęcenia i bohaterstwa, w tym
roku chcemy podkreślić wartość ojczyzny,
którą należy pielęgnować każdego dnia. Jak
pisał Jan Paweł II ,,Potrzeba nieustannej
odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je
miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiar-

ność, szacunek dla innych i troska o dobro
wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest
wolna Ojczyzna”.
Organizując tegoroczne Dni Rodziny,
a także wykonując codzienne obowiązki,
pamiętajmy, że prawdziwym sensem tegorocznego hasła jest potrzeba wzajemnego
szacunku oraz pielęgnowania naszej
wspólnej ojczyzny.
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Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
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Wilczęta - gmina

Płoskonia - gmina

Pieniężno - miasto

Lelkowo - gmina

Frombork - miasto

Braniewo - miasto

Braniewo - gmina

BRANIEWSKI

Sępopol - gmina

Górowo Ił. - gmina

Górowo Ił. - miasto

Bisztynek - gmina

Bartoszyce - gmina

Bartoszyce - miasto

BARTOSZYCKI

POWIAT/GMINA
Jadwiga
Mysiewicz

KOORDYNATOR

ADRES

TEL./FAX

E-MAIL

Ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Aleksandra
Krupniewska

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Jolanta Janulewicz Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

55 620-81-18

a.krupniewska@mops.
braniewo.pl

55 644-29-55 promocja@sepopol.pl
f. 55 644-29-55

Urząd Miejski w Pieniężnie

Wanda Kuca

ul. Generalska 8;
668-475-541 wanda.kuca@gmail.com
14-520 Pieniężno
Dni Rodziny 55 620-86-25 gops.ploskinia@wp.pl
w organizacji
do udziału
Gminny Ośrodek Pomocy
Zachęcamy
Giżycka
Małgorzata
Płoskinia 27/1
Społecznej
f. 55 620-86-25
14-526 Płoskinia
Danuta
Wilczęta 84, 14-405 55 248-75-29
Królikiewicz
Urząd Gminy Wilczęta
f. 55 248-75-29 gopswilczeta@gmail.com
Wilczęta

MOPS

PCPR w Braniewie

ul. Kościuszki 2,
89 521 64 10 j.kobryn@bisztynek.pl
Urząd Miejski w Bisztynku
Justyna
Kobryńw organizacji
Dni Rodziny
do udziału
Zachęcamy
11-230 Bisztynek
ul. Kościuszki 32/1
887-548-680 rompet@interia.pl
Roman Petrecki
11-220 Górowo Iław. f. 89 762-70-44
Urząd Miasta Górowo Iław.
Mirela
ul. Kościuszki 17,
morellkaB@op.pl
Urząd Gminy Górowo Iław.
Pawłowska-Boroń 11-220 Górowo Iław. 89 761 13 22
ul. 22 lipca 7,
Ilona Kowal
89 761 40 90 promocja@sepopol.pl
Urząd Gminy w Sępopolu
11-210 Sępopol
Dni Rodziny
Zachęcamy do udziału w organizacji

Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach

pbpromocja@wp.pl
Ul Grota Roweckiego 1 539-782562
11-200 Bartoszyce
ul. Bohaterów
89 762-98-56 ngo@bartoszyce.pl
Urząd Miasta Bartoszyce
Monte Cassino 1,
Marta Szuter
11-200 Bartoszyce
ul. Plac Zwycięstwa 2 89 762-77-05 r.tadorowska@gminaRenata
Urząd Gminy w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce
Dni Rodziny f. 89 762-77-24 bartoszyce.pl
do udziału w organizacji
ZachęcamyTadorowska

NAZWA PODMIOTU

Koordynatorzy XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w 2017 roku – POWIATY, MIASTA I GMINY (stan na 21.III)
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504-248-842

Tolkmicko - gmina

Rychliki - gmina

Pasłęk - miasto

Młynary - miasto

Milejewo - gmina

55 248-81-60

55 649-62-55

55 248-67-20

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Rychliki 86
14-411 Rychliki

Agnieszka Jundził

Urząd Gminy.

Pl. Grunwaldzki 8
14-400 Pasłęk

Agata Cichocka

Gminny Ośr. Pomocy Społ

ul. Dworcowa 25,
14-420 Młynary

Jadwiga
Piekarska

Miejsko-Gminny Ośr.
Pomocy Społ. w Młynarach

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Godkowo 62,
14-407 Godkowo

Markusy - gmina

Magdalena
Przybysz-Pietrzak

Iwona
Czmochowska

55 233-62-82
82-300 Elbląg ul.
wew.22
Komeńskiego 40
;
Zachęcamy do udziału ,w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału Uw organizacji Dni Rodziny

Urząd Gminy Godkowo

PCPR w Elblągu

Urząd Gminy

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny
Ul. Dworcowa 53
Stanisław
23 698-17-55
13-206 Płośnica
Godlewski

Gronowo Elb. - gmina

Godkowo - gmina

Elbląg - gmina

ELBLĄSKI

Rybno - gmina

Płośnica - gmina

Lidzbark Wel. - gmina

23 654-10-14
wew. 47

ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

Katarzyna
Kowalska

Iłowo-Osada - gmina

Urząd Gminy Iłowo

Edyta
Cherkowska

Urząd Miasta Dział

Działdowo - miasto

Działdowo - gmina

ul. Lidzbarska 31,
23 698 01 35
13-200 Działdowo
ul. Zamkowa 12
23 697-04-42
13-200 Działdowo
ul. Księżodworska 10 23 697-07-49
13-200 Działdowo

Marta
Piórkowska

PCPR w Działdowie

DZIAŁDOWSKI

fundusze@rychliki.pl

mgops.paslek@wp.pl

mgops.mlynary@g
mail.com

goksir.godkowo@
gmail.com

iczmochowska@
pcprelblag.pl

urząd@plosnica.pl

oswiata2@
ugdzialdowo.pl
katarzyna.kowalska@
ugilowo-osada.pl

promocja@
dzialdowo.pl

pcprdzialdowo@wp.p
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87 611-28-56

11-500 Gi¿ycko

Ul. 1 Maja 14

ul. Smętka 5;
11-500 Giżycko

87 429-13-36

87 429-10-89

Dubieninki - gmina

Banie Maz. - gmina

Gołdap - miasto

GOŁDAPSKI

Wydminy - gmina

Ryn - miasto

Miłki - gmina

ul. Krótka 1,
19-500 Gołdap

5694 079 270

87 421-015

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Karina Derek

ul. Rynek 1/4,
11-510 Wydminy

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny
Małgorzata
Ul. Jaćwieska 9
Ośrodek Pomocy Spoecznej Buraczewska
19-500 Gołdap
87 615-04-81

Starostwo Powiatowe
w Gołdapi

Emilia Nowalska

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Ewa Ostrowska

Marek Trypuć

Kruklanki - gmina

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wydminach

Ul. 1 Maja 44b
19-335 Prostki

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Alicja Szałaj

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Centrum Profilaktyki
Uzależnień i Integracji
Społecznej

PCPR w Giżycku

Urząd Gminy

Giżycko - gmina

Giżycko - miasto

GIŻYCKI

Stare Juchy - gmina

Prostki - gmina

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

87 732 62 28

87 621-15-50

Kalinowo - gmina

ul. Piłsudskiego 5;
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 4
KarolinaAndrzejewska 19-300 Ełk

Ewelina Monika
Gronek

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Urząd Miasta

PCPR w Ełku

Ełk - gmina

Ełk - miasto

EŁCKI

buraczewska@
opsgoldap.com.pl

starostwo.goldapskie
@post.pl

gopswydminy@wp.pl

ewa.ostrowska
@gizycko.pl

sps@pcprgizycko.pl

alicja.szalaj@wp.pl

k.andrzejewska@
um.elk.pl

gronek.e@pcpr.elk.pl
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Anna Grzegrzółka
Anna Skorczewska
Ilona Truszkowska

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej Susz

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zalewie

Lubawa - gmina

Susz - miasto

Zalewo - miasto

89 751-09-00

ul. Pocztowa 10
11-400 Kętrzyn

55 278-79-95
89-758-89-61

Ul. Kościuszki 2
11-410 Barciany

Starostwo Pow., PCPR w
Lidzbarku z siedz.w Ornecie Alicja Grodowska

LIDZBARSKI

Jolanta Adamczyk

Katarzyna Żejmo

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Srokowie

Mirosław
Bogdanowicz

ul. Dworcowa 4
11-100 Lidzbark
ul. Słowackiego 4,
11-100 Lidzbark

Plac Rynkowy 14,
11-420 Srokowo

ul. Kolejowa 25 A,
11-440 Reszel

sekretariat@
mops.lubawa.pl

mgok@kisielice.ple

sspgaldowo1@
interia.pl

sekretariat@
pcprilawa.pl

89 753-10-17

89 767-26-88

55 242-43-58

89 754-45-33

89 755 02 33

jolaadamczyk_20@
poczta.onet.pl

powiatlidzbarski.pl

asystent@
gopssrokowo.pl

mops-eszel@wp.pl

gokbarciany@wp.pl

pcprketrzyn@wp.pl

mopszalewo@op.pl

mgops@susz.pl

f. 89 645-54-39 agrzegrzolka@
gopslubawa.pll

Ul. Traugutta 4
14-230 Zalewo

ul. Wybickiego 6
14-240 Susz

Fijewo 73,
14-260 Lubawa

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Srokowo - gmina

Lidzbark Warm. - miasto Lidzbarski Dom Kultury

55 278-55-00

89 640-33-59

ul. Rzepnikowskiego 9a 89-645-28-55
f. 89-645-28-55
14-260 Lubawa

Gałdowo 24
14-241 Ząbrowo
Ul. Polna 1,
14-220 Kisielice

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Iwona Turko

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Reszlu

Gminny Ośrodek Kultury

89 649-04-50

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Reszel - miasto

Korsze - miasto

Kętrzyn - gmina

Barciany - gmina

Kętrzyn - miasto

Maria Osiecka

Edyta Bober

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubawie

Lubawa - miasto

PCPR w Kętrzynie

Mariusz Gołębiowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Kisielicach

Anna Lewandowska

Kisielice - gmina

KĘTRZYŃSKI

ul. Andersa 12,
14-200 Iława

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Anna Kilanowska

Urząd Gminy

PCPR w Iławie

Iława - gmina

Iława - miasto

IŁAWSKI

Ko o rd yn a tor zy XX W- M Dni Rod z i n y
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Paulina Koneszko

Urząd Miejski w Mrągowie

Michalina Domian
Agnieszka
Pszenna-Ecka
Danuta Kamińska

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sorkwitach

Polskie Stow. na rzecz Osób z
Niepełnospr. Intelekt.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nidzicy

Sorkwity - gmina

NIDZICKI

Nidzica - miasto

89 625-21-53

89 742-85-39

603-311-690

56 472-96-39
56/472-96-39

Elżbieta Rogowska ul. Rynek 1, 13-300
Nowe Miasto Lub.

Miejski Ośr. Pomocy Społ. w

Nowe M. Lub. - miasto Nowym Mieście Lubawskim

56 472-42-31

ul. Rynek 1, 13-300
Nowe Miasto Lub.
Barbara Orłowska

Starostwo Powiatowe w
Nowym Mieście Lubawskim

NOWOMIEJSKI

89 625-08-34
Elżbieta Świgoń

Urząd Gminy

13-124 Kozłowo
ul.Nidzicka 31

Zachęcamy do udziału w ; organizacji Dni Rodziny

ul. Kolejowa 5,
89 625-29-14
13-100 Nidzica
Janowiec Kościelny 62 89 626-20-58
17-311 Janowiec Koś

ul. Krzywa 9,
13-100 Nidzica

ul. Olsztyńska 16A;
11-731 Sorkwity

GPl. Zwycięstwa 35/
2;11-710 Piecki

Ul. Wojska Pols. 5A/12
11-700 Mrągowo

Kozłowo - gmina

Janowo - gmina

Zofia Wielgus

Teresa Nowacka

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej Piecki

Piecki - gmina

Urząd Gminy
.

Patrycja
Blecharska-Zouli

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mrągowie

Janowiec Kośc. - gmina

89 741-90-04

ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

89 741 33 07

89 743-33-60

55 242 16 27

ul. 1 Maja 6,
11-130 Orneta
Ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Małgorzata
Szymańska

Zofia Król

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Paulina
89 767-32-74
ul. Krasickiego 1;
Barcikowska-Zubel 11-100 Lidzbark Warm. wew.31

Powiat. Centrum Pom. Rodz.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społ. w Ornecie

Urząd Gminy

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Mrągowo - gmina

Mikołajki - miasto

Mrągowo - miasto

MRĄGOWSKI

Orneta - miasto

Lubomino - gmina

Lidzbark W. - gmina

Kiwity - gmina

mopsnml@post.pl

sekretariat@powiatnowomiejski.pl

gops@kozlowo.pl

sekretarz@
janowiec.com.pl

mops@nidzica.pl

apszenna@wp.pl

gops3@wp.pl

t.nowacka@
piecki.com.pl

gops_mragowo@wp.pl

p.koneszko@
mragowo.um.gov.pl

pcpr@powiat.
mragowo.pl

mgops_orneta@
poczta.onet.pl

p.barcikowska@
gminalidzbark.com
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Ul. Rynek 4
56 474-50-56

87 520-24-75
w.40
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Jonkowo - gmina

Jeziorany - miasto

Gietrzwałd - gmina

Dywity - gmina

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

89 715 11 36

11-300 Biskupiec,
ul. Niepodległości 4

89 616-13-14

89 514-97-98

Ul Słowackiego 5
11-010 Barczewo

Ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

89 544-38-00

Ul. Bałtycka 65

Ul. Kajki 20
11-320 Jeziorany

89 718-11-33
wew 37
Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Wioleta Siecińska

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Józef Grygianiec

Małgorzata Duba

Miejski Ośrodek Poqmocy
Społecznej

Biskupiec - miasto

Urząd Miejski.

Wioletta Grodzka

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Dobre M. - miasto

87 521-54-41

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Bożena Świderska 19-411 Świętajno 22

Powiatowe Centrum Pomocy Paulina Bongarc
Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świętajnie

Barczewo - miasto

OLSZTYŃSKI

Wieliczki - gmina

Świętajno - gmina

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

Kowale Ol. - gmina

Halina Kasicka

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Ewa Adamczak

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Starostwo Powiatowe
w Olecku

Gminny Ośrodek Kultury

Olecko - miasto

OLECKI

Nowe M. Lub. - gmina

Kurzętnik - gmina

Grodziczno - gmina

Biskupiec P. - gmina

kisjeziorany@wp.pl

profilaktyka.dm@wp.pl

kis.biskupiec@op.pl

kis2005@wp.pl

pbongarc@gmail.com

bswiderska60@wp.pl

pfron@powiat.
olecko.pfron

gok@
gminabiskupiec.pl
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Biała Piska - miasto

PISKI

PCPR w Piszu

Urząd Miejski

Morąg - miasto

Ostróda - gmina

Urząd Miasta i Gminy

Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Małdytach

Miłomłyn - miasto

Miłakowo - miasto

Małdyty - gmina

Łukta - gmina

ul. Kopernika 13 B,
14-330 Małdyty

89 758 61 34

Ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

589 757-22-31
Wew. 19

89 642-58-27

12-200 Pisz ul.
Piaskowa 2

87 424-11-38
Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Monika Orłowska

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Leszek Biernacki

Elżbieta Klamut

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Marzena Nagórko

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Grunwald - gmina

Grzegorz Wróbel

504-196-525

89 642-98-58
a.zebrowska@
f.89 642-98-17 powiat.ostroda.pl

ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
ul. Moniuszki 13, 14100 Ostróda

Anna Żebrowska

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Urzd Miejski

Starostwo Powiatowe w
Ostródzie Wydział Oświaty

Dąbrówno - gmina

Ostróda - miasto

OSTRÓDZKI

89 616-98-83

Świątki 87
11-008 Świątki

Aneta Dudała

Urząd Gminy Świątki

Światki - gmina

pcpr@powiat.pisz.pl

leszekbiernacki@
morag.pl

mgops@milomlyn.pl

gok.maldyty@wp.pl

angw1989@gmail.com

aneta.dudala@
swiatki.pl

gops@stawiguda.pl

89 512-69-01

ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

Joanna Herda

GOPS

Stawiguda - gmina

a.nosek@purda.pl

ewa.szerszeniewska
@olsztynek.naszops.pl

gok.kolno@wp.pl

89 522-89-53

Urząd Gminy

Purda - gmina

89 519 26 94

89 716-32-27

Purda 19
11-030 Purda

Agnieszka Nosek

MOPS

Olsztynek - miasto

Justyna Niedzielska Kolno 86
11-311 Kolno
ul. Niepodległości 19
Ewa Szerszeniewska 11-015 Olsztynek

Gminny Ośrodek Kultury

Kolno - gmina
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87 424-12-00 opit@pisz.home.pl

ul. Kopernika 8,
12-200 Pisz

Miejsko-Gminny Ośrodek Sylwia Jankowska
Pomocy Społ. w Pasymiu

Pasym - miasto

OLSZTYN - MIASTO

ELBLĄG- MIASTO

Pozezdrze - gmina

Budry - gmina

Węgorzewo - miasto

Anna KrukMiękiszewska

Dariusz Jurkiewicz

87 427-03-90 ops@
mgopswegorzewo.pl

Ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo

ul. Kosynierów Gdyńskich 42; 82-300 Elbląg
Olszt. Park Nauk.-Techn. Beata Mędrek-Żęgota Ul. Trylińskiego 2,
Aleksandra Niewińska-Kulig Ul. Gen. J. Hallera 15/11
SzP nr 5, SP nr 14
Małg. Jabłońska-Sokołowska Ul. Poprzeczna4/6,

89 527 31 11
602 788 134
603 319 270

b.zegota@
opnt.olsztyn.pl
o.kulig@op.pl,
abt49@onet.eu

Jadwiga.woronowicz
55 239-31-60 @umelblag.pl

87 427-06-40 pcpr.wegorzewo
_darek@wp.pl

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Urząd Miejski w Elblągu Jadwiga Woronowicz

mgops@pasym.pl

gok@jedwabno.pl

mariuszd@
89 623-24-00 ug.szczytno.pl

89 621 20 43

89-621-30-42

89 621-12-80 naszagmina@op.pl

Ul. Bema 16a

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Ul. Łomżyńsk a 3
12-100 Szczytno

Wielbark - gmina

Mariusz Drężek

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Ul. Łomżyńska 3
12-100 Szczytno

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Ul. 1 Maja 63, 12-122
12-122 Jedwabno
ul. Pocztowa 3/3,
12-130 Pasym

Świętajno - gmina

Szczytno - gmina

Rozogi - gmina

Gminny Ośrodek Kultury Jerzy Pałasz

Jedwabno - gmina

ul. Pasymska 2, 12120 Dźwierzuty

Ewa DolińskaGminny Ośrodek Kultury Baczewska

Dźwierzuty - gmina

89 624 72 19 katarzyna.heksel@
um.szczytno.pl

87/ 423 88 80 mops@friend.pl

ul. Rynek 5/15,
12-250 Orzysz

Szczytno - miasto

19 WĘGORZEWSKI

20

Urszula Zduńczyk

Jolanta Rakowska

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Orzyszu
Urząd Miejski w Piszu

Zachęcamy do udziału w organizacji Dni Rodziny
Ul. Sienkiewicza 1,
Urząd Miejski w Szczytnie Katarzyna Heksel
12-100 Szczytno

18 SZCZYCIEŃSKI

Ruciane-Nida - miasto

Pisz - miasto

Orzysz - miasto

Ko o rd yn a tor zy XX W- M Dni Rod z i n y
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Program Inauguracji

XX Warmiñsko-Mazurskie Dni Rodziny
„Rodzina - Dom - Ojczyzna”
11 maja – 15 czerwca 2018 r.
KOMITET HONOROWY
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Metropolita Warmiński

GŁÓWNI ORGANIZATORZY
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przy współudziale
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
PATRONAT MEDIALNY

UROCZYSTA INAUGURACJA
XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

11 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

W PROGRAMIE m.in.
• Wystąpienia członków Komitetu Honorowego XX Dni Rodziny;
• Omówienie przebiegu XX Dni Rodziny przez Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
• Prelekcje.
Dodatkowych informacji udzielają:
Magdalena Mańkowska, ROPS, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
tel. (89) 52-19-504; e-mail: m.mankowska@warmia.mazury.pl
Natalia Waleszczyńska, ROPS, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
tel. (89) 52-19-524; e-mail: n.waleszczynska@warmia.mazury.pl

12
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UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE
XX Warmiñsko-Mazurskich Dni Rodziny
ORGANIZOWANE PRZEZ MIASTO
BARTOSZYCE
15 czerwca 2018 r. (pi¹tek)
Herb
Bartoszyc

Urząd Miasta
Kościół św. Jana Ewangelisty
i Matki Boskiej
Częstochowskiej (XIV w.)

Brama Lidzbarska
w Bartoszycach (XV w.)

PODSUMOWANIE
XX Warmiñsko-Mazurskich Dni Rodziny
26 paŸdziernika 2018 r. (pi¹tek) godz. 10.00
Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki
w Olsztynie
Al. Marsz. J. Pi³sudskiego 7/9
•
•

Podsumowanie przebiegu XX Dni Rodziny na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego;
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom gminnym
i powiatowym:
- XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu
Wspaniałych”
- XV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego ,,DOM RODZINNY
OSTOJĄ OJCZYZNY”
- XV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej
,,RODZINA I DOM FUNDAMENTEM OJCZYZNY”

BIULETYN nr 40 (rok XX) maj 2018 r.
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Wybór has³a

XX Warmiñsko-Mazurskich Dni Rodziny
16 listopada 2017 r. odbyło się w Olsztynie pierwsze spotkanie w ramach przygotowań do
XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Poświęcone było głównie wyborowi hasła
tegorocznej edycji Dni. Prowadziła je Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego, Wiesława Przybysz. Uczestnicy spotkania – w tym koordynatorzy
lokalnych Dni Rodziny z całego regionu Warmii, Mazur i Powiśla, a także przedstawiciele
ROPS, Rady ds. Rodzin oraz organizacji pozarządowych zgłosili prawie sto propozycji,
z których ostatecznie wybrano jedno. Brzmi ono:

RODZINA – DOM – OJCZYZNA
Bardzo liczymy, że stanie się ono hasłem przewodnim, pod którym będą przebiagały Dni Rodziny w całym województwie. Poniżej zamieszczamy wszystkie zgłoszone
propozycje hasła, które mogą posłużyć do głębszej refleksji nad rodziną oraz wzbogacenia
przedsięwzięć w ramach Dni Rodziny, jak i w czasie późniejszym.
* * * * * * *
1. Szczęśliwa rodzina to siła;
27. Dom rodzinny – tam się zawsze spotkamy;
2. XX Dni Rodziny – bądźmy razem;
28. Dom jest tam, gdzie rodzina;
3. Szczęśliwa rodzina to moc;
29. Rodzina w niej żyję;
4. Rodzina filarem życia;
30. Dom jest tam, gdzie nasze serca;
5. Fundamenty domu rodzinnego;
31. Rodzina źródłem życia;
6. Tradycja siłą rodziny;
32. Rodzina mobilizuje i na ludzi wychowuje;
7. Patriotyzm w rodzinie;
33. Dom i rodzina to miłości kraina;
8. ,,Niepodległa rodzina”;
34. Niepotrzebna gwiazdka z nieba, gdy mój
9. Jubileusze elementem wychowania w rodom jest jak trzeba;
dzinie;
35. Rodzina = dom, szacunek, bezpieczeństwo;
10. Rodzina w niepodległej Polsce;
36. Dom mój, gdzie serce moje, gdzie rodzina;
11. Szczęśliwa rodzina siłą narodu;
37. Dom – dobry początek;
12. Tradycja i jubileusze spoiwem rodziny;
38. Świadome i odpowiedzialne budowanie
13. Rodzina uczy wolności;
domu rodzinnego;
14. Kocham swoją rodzinę;
39. Fundamenty zdrowej rodziny;
15. Rodzina – miejsce na ziemi, gdzie nie je- 40. Fundamenty życia społecznego;
steśmy sami;
41. Rodzina to zdrowa rodzina;
16. Rodzina – przede wszystkim!;
42. Jak to w rodzinie;
17. Ciepło domu rodzinnego;
43. Rodzina to my;
18. Dom rodzinny…;
44. Rodzina zawsze razem;
19. W domu rodzina to szczęśliwa rodzina;
45. Rodzina to fundament życia;
20. Dom – moja ostoja;
46. Fundament domu rodzinnego;
21. Dom zbudowany z miłości;
47. Jedność w rodzinie;
22. Dom siłą rodziny;
48. Rodzina silna jednością;
23. Dom – dobro, opieka, miłość;
49. Rodzina to skarb;
24. Bezpieczny dom – to silna rodzina;
50. Rodzina ostoją społeczeństwa;
25. Dom to początek drogi;
51. Razem tworzymy rodzinę;
26. Dom rodzinny – moje ulubione miejsce;
52. Rodzina moją dumą;
14
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53. Rodzina – to brzmi dumnie;
54. Rodzina – gniazdo jest tylko jedno;
55. Moje miejsce w rodzinie;
56. Moja rodzina, moja siła;
57. Rodzina razem to siła;
58. Rodzina – eliksir na wszystkie troski;
69. Rodzina – mój sukces;
60. Rodzina – moja inspiracja;
61. Rodzina to podstawa;
62. Rodzina lubię to;
63. Rodzina – nadzieja na przyszłość;
64. Rodzina – fundament wartości;
65. Rodzina bezcenne dobro;
66. Jesteśmy rodziną…;
67. Tworzymy rodzinę…;
68. Rodzina to siła;
69. Rodzina fundamentem miłości;
70. Rodzina a wartości;
71. Rodzina jako dom miłości;
72. Szacunek, miłość, rodzina;
73. Rodzina – miłość na zawsze;

74. Rodzina to miłość;
75. Bo w rodzinie miłość nadzieja i siła;
76. Rodzina to miłość, wsparcie i opieka;
77. Mamo, tato nie zostawiaj mnie;
78. Rodzina miłością mą;
79. Moja siostra, mój brat;
80. Czy to wiosna, lato, zima zawsze z tobą
jest rodzina;
81. Z matki na córkę, z ojca na syna. Szacunek, miłość, rodzina;
82. Mamo tato postaw na wychowanie do
wartości;
83. Rodzina mądrością pokolenia;
84. Polska to jedna rodzina;
85. Rodzina to zgrana drużyna;
86. Mój dom – rodzina i ojczyzna;
87. Rodzina to siła;
88. Głębokie więzi osobowe szczęściem rodziny;
89. Budujmy piękne wspomnienia.

Seminaria wprowadzaj¹ce
Pierwsze spotkanie wprowadzające do
jubileuszowych, XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, odbyło się w Olsztynie
w dniu 16 listopada 2017 r. Poświęcone było
wyborowi hasła tych Dni. Wprowadzenia
do spotkania dokonali: Wiesława Przybysz,
Dyr. ROPS oraz Andrzej Taborski, Przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Z około 100 propozycji hasła, jakie zostały zgłoszone, wybrano: Rodzina – Dom – Ojczyzna.
Drugie spotkanie, to seminarium wprowadzające w temat tegorocznej edycji tychże Dni. Miało ono miejsce 23 lutego br.
Uczestniczyli m.in. koordynatorzy Dni z terenu województwa. Organizatorem był
ROPS. Dyr. Wiesława Przybysz przedstawiła
ideę Dni oraz stan przygotowań do tegorocznej edycji. Poinformowała uczestników
o kalendarium wydarzeń związanych z Dniami. Przedstawiła najważniejsze propozycje
ciekawych inicjatyw oraz podzieliła się

swoimi spostrzeżeniami nt. Moje otoczenie
– mała ojczyzna. Zaprezentowała przykłady dobrych praktyk, jakie miała okazję poznać we Francji oraz zapoznała obecnych
z programem Rewitalizacja społeczna i zawodowa środowisk zamieszkanych przez
byłych pracowników PGR-ów i ich rodziny. Pilotaż odbył się na terenie gmin: Gmina
Działdowo, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Kętrzyn, Gmina Braniewo oraz Gmina
Wydminy. Program był realizowany w ramach projektów systemowych w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1:
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wybrane GOPS-y realizowały program w ramach Programów Aktywności Lokalnej
(PAL), które przewidywały różnego rodzaju
warsztaty integracyjno-motywacyjne,
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warsztaty decupage, warsztaty szycia maskotek, warsztaty ceramiczne, warsztaty
teatralno-kabaretowe, warsztaty ekonomii
społecznej, warsztaty tworzenia rzeźby,
tworzenia tablicy, warsztaty ogrodnicze,
sprzątanie Kotkowa.
Wyraziła opinię, że podczas dotychczasowych edycji Dni Rodziny zbyt mało uwagi
zwraca się na to, by pozostawały po nich
jakieś konkretne, trwałe efekty. Stąd cenne
mogą być przykłady takich działań, które
podjęte zostały w ramach wspomnianych
wyżej projektów, jak: udział w Dniu Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej Ziemi
Kętrzyńskiej, poprzez utworzenie Stoiska
Klubu Integracji Społecznej przy GOPS
Kętrzyn, prezentacja prac wykonanych w ramach PAL, udział w Targach Ekonomii
Społecznej na Starym Mieście w Olsztynie,
prezentacja prac wykonanych m.in. w ramach PAL Kotkowo, otwarcie w Kotkowie
placu zabaw dla dzieci, Stoiska promujące
warsztaty rękodzieła (decupage, maskotki,
ceramika, odlewy gipsowe), Wykonanie
,,grzybka wypoczynkowego”, ,,Kuźni
Pomysłów”, ,,Tablicy historycznej”. Takie
przedsięwzięcia nie tylko angażują całe
rodziny, ale integrują środowisko lokalne i pozostawiają po sobie coś trwałego, co może
służyć mieszkańcom i gościom przez lata.
Kilka słów do obecnych skierował także
przewodniczący Rady ds. Rodzin, Andrzej
Taborski. Powiedział m.in: Wydaje się, że
hasło tegorocznych Dni jest bardzo bogate
w treści i jak najbardziej wpisuje się w setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem przekonany, że wszyscy
chcielibyśmy, by te Dni były naprawdę owocne. Zwrócił się do obecnych z prośbą, by w miarę możliwości wszyscy w ramach tych Dni
promowali to właśnie wybrane hasło. To
bardzo ważne, by ono zabrzmiało naprawdę
wszędzie, w każdym zakątku naszego województwa. Wyraził nadzieję, że podejmowane
inicjatywy nie będą przypadkowymi, dalekimi
od idei Dni Rodziny i od hasła, które wy16
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braliśmy. Niech to będzie naprawdę NASZE WSPÓLNE ŚWIĘTO RODZIN –
podkreślił. Prosił, by relacje z podjętych
inicjatyw przesyłać do 30 czerwca. Specjalny
kwestionariusz będzie zamieszczony w ,,Biuletynie Rady ds.Rodzin”, na stronach internetowych Samorządu Województwa, jak też
Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”:
www.olsztynski.civitaschristiana.pl
Prosił także uczestników o promowanie
konkursów wojewódzkich: literackiego oraz
plastycznego i grafiki komputerowej (regulaminy zamieszczamy w niniejszym numerze ,,Biuletynu”).
Wykład wprowadzający Idea integracji
międzypokoleniowej w teorii i praktyce wygłosiła dr Anna Leszczyńska-Rejchert
z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwróciła uwagę na potrzebę integracji społecznej oraz na jej możliwości i korzyści. Oparła się na doświadczeniach uzyskanych w ramach działań Koła Naukowego Geragogów funkcjonującego przy
Wydziale Nauk Społecznych UWM,
Międzypokoleniowej Akademii Aktywności
Doświadczenia Łączą Pokolenia (przy SP
nr 3 w Olsztynie) – projekt w ramach ASOS
oraz Uniwersytetu Międzypokoleniowego
przy Wydziale Nauk Społecznych UWM.
Prelegentka stwierdziła, że wiek XIX był
stuleciem dziecka, Wiek XX – zwłaszcza w II
połowie – wiekiem starzenia się społeczeństw. Rok 1999 został przez ONZ ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Seniora.
Wiek XXI ma być czasem realizacji koncepcji: Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wieku. Wiążą się z tym dwa wydarzenia: Rok 2012 był Rokiem Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, zaś dzień 29 kwietnia obchodzony jest co roku jako Europejski Dzień
Solidarności Międzypokoleniowej. W tym
miejscu warto wyjaśnić, kto to jest geragog
i co to jest geragogika. Geragog jest osobą
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zajmującą się diagnozą potrzeb i problemów
ludzi starych, rozwijania ich zainteresowań,
pomaga w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw. Geragogika to pedagogika
starzenia się i starości.
Prelegentka pokrótce przedstawiła podmioty, z których doświadczeń można wyciągnąć wiele teoretycznych i praktycznych
wniosków. Powstałe w 2011 r. Koło Naukowe Geragogów to grupa studentów UW-M,
zainteresowanych pedagogiką starości i pragnących pomagać seniorom. Grupa ta podejmuje wiele inicjatyw naukowych, jak
seminaria, konferencje (także ogólnopolskie)
poświęcone tematyce senioralnej i integracji
międzypokoleniowej, jak również podejmuje
przedsięwzięcia społeczne na rzecz ludzi
starszych (m.in. przeprowadzanie zajęć o charakterze integracyjno-edukacyjnym z seniorami w ramach współpracy z Dziennym
Domem Pomocy Społecznej dla Osób
Chorych na Cukrzycę w Olsztynie oraz
Rodzinnym Domem Pomocy w Olsztynie.
Słuchaczami Międzypokoleniowej Akademii Aktywności – ,,Doświadczenia Łączą
Pokolenia” są osoby, które ukończyły 60 lat
oraz uczniowie w wieku od 6 do 12 lat (z rodzicami i studentami jako wolontariuszami).
Celem Akademii jest m.in. pobudzenie osób
starszych do aktywności społecznej, fizycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej
oraz wzmocnienie integracji wewnątrz
konkretnego pokolenia, jak i międzypokoleniowej. Organizowane są cykliczne
spotkania, podczas których odbywają się
wykłady, festyny, zabawy, imprezy kulturalne, turystyczne, warsztaty (np. kulinarne, plastyczne). To doskonała okazja do
współdziałania osób należących do różnych
pokoleń. Prelegentka zacytowała Johna
Steinbacka: Młodsze pokolenie jest filarem, starsze przęsłem.
Gównym celem Uniwersytetu Międzypokoleniowego przy Wydziale Nauk Społecznych UW-M jest podejmowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji międzypoko-

leniowej i edukacji przez całe życie, co służy
realizacji idei ,,Społeczeństwo dla wszystkich
kategorii wieku”.
Podsumowując swoje wystąpienie, prelegentka stwierdziła, że jest rzeczą wartą
podkreślenia, iż wszystkie pokolenia wzajemnie się potrzebują, a dzięki integracji
międzypokoleniowej lepiej wzajemnie się
rozumieją i uczą się ze sobą współpracować.
Możliwości realizacji idei rozwoju przez całe
życie należy upatrywać w integracji międzypokoleniowej, która sprzyja integrowaniu i wykorzystywaniu zasobów tkwiących w osobach reprezentujących różne pokolenia. Wielką potrzebą jest podejmowanie działań z zakresu integracji międzypokoleniowej z uwagi
na wiele rozmaitych korzyści, które odnoszą
przedstawiciele wszystkich pokoleń. Dzięki
temu wzbogaca się każda osoba, bez względu na wiek. Edukację międzypokoleniową
warto promować także jako alternatywną
formę nauki historii, co ma szczególne znaczenie w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.
Kolejną edycję Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Rodzinie, organizowanej przez
Wydział Teologii UW-M pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprezentował ks. dr Michał Tunkiewicz.
O tegorocznej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH” mówiła Jolanta Dakowska.
Natomiast regulaminy Wojewódzkich
Konkursów: literackiego ,,Dom rodzinny
ostoją Ojczyzny” oraz plastycznego i grafiki komputerowej ,,Rodzina i dom fundamentem Ojczyzny” przedstawili ich
koordynatorzy: Andrzej Taborski (Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”)
oraz Teresa Antczak (Stowarzyszenie
Wspierania Działań Prorodzinnych ,,Forum
Prorodzinne). Regulaminy te zamieszczamy w niniejszym numerze ,,Biuletynu”,
zachęcając do udziału w nich oraz do ich
popularyzacji.
opr. at
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KONKURSY
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie,
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”
ogłaszają

XV Wojewódzki Konkurs Literacki

„DOM RODZINNY
OSTOJ¥ OJCZYZNY”

Jubileuszowa, XX edycja WarmińskoMazurskich Dni Rodziny przypada w roku
szczególnym, gdy obchodzimy STULECIE
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Nic więc dziwnego, że
hasło, pod jakim te Dni przebiegają, brzmi:
RODZINA – DOM – OJCZYZNA. Naszym konkursem literackim, który tytułujemy: DOM RODZINNY OSTOJĄ
OJCZYZNY, chcemy niejako ukonkretnić
to, co kryje się w powyższym haśle.
To DOM RODZINNY i kultywowane
w nim wartości pozwoliły nam przetrwać
okres rozbiorów i niewoli, zachować język,
zwyczaje, tożsamość narodową. DOM uchronił nasz Naród przed germanizacją i rusyfikacją. Gdyby nie on, gdyby nie pielęgnowane w nim marzenie o wolnej Polsce, być
może odzyskanie niepodległości, a potem
budowanie Niepodległej nie byłoby w ogóle
możliwe. Dom rodzinny był więc zawsze
ostoją polskości i małą Ojczyzną. Nawet ci,
którym przyszło żyć na emigracji, sercem
pozostawali w rodzinnym, ojczystym domu.
Pisali o tym nasi poeci („Kochasz ty dom,
rodzinny dom?”, „Ojcowski dom to istny
raj”...) i pisarze, dokumentowały to liczne
pamiętniki…
DOM to coś o wiele więcej niż mieszkanie – nieważne, czy własnościowe, czy
18
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spółdzielcze, czy nawet willa… Mieszkanie
można kupić, sprzedać, wynająć, zamienić
na większe lub mniejsze. Można nawet, gdy
ma się na to środki, mieć więcej mieszkań,
choć niekoniecznie trzeba w nich mieszkać;
wystarczy, że można na ich wynajmowaniu
zarobić. A cóż powiedzieć o tych, którzy
przez całe lata mieszkają na stancji? Przy
dzisiejszym stylu życia, przenoszeniu się
z miejsca na miejsce za pracą, za lepszym
standardem życia, przy migracjach i emigracjach, przy dzisiejszej niepewności, co
będzie jutro, gdzie nas los rzuci – tak
naprawdę człowiek może czuć się w pewien
sposób bezdomny, mając nawet najlepiej
wyposażone mieszkanie.
Ale są też inne domy: dom dziecka, dom
dziennego pobytu, dom spokojnej starości,
dom seniora, dom książki, dom kultury, dom
mody, dom pracy twórczej… Być może
dlatego je tak nazwano, byśmy czuli się w nich
jak u siebie. Jak w domu.
DOM zawsze był symbolem czegoś
własnego i trwałego, do czego nie miał
dostępu żaden złodziej czy intruz. Za domem
zawsze się tęskniło, do domu chętnie się
wracało. W zaciszu domu rodzinnego
człowiek zawsze czuł się najlepiej, bo DOM
to po prostu nasze miejsce na świecie.
DOM to nie tylko przysłowiowe „cztery
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ściany”, ale też klimat trwałej, kochającej
się rodziny. DOM to miejsce, w którym
zamieszkujący członkowie rodziny dzielą
wspólne radości i troski i wspólnie je rozwiązują.
W domu mieszkały często całe pokolenia. Dom to także OJCOWIZNA, którą
dostawało się w spadku po przodkach. Dom
to swego rodzaju świętość, której się broniło… Choć zawsze bardzo gościnny, jednak
był swego rodzaju twierdzą – obrońcą wartości, które dla rodziny go zamieszkującej
były bezcenne.
Dziś czasy się zmieniły. Odwiedzając,
już jako dorośli, swoich rodziców czy dziadków, możemy tam się niestety czuć obco,
bo to już bardzo często nie ten dom, w którym się urodziliśmy, w którym przeżyliśmy
własne dzieciństwo, w którym znaliśmy
wszystkie kąty. Z takim nowym „domem”
niestety niewiele nas łączy.
Nic też dziwnego, że wielu współczesnych ludzi dość słabo odczuwa pojęcie
OJCZYZNY. Ona coraz mniej kojarzy im
się z domem, z czymś bardzo osobistym,
własnym, a będąc „obywatelami świata”
bardzo często czują się w pewnym sensie
bezdomni, wykorzenieni, jak „ludzie znikąd”.
Nie mają oni na tym świecie nic trwałego,
żyją nie w DOMU, ale w swego rodzaju
„HOTELU”, który jutro lub pojutrze zamienią na inny. Żyją „w tym kraju”, który –
gdy im się przestanie podobać – zamienią
na lepszy.
Przy okazji stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, w ramach tegorocznych, jubileuszowych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny warto siebie samego
zapytać, CZYM DLA MNIE JEST
DOM RODZINNY I CZYM JEST OJCZYZNA. I JAKĄ STANOWIĄ DLA
MNIE WARTOŚĆ.
***
Konkurs adresowany jest do uczniów
szkół podstawowych począwszy od klasy

IV, do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także do studentów, osób dorosłych
i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli
i wychowawców, a także do całych rodzin.
Jak co roku, prace będą rozpatrywane
w następujących kategoriach:
1) wspomnienia i świadectwa,
2) listy,
3) wiersze,
4) inne.
Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze
spacjami), opatrzone imieniem, nazwiskiem,
adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna,
nazwą oraz adresem szkoły, biblioteki,
placówki wychowawczej czy ośrodka kultury), ewentualnie adresem mailowym i telefonem, informacją o wieku autora, prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2018
roku pod adresem:
Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas
Christiana”, Oddział Okręgowy
w Olsztynie
ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn
tel./fax 89-527-35-16
lub drogą mailową na adres:
andrzej.taborski@interia.pl
Nadesłane prace staną się własnością
organizatorów i nie będą zwracane autorom.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
publikacji prac nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
podczas podsumowania XX WarmińskoMazurskich Dni Rodziny w październiku
2018 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną
poinformowani osobnym pismem o miejscu
i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną
opublikowane na łamach „Biuletynu Rady
ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
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Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłaszają

XV WOJEWÓDZKI
KONKURS PLASTYCZNY
I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

„RODZINA I DOM
FUNDAMENTEM OJCZYZNY ”
ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
przebiegających pod hasłem
„Rodzina – Dom – Ojczyzna”
Współorganizatorami konkursu są:
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie,
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie.
Kurator Oświaty oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie
Nadrzędnym celem tegorocznego konkursu jest pokazanie rodziny, domu rodzinnego stanowiącego podstawę polskości,
wewnętrznej siły, tradycji, historii i przyszłości narodu jako silnej ojczyzny na przestrzeni 100 lat w Niepodległej Polsce.
Rodzina – dom rodzinny to najważniejsze miejsce, do którego możemy wracać by dzielić się naszym szczęściem lub
gdy jest nam źle. To właśnie w rodzinnym
domu wszystkiego się uczyliśmy, wychowywaliśmy. W rodzinie od naszych rodziców pełniących w życiu funkcję pierwszych nauczycieli i przewodników zdobywaliśmy przygotowania oraz kształtowaliśmy pierwsze praktyczne umiejętności
do samodzielnego dorosłego życia.
Dom rodzinny to miejsce, rodzice, zapachy, smaki, wszystko, co najważniejsze
i najwspanialsze, ale i niezapomniane, bo
bardzo kochane.
Dobrze jest mieć rodzinę, która zawsze
wesprze, najbliższych, z którymi można
porozmawiać, miejsca, do których można
zawsze wrócić, by poczuć się bezpiecznie.
20
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Pełna, kochająca się rodzina kojarzy się
nam z ciepłem ogniska domowego, w którym
mieliśmy szczęście się wychowywać i dorastać pod bezpiecznymi skrzydłami wzajemnie kochających się i wspierających oraz
szanujących się rodziców.
Na bazie mocnego fundamentu jakim
jest dom rodzinny i kochająca się rodzina
zbudowana jest nasza ojczyzna. Na przestrzeni 100 lat można powiedzieć, że rodziny i nasze rodzinne domy to nasza ojczyzna, to nasz język narodowy, nasza kultura i duma narodowa – to nasza polskość,
nasze korzenie, nasze wspomnienia i nasze
tęsknoty.
Bardzo istotny jest fakt, że opoką naszej
ojczyzny jest nasz rodzinny dom i silna rodzina stojąca na bazie mocnego fundamentu
wiary, nadziei i miłości.
Przedstawieniem w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej rodziny, domu
rodzinnego i ojczyzny chcemy uświadomić
i skłonić do refleksji, a jednocześnie utwierdzić w przekonaniu, że Rodzina i Dom rodzinny były, są i będą fundamentem Ojczy-
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zny – społeczeństwa, w którym żyjemy,
stanowiąc przy tym bogactwo narodu i państwa, ale wymaga to od każdego z nas jak i od
państwa olbrzymiego wysiłku, nieustannej
odpowiedzialnej i systematycznej pracy– o czym
należy pamiętać.
Do udziału w konkursie zapraszamy
dzieci z oddziałów przedszkolnych,
dzieci i młodzież szkół podstawowych, kl.
0-III, IV-VI, szkół gimnazjalnych, szkół
średnich, studentów i dorosłych.
Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych
ołówkiem),
format prac A3, rysunek wykonany
grafiką komputerową format A4.
Prace podpisane na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko autora oraz
jego adres, wiek-klasa, placówka, adres
pocztowy ewentualnie mailowy i telefon
kontaktowy, nauczyciel – opiekun.
Prace rolowane i składane nie będą
brane pod uwagę.
Prosimy o przesłanie maksymalnie
10 prac z każdej placówki do dnia
30 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
na adres: Szkoła Podstawowa nr 30
im. Marii Zientary-Malewskiej,

ul. Pieczewska 10,
10-699 OLSZTYN,
Tel. (89) 541 - 96 - 89
e-mail: tinka2000@wp.pl
Nadesłane prace staną się własnością
organizatorów i nie będą zwracane autorom.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
publikacji prac bez honorariów autorskich na
łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz
zamieszczenia na stronie internetowej.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie
dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom
będzie miało miejsce w październiku 2018 r.
podczas podsumowania tegorocznych XX
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Informacja o miejscu i terminie uroczystości
będzie przekazana laureatom konkursu w terminie późniejszym.
Wydarzenie to zostanie uświetnione
prezentacją prac laureatów konkursu.
Prace laureatów również zostaną
opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds.
Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Bliższe informacje:
Teresa Antczak – koordynator konkursu, tel. 505-03-15-75
lub (89) 541-96-89.

Załącznik / metryczka pracy /
Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/…………………………………………
........................................................Klasa/wiek ……………………………………
Nazwa placówki, adres pocztowy, ewentualnie
e-mailowy, telefon placówki/ pieczątka/ ..................…………………….................
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi
literami/ewent. tel. kontaktowy ...........................................................................
......………………..…………………………………………………………...................
Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów
oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców
lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej
prezentację, pozyskują i archiwizują poszczególni nauczyciele opiekujący się
uczestnikami – zgodnie z przyjętymi w danej placówce procedurami związanymi
z ochroną danych osobowych).
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Relacja z przedsięwzięcia podjętego w środowisku lokalnym
w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
11 maja – 15 czerwca 2018 r.
„RODZINA – DOM – OJCZYZNA”
Powiat: ……………………………………………………………
Miasto
Miasto-gmina
Gmina
Miejscowość
…………………
……………....
………………….
…………………
Główny organizator przedsięwzięcia: ……………………………………………………......
Kto jest organem
właściwe podkreślić
założycielskim
głównego organizatora
powiat miasto miasto-gmina gmina ministerstwo Kościół inne
Współorganizatorzy
1. ...........................................................................................................
(prosimy o podawanie
2. ...........................................................................................................
pełnych nazw)
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
Tytuł wydarzenia ........................................................... Miejsce wydarzenia Data wydarzenia
........................................................................................... .................................. ..............................
Charakter wydarzenia 1) ogólnopolski, 2) wojewódzki, 3) diecezjalny, 4) powiatowy, 5) miejski,
(właściwe podkreślić) 6) gminny, 7) wiejski, 8) parafialny, 9) osiedlowy, 10) uczelniany, 11) szkolny, 12) przedszkolny, 13) instytucja,14) organizacja społ., 15) inny (jaki?)…
..................................................................................................................
Typ wydarzenia:
1. Inauguracja 2. Wydarzenie w ramach Dni Rodziny 3. Zakończenie
(właściwe podkreślić)
Forma wydarzenia
1) Festyn, 2) Impreza sportowa, 3) Piknik, 4) Wyjazd/wycieczka, 5) Wizy(wszystkie właściwe
ta w innej jedn., 6) Rajd,7) Gry/zabawy, 8) Grill/poczęstunek, 9) Akcja
podkreślić)
charytatywna/loteria fantowa, 10) Wolontariat, 11) Msza św./urocz. relig.,
12) Koncert, 13) Film, 14) Spektakl teatr., 15) montaż słowno-muz., 16) Seminarium, 17) Konferencja, 18) Wykład, 19) Spotkanie/pogadanka, 20) Lekcja w szkole, 21) Konkurs, 22) Wystawa, 23) Warsztaty, 24) Wydawnictwo, 25) kolportaż materiałów inform.,26) Targi (np. pracy), 27) Inne
inicjatywy (jakie)……………………………………………………….
Goście (np. przedstawiciele władz samorządowych,
Orient. liczba uczestników:
duchowieństwa, wykładowcy, osoby prowadzące itp.
....................................
Patronat honorowy: ............................................. Patronat medialny: ..................................
................................................................................. ....................................................................

Krótka relacja (do 10 zdań): ………………………………………………………..................

……………………………………………………….....................................................................
……………………………………………………….……………………………………………

Dane osoby, która
sporządziła relację

1) Koordynator (właściwe podkreślić): powiatowy, miejski, gminny,
inny (jaki) …………………………… Imię i nazwisko …………......
………….............. Nazwa instytucji ……………………...........
Stanowisko ……………….......... Telefon …………...................
e-mail …… …………………………
UWAGA:
zdjęć nie wklejamy do formularza, ale je numerujemy,
Zdjęcia (do trzech)
a
w
poniższej
tabelce zamieszczamy informację, co one przedstawiają.
w osobnych
załącznikach
1.
2.
3.
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Uwaga: Wypełniony Formularz oraz
zdjęcia w postaci osobnych plików (z zaznaczeniem, której relacji i wydarzenia
dotyczą – patrz wyżej: tytuł wydarzenia)
należy przesłać do dnia 30 czerwca 2018
roku na adres poczty mailowej:
andrzej.taborski@interia.pl
i do wiadomości:
n.waleszczynska@warmia.mazury.pl
Ewentualne „papierowe” wersje wypełnionych formularzy wraz ze zdjęciami
lub nagrane na płytach DVD należy przesłać na adres:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana”, Oddział Okręgowy w Olsztynie, 10-028 Olsztyn, ul. Prosta 5/6
z dopiskiem „Dni Rodziny”.
Najciekawsze relacje lub ich streszczenia oraz fotografie znajdą się w 41
numerze (październikowym) „Biuletynu
Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
Wypełnione formularze posłużą także
do dokonania szczegółowych analiz i podsumowań tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Liczymy, że inicjatywy podejmowane w lokalnych społecznościach będą
przede wszystkim nawiązywały do hasła
tegorocznej, jubileuszowej edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny: „RODZINA – DOM – OJCZYZNA”,
które zostało wybrane w listopadzie
2017 r. podczas spotkania z koordynatorami z około stu propozycji zgłoszonych przez uczestników tego spotkania.
Dziękujemy za dotychczasową miłą
i owocną współpracę oraz liczymy na dalszą. Życzymy satysfakcji z zaangażowania się w tę największą w naszym regionie inicjatywę prorodzinną, jaką są
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.
UWAGA: Elektroniczna wersja niniejszego formularza (do pobrania) znajduje się na stronach internetowych:
olsztynski.civitaschristiana.pl
oraz
www.wrota.warmia.mazury.pl
Można go również otrzymać, zgłaszając zapotrzebowanie drogą mailową:
andrzej.taborski@interia.pl
(tytułując maila: prośba o formularz)

Ma³¿eñstwo i rodzina w prawodawstwie
Na Wydziale Prawa Administracji UWM w ramach serii monografie Kartowskiego
Przeglądu Prawniczego powstała ostatnio
bardzo interesująca publikacja pod redakcją
ks. prof. dra hab. Ryszarda Sztychmilera,
dr Justyny Krzywkowskiej oraz ks. Marka
Paszkowskiego: Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym. W rozdziale I, zatytułowanym: Małżeństwo w prawie polskim i międzynarodowym. Ks. dr
Maciej Kubała podejmuje temat: Polaryzacja prawnego rozumienia pojęcia małżeństwo w międzynarodowych dokumentach
praw człowieka, zaś dr hab. Elżbieta Żywucka-Kozłowska i dr Agata Opalska piszą

o Binacjonalnych związkach małżeńskich.
Jest to temat jak najbardziej aktualny i być
może ,,rozwojowy”, przynoszący coraz więcej nowych problemów. Paweł Lewandowski z kolei prezentuje zagadnienia
wybrane Spółki cywilnej między małżonkami.
Rozdział II nosi tytuł: Rodzina w prawie
polskim. Dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz oraz dr Monika Giżyńska
omawiają konstytucyjne obowiązki państwa względem rodziny, dokonując analizy
wybranych przykładów regulacji ochronnych. Prof.dr hab. Mieczysław Goettel
prezentuje Koncepcję chronionego interesu, prawa podmiotowego oraz sto-
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sunku prawnego na gruncie prawa rodzinnego, zaś Paweł Kędziora przedstawia
temat: Dobro dziecka jako podstawowa
wartość prawa rodzinnego - rozważania na
tle praktyki orzeczniczej sądów powszechnych. Nowe uprawnienia rodzicielskie
wyzwaniem dla polityki społecznej to temat podjęty przez dr Krystynę Ziółkowską.
Z kolei dr Katarzyna Majchrzak pisze o Ochronie rodziny w świetle przepisów rozdziału
XXVI polskiego kodeksu karnego.
Bardzo aktualny temat: Naprotechnologia
jako alternatywna wobec in vitro metoda
leczenia niepłodności i dobre praktyki
polskich samorządów w finansowaniu tej
metody leczenia podejmuje Magdalena
Debita. Równie ważnym tematem zajął się
dr Michał Boczek w tekście Obowiązek
ali-mentacyjny – przymus państwowy czy
powinność moralna? Niezmiernie rzadko
podejmowany materiał zamieszcza w omawianej tu publikacji dr Jerzy Akińcza: Ro-

szczenie alimentacyjne wobec zarobkowania z prostytucji. Zupełnie inny wątek
problematyki rodzinnej podejmuje dr Ewa
Lewandowska: Sukcesja prawa najmu lokalu mieszkalnego w razie śmierci najemcy (art. 691 k.c.) – głos w dyskusji.
Rozdział III, zatytułowany: Małżeństwo
i rodzina w prawie kanonicznym i polskim rozpoczyna tekst ks. prof. zw. dra hab.
Ryszarda Sztychmilera: Pozycja prawa rodzinnego w systemie prawa kanonicznego. O Rozwoju osobowości kobiety i mężczyzny
w sakramentalnym związku małżeńskim
pisze ks. prof. dr Sylwester Kasprzak, a dr
Małgorzata Babula prezentuje Prawną
regulację małżeństwa osób ubezwłasnowolnionych. Z kolei dr Justyna Krzywkowska i ks. Marek Paszkowski podejmują
temat Posługi duszpasterskiej wobec rodzin zaniedbanych religijnie. Pracę uzupełnia bogaty wykaz literatury, opracowany
przez dr Justynę Krzywkowską.(a)

Ma³¿eñska Akademia Rozwoju
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Archidiecezji Warmińskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Olsztynie
organizują MAŁŻEŃSKĄ AKADEMIĘ ROZWOJU.
Tematyka: O sztuce komunikacji w małżeństwie, Psychologia miłości, Jak
przezwyciężać konflikty?, O różnicach
między kobietami i mężczyznami, Jak
być dobrym rodzicem?, Języki miłości.
Specyfika ludzkiej płodności, Odpowiedzialne rodzicielstwo – metody rozpoznawania płodności, Antykoncepcja i jej
skutki, In vitro a naprotechnologia. Zajęcia trwają od kwietnia do 16 czerwca.
Uczestnicy (małżeństwa lub pojedynczy małżonkowie) mają możliwość uzyskania certyfikatu Doradcy Życia Rodzinnego.
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Miejsce: wykłady głoszą i prowadzą
warsztaty: Bożena Bassa (UKSW Warszawa – Instytut Studiów nad Rodziną),
Wioletta Przybyszewska (psycholog,
psychoterapeuta – Olsztyński Instytut
Psychoterapii), Beata Rybak (psycholog, pedagog), Marta Stasieło (doradca
rodzinny, instruktor modelu Creightona),
Edyta Zalewska (psychoterapeuta CTB),
ks. prof. Marian Machinek (kierownik
Katedry Teologii Moralnej i Etyki UWM
w Olsztynie, członek PAN), ks. Wojsław Czupryński (diecezjalny duszpasterz rodzin, adiunkt na UWM). Miejsce
spotkań: Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Warmińskiej ul. Kopernika
47 w Olsztynie. Jest to kolejna cenna inicjatywa prorodzinna w naszym województwie. Oczekujemy na informacje o innych. Dzielmy się doświadczeniami. (z)
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UROCZYSTE PODSUMOWANIE
XIX WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY

Konferencję otwiera Wicemarszałek
Województwa, Wioletta Śląska-Zyśk

Uroczystość uświetniły dzieci
z przedszkola artystyczno-teatralnego
„Dorotka” w Olsztynie
(zdjęcia u góry i poniżej)

Przemawia Metropolita Warmiński,
Ks. Abp dr Józef Górzyński

Przesłanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Artura Chojeckiego, odczytuje Dyrektor jego Biura, Agnieszka Warakomska-Poczobutt
BIULETYN nr 40 (rok XX) maj 2018 r.

Przemawia
sekretarz Rady
ds. Rodzin Wojew. WarmińskoMazurskiego
Wanda Kuca,
która w imieniu
Burmistrza
Pieniężna odebrała statuetkę
za organizację
zakończenia
XIX W-M Dni
Rodziny
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Ks.dr Michał Tunkiewicz
prezentuje warsztaty
,,Zbuduję dom z cegieł
miłości”

Dyrektor ROPS, Wiesława Przybysz,
omawia przebieg XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Uczestnicy uroczystości,
w tym Goście Honorowi

Uczestnicy
uroczystości
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Uczestnicy
uroczystości

Laureaci Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”
z terenu województwa warmińskomazurskiego.
Podsumowania
dokonała Jolanta
Dakowska
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Uczestnicy
uroczystości

Mali artyści z przedszkola artystycznoteatralnego „Dorotka”

Podsumowanie XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
i Grafiki Komputerowej

Przemawia Teresa Antczak,
pomysłodawczyni i koordynatorka Konkursu, Wiceprezes Forum Prorodzinnego

Wręczanie nagród i wyróżnień

Laureaci
Cd.
Fotokroniki na
3 i 4 str.
okładki
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Podsumowanie XIX Warmiñsko-Mazurskich Dni Rodziny

Uroczyste Podsumowanie
XIX Warmiñsko-Mazurskich Dni Rodziny
,,Mi³oœæ w rodzinie nigdy nie zginie”
Uroczyste podsumowanie XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbyło się 27
października 2017 r. w Centrum Wdrażania
i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 A.
Jak co roku, przybyli na nie reprezentanci
samorządów, organizacji społecznych, instytucji z terenu całego województwa, a także laureaci wojewódzkich konkursów.
Spotkanie prowadził red. Robert Lesiński z Radia Olsztyn.
Entuzjastycznie został przyjęty występ
dzieci z przedszkola artystyczno-teatralnego „Dorotka” w Olsztynie, który uświetnił uroczystość.
Jako pierwsza głos zabrała Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Wioletta Śląska-Zyśk:
Szanowni Państwo. Witam serdecznie na
podsumowaniu dziewiętnastych już Warmisko-Mazurskich Dni Rodziny, które przebiegały pod hasłem: „Miłość w rodzinie nigdy
nie zginie”.
Zdrowa rodzina to fundament i rodziny,
i wychowania zdrowego nowego pokolenia.
Dlatego samorząd województwa w tym
okresie programowania 2014-2020 przeznaczył bardzo dużą ilość środków właśnie dla
rodziny. Tylko w tym roku, w roku 2017
dwudziestu pięciu beneficjentów pozyskało
dofinansowanie wysokości około 16 milionów złotych właśnie na wsparcie rodzin.
Po to, żeby rodzina funkcjonowała prawidłowo. Tutaj różne dysfunkcje, od alkoholizmu
po nieradzenie sobie z budżetem domowym.
Do tej pory pracowaliśmy z osobą, która
miała problem, a teraz – wiadomo, że jeżeli
ojciec nadużywa alkoholu, to problem jest
w całej rodzinie. Chcemy, żeby rodzina

funkcjonowała zdrowo, po to, żeby wzorce
były przekazywane młodemu pokoleniu.
Szanowni Państwo. Między 15 maja a 9
czerwca odbyło się ponad tysiąc różnych
wydarzeń, konferencji, festynów, konkursów… w których wzięło udział ponad 80 tys.
osób. Szacuje się, że z roku na rok włącza
się ponad 700 różnych instytucji. Chciałam
Państwu za to bardzo serdecznie podziękować.
Dziękuję za tak liczne przybycie na dzisiejsze podsumowanie. Za rok będziemy
świętować okrągłe dwadzieścia lat. Czekamy już na nowe pomysły. Dzisiejszy program zapowiada się również bardzo interesująco, a występ był tego doskonałą zapowiedzią.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
Kolejnym mówcą był Ks. Abp dr Józef
Górzyński, Metropolita Warmiński:
Szanowni Państwo. Pozostaje mi tylko
pogratulować. To już XIX Dni, a przygotowujemy się do jubileuszu. Myślę, że on
czymś się wyróżni, ale kiedy bierzemy pod
uwagę tę ilość inicjatyw, o której przed
chwilą wspomniała Pani Marszałek, to jest
coś, co robi wrażenie i myślę, że jest spełnieniem bardzo szerokich oczekiwań i daje
także możliwość do podjęcia najszerzej, jak
to możliwe, tematyki, która jest i głęboka, i szeroka, ale przede wszystkim ważna.
Hasło tegorocznego wydarzenia podkreśla, że „Miłość w rodzinie nigdy nie
zginie” i jest tematem, jak wiemy, bardzo
bliskim przekazowi ewangelicznemu.
Kiedy wzrastałem do powołania, przyznam, że nawet trochę mnie to drażniło, że
w Kościele tak dużo się mówi o miłości, że są
to tematy tak mało konkretne. Wiara w swoim
przekazie jest tak bardzo ideowa, bardzo
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wzniosła, nie dotyka konkretów. Kiedy
później już sam zacząłem studiować teologię,
szczególnie w tym wymiarze duszpasterskim, jak pomagać ludziom układać sobie życie, właśnie według zasad ewangelicznych, zauważyłem, jak to jest niezwykle istotne, jak bardzo ważną rzeczą jest,
żeby to, co jest źródłem w zasadzie wszystkiego, bo to, że my istniejemy, że świat
istnieje, to jest wypadkowa tego, kim jest
Pan Bóg, a Bóg jest Miłością. I to źródło
miłości jeśli nie zostanie właściwie zrozumiane i odniesienia do Boga nie ma,
swego porządku.
A gdy myślimy o tak ważnych jednostkach życia społecznego, jak właśnie rodzina,
to w zasadzie można by powiedzieć, że nie
wolno nawet układać życia rodzinnego, jeśli
fundamentem nie jest właśnie miłość. I to
wynika jakby z natury rzeczy. Wiemy, że to
właśnie jest najczęściej powodem zawarcia
małżeństwa i założenia rodziny. Wiemy też,
że trudno jest o większą niedolę i nieszczęście, i skutki gorsze, jak właśnie to, że zabraknie miłości w rodzinie.
My w świecie naszej wiary poruszamy
się tak, że mamy tego świadomość. Jeśli
wykluczymy właściwe rozumienie Boga,
jako Boga miłości, i zaczniemy cokolwiek
proponować, to wszystko nie będzie miało
właściwego odniesienia, nie będzie miało
istoty życia, nie mówiąc już o tym, co nazywamy sensem, smakiem życia.
Dlatego temat jest niezwykle bliski i w zasadzie ciągle przerabiany w przekazie wiary,
w formowaniu życia chrześcijańskiego zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym.
Gratuluję raz jeszcze tak szeroko podjętego dzieła i życzę, aby owocność tej pracy,
tego trudu, który podejmujecie tak szeroko,
żeby była jak najbardziej do zaobserwowania, ale że dotykamy tutaj także tej
sfery, która czasami jest bezobjawowa, ale
niezwykle ważna. Bo w tym jest właśnie
to, co w swoim głębokim sensie rozumiemy
26
32

jako postawa miłości, nie tylko jako uczucia,
które się objawiają, ale postawa miłości,
która kształtuje życie i jednostkowe, i wspólnotowe. Często powtarzamy, że jedyne środowisko, jakie jest właściwe dla człowieka,
które gwarantuje mu normalny wzrost w dojrzewaniu i spełnianiu siebie jako człowieka,
w swoim człowieczeństwie, jedyne środowisko to jest środowisko miłości. A pierwszym miejscem, gdzie to środowisko ma
zaistnieć i jeśli chodzi o dzieci, to zagwarantować, to jest rodzina. I wiemy, że skutecznie nie da się zdefektować ani życia jednostki, ani życia społecznego, jak właśnie
popsuć to środowisko miłości. Dlatego tak
ważne jest to działanie w tym kierunku. Raz
jeszcze gratuluję tego dzieła i życzę jak
najbardziej obfitych pozytywnych i błogosławionych trudu, który podjęliście. Szczęść
Boże.
Pismo skierowane do uczestników Konferencji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Artura Chojeckiego, który nie
mógł w niej uczestniczyć, odczytała Agnieszka Warakomska-Poczobutt, Dyrektor
Biura Wojewody.
Czcigodny Księże Arcybiskupie, Szanowna Pani Marszałek.
Za nami już XIX Warmińsko-Mazurskie
Dni Rodziny, które po raz kolejny w całym
regionie stały się nie tylko okazją do wielu
rodzinnych spotkań podczas imprez promujących rodzinę, ale także do wielu ważnych
i potrzebnych dyskusji dotyczących rodziny,
jej kondycji, problemów i potrzeb.
Obecnie zarówno w kręgach politycznych, wśród różnych instytucji, jak i wśród
całego społeczeństwa dużo rozmawia się
o kwestiach dotyczących wspierania rodziny. Musimy bowiem pamiętać, że właśnie
w niej zawiera się źródło człowieczeństwa.
To w rodzinie tkwią korzenie, z których możemy czerpać siły na całe przyszłe życie.
To ona jest pierwszą szkołą wartości, kształtującą charakter młodego człowieka. W tym
roku Warmińsko-Mazurskim Dniom Rodzi-
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ny przyświecało bardzo piękne hasło: Miłość
w rodzinie nigdy nie zginie. Spośród 99 propozycji wybrano właśnie to, które zwraca
naszą uwagę na fakt, że miłość rozpoczyna
się w rodzinie i w niej się kształtuje. Wpływ
rodziny jest najważniejszy i najmocniej
oddziałuje na nasze życie. Rodzina jest podstawowym źródłem informacji, które w dzieciństwie głęboko w sobie kodujemy. Stąd
tak wielkie szczęście mają osoby, których
rodziny funkcjonują w jedności, dając swym
członkom poczucie miłości i bezpieczeństwa. To w rodzinie powinniśmy odnajdować tę bezwarunkową miłość i być kochanymi mimo czegoś, a nie za coś. To rodzina, otaczając nas miłością i zrozumieniem,
daje nam to wszystko, czego potrzebuje
człowiek, aby prawidłowo funkcjonował.
Gdyby dokonywać porównania, rodzinę można porównać do domu, którego fundamenty
stanowi właśnie miłość. Rodzina to dom, do
którego chce się wracać, bo ma się tę pewność, że niezależnie od wszystkiego ktoś
w nim na nas czeka.
Korzystając z okazji, jaką jest uroczyste
podsumowanie Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny, pragnę serdecznie podziękować
środowiskom parafialnym, przedszkolnym,
szkolnym, samorządom gminnym i powiatowym, organizacjom pozarządowym, a także wszystkim innym instytucjom za wielkie
zaangażowanie w przygotowanie różnego
rodzaju imprez wpisujących się w Dni Rodziny. Chcę również podziękować za wszelkie dobro, którym na co dzień otaczają Państwo zarówno swoje rodziny, jak i inne, zwłaszcza te potrzebujące wsparcia.
Życzę jednocześnie wszystkim, by zawsze mogli polegać na swoich rodzinach, znajdowali w nich ciepło, miłość i zrozumienie,
a przede wszystkim życzę więcej czasu, który moglibyśmy spędzać razem z najbliższymi: z mamą, tatą, dziećmi, wnukami bez
względu na ich wiek.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
Artur Chojecki

W imieniu Burmistrza Pieniężna, p. Kazimierza Kiejdo, okolicznościową statuetkę
odebrała p. Wanda Kuca, sekretarz Rady
ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powiedziła m.in.:
W imieniu Pana Burmistrza pragnę podziękować Panu Marszałkowi za wybór
naszego miasta. Czuliśmy się zaszczyceni
obecnością dostojnych gości i kończyć tak
piękną, zacną, cykliczną uroczystość.
Jednocześnie zachęcam wszystkie miasta do zgłaszania swoich kandydatur do
organizacji kolejnych uroczystości zakończenia Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Jest to ważne wydarzenie dla społeczności
lokalnej.
Następnie głos zabrała p. Jolanta Dakowska, Warmińsko-Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu:
Chcę ogłosić, że XXIII edycja Konkursu
Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” dobiegła końca. W gminach, miastach i powiatach odbyły się konkursy lokalne, wyłonieni zostali laureaci. Laureaci
to młodzież, którą możemy podziwiać za ich
bezinteresowny czas, który poświęcają drugiemu człowiekowi, zwierzętom, rozwiązują
różne lokalne problemy.
Szanowni Państwo. Odbyła się również
gala w Gdańsku, a tam przyznany został tytuł
dla Ośmiu Wspaniałych Polski. Dziś mam
przyjemność, by Państwu przedstawić laureatów nominowanych do Konkursu Ogólnopolskiego.
Zapraszam laureatów ze swoimi opiekunami. Bez opiekunów wiele działań nie
byłoby możliwych.
Następnie p. J. Dakowska zaprezentowała sylwetki ósemki nominowanych z naszego województwa do tytułu „Wspaniały
Polski” (Listę tę przedstawiliśmy w poprzednim numerze naszego „Biuletynu”).
Jest jeszcze jeden wspaniały moment –
podkreśliła p. J. Dakowska: Aż dwóch wolontariuszy z naszego województwa, którzy
otrzymali tytuł: „Wspaniały Polski”: Karolina
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Janczara (powiat olsztyński) i Cezary Miecielica (Elbląg).
Podsumowania XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny dokonała Dyrektor
ROPS, p. Wiesława Przybysz:
Szanowni Państwo. Po raz kolejny dokonuję podsumowania. Mam tę ogromną przyjemność, że od 1999 roku jestem współorganizatorem z Radą ds. Rodzin, Samorządem Województwa, Urzędem Wojewódzkim, „Civitas Christiana”. Bardzo różne instytucje, ale i wiele wspaniałych osób
uczestniczyło od początku w organizacji
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny i co
roku z przyjemnością stwierdzam, że jest to
wspaniałe przedsięwzięcie w regionie, jedyne w kraju i to powoduje, że jesteśmy
wyjątkowi, gdy chodzi o dbałość, o mówienie
o rodzinie. Tylko od nas zależy, czy to, że
mówimy i działamy, przyniesie wymierne
efekty. Bo to tylko musi się przekuwać na
konkretne działania, konkretne wsparcie
rodziny, wsparcie, kiedy rodzina tego potrzebuje. Ale to jest bardzo istotne, że
mówienie o rodzinie jako o najwyższym
dobru, o miejscu, w którym wszystko się
zaczyna i wszystko się kończy. I właśnie
dlatego, podsumowując te Dni Rodziny,
robimy taką refleksję: czy na pewno nie
możemy więcej. A na pewno możemy dużo,
dużo więcej niż to, na jakim jesteśmy etapie
po 19 latach.
Główni organizatorzy – to jest ogromnie
ważne, że jesteśmy razem. Patronat Marszałka Województwa, Wojewody oraz Ks.
Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego. I to
jest istotne, że media się włączają. To jest
ogromna siła twórcza, ogromna wartość
przekazu, który powoduje, że pojawia się ta
informacja i refleksja, że właśnie rodzina,
czy o niej pamiętam, czy z nią jestem, czy
oddziaływuję w momencie, gdy ta rodzina
mnie potrzebuje.
Jest to bardzo ważne, że nie jest to inicjatywa, która się zaczyna w maju, a kończy
w czerwcu. Jest to całoroczna inicjatywa.
28
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Jak co roku przygotowujemy hasło i przygotowujemy się do kolejnej edycji Dni już
w listopadzie poprzedniego roku. W formie
warsztatowej, przy udziale setki osób dokonujemy bardzo trudnego zadania: wyboru
hasła.
Kolejny okres to spotkania poświęcone
rozmowie, w jakim kierunku mają iść Dni
Rodziny, jakie inicjatywy, co jest ważne, o czym
warto mówić. Spotkania były poświęcone
działaniom merytorycznym, ale również
przekazywane były materiały promocyjne,
a więc ,,Biuletyn” oraz plakaty opracowane
w celu ujednolicenia wizualizacji tego naszego wspólnego dzieła.
Bardzo ważnym elementem promocji Dni
jest „Biuletyn”, ale też konkursy wojewódzkie. Są one zawsze dużą odpowiedzią na
inicjatywę Dni Rodziny i pokazują stan
zaangażowania różnych środowisk. Te konkursy mają na celu także włączanie nowych
środowisk w to przedsięwzięcie. Ale jest to
również pewien wyraz przekazu. Bardzo
często ważne, że włączają się w nie szkoły,
placówki edukacji, domy kultury. To powoduje, że praca z młodzieżą w środowiskach
lokalnych wyzwala ich marzenia, pasje, potrzeby. Ma to ogromne znaczenie dla kreowania i mówienia o rodzinie jako tym podstawowym środowisku wychowawczym.
W-M Dni Rodziny przebiegały właściwie
w całym regionie – o różnym natężeniu, o różnym zaangażowaniu ludzi i środowisk lokalnych. Ale było ponad 700 zgłoszonych
inicjatyw. To tylko te, które do nas przychodzą. Wiemy, że dzieje się dużo więcej,
ale nie ze wszystkich środowisk nadchodzą
relacje. Że jest ich więcej, można się przekonać, zaglądając do Internetu. Wiemy, że
udział wzięło ponad 80 tys. osób – ale tylko
tych, o których wiemy z relacji, jakie do nas
napływają. Szkoda, że nie wszyscy chcą się
chwalić swoim sukcesem.
Od wielu lat promujemy tego typu współdziałania, zależy nam też na dobrej koordynacji działań w środowiskach lokalnych.
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Co organizowano? Bardzo dużo różnych
pomysłów: konferencje, akademie, wykłady, szkolenia, lekcje, spotkania, konkursy
wiedzy o rodzinie, w tym ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie. Będzie ona
kontynuowana i zachęcamy do udziału
w niej młodzież z naszego województwa.
Sporo inicjatyw dotyczyło zdrowego stylu
życia, jak warsztaty zdrowego żywienia,
warsztaty pierwszej pomocy, dyżury specjalistów, badania profilaktyczne, ale były
także wydarzenia sportowe, przekładające
się na kondycję fizyczną; były też spotkania
służące budowaniu więzi rodzinnych, jak
wspólne czytanie, wycieczki, zabawy i warsztaty dla całych rodzin, wizyty w innych
podmiotach...
Odbyła się duża konferencja zorganizowana z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Takich rodzin jest w naszym województwie ponad 2 tysiące. Samorządy lokalne zaproponowały, by w jakiś sposób
uhonorować rodziny najbardziej wyróżniające się, które wychowały kilka grup dzieci
i wręczyć im statuetki w formie serca. Żeby
te rodziny miały poczucie spełnionego
obowiązku i satysfakcję, że bardzo wiele
zrobiły dla wychowywanych przez siebie
dzieci, przysżych obywateli.
Opracowaliśmy wspólny system wsparcia z instytucjami, które podejmują kluczowe
dla rodzin decyzje. Organizujemy spotkania,
szkolenia z kadrą sądowniczą, prokuraturą,
PCPR-ami, Wydziałem Polityki Społecznej
Urzędu Wojewódzkiego i in. Mają one na
celu tworzenie ram postępowania, jak szybko reagować, by pomóc rodzinom, gdy tylko
tej pomocy potrzebują. Ta współpraca,
przepływ informacji jest bardzo ważny w poszukiwaniu jak najkorzystniejszych rozwiązań ważnych dla rodzin. Trzeba pracować
z całą rodziną, a nie z poszczególnymi jej
członkami. Ważna jest też trwałość rozwiązań i ich skuteczność. Jest wielu specjalistow w różnych dziedzinach. A chodzi o to,
by działać z rodziną kompleksowo.

Na koniec Dyr. W. Przybysz podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie
w Dni Rodziny i zaprosiła do udziału w kolejnej ich edycji.
Głos zabrał także Przewodniczący Rady
ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Taborski:
Kochać… jak to łatwo powiedzieć –
śpiewał kiedyś Piotr Szczepanik. Być może
jednak spora część z nas chętniej zaśpiewałaby: Kochać, jak to trudno zrealizować.
Bo jakże trudno jest kochać męża wracającego po raz kolejny do domu pijanego i już
od progu awanturującego się. Jakże trudno
jest kochać zrzędliwą żonę, która o wszystko
ma pretensje. Jak niełatwo jest kochać niesforne dziecko, na które – jak się wydaje –
nie działają żadne metody wychowawcze.
Jak trudno jest kochać nastolatka, który
uważa, że jest mądrzejszy od całego świata.
Na pewno nie jest łatwo kochać adoptowane dziecko lub rodziców, o których się
wie, że nie są rodzicami biologicznymi. A czy
łatwo jest kochać rodziców, którzy się rozwiedli i nawet wieczór wigilijny, który
powinien łączyć, powoduje rozdarcie w sercu? A miłość do niepełnosprawnego dziecka
czy współmałżonka, któremu trzeba poświęcić całego siebie i zrezygnować dla
niego ze swoich prywatnych chwil i marzeń? Jak trudno jest kochać starych, niedołężnych rodziców, jeśli trzeba dokonać
dramatycznego wyboru, czy zrezygnować
dla nich z kariery zawodowej i życia osobistego, czy oddać ich do domu opieki bądź
hospicjum. A czy łatwo jest kochać swoje
dorosłe już dziecko, które mimo ogromnych
wysiłków wychowawczych z naszej strony
poplątało sobie życie, bo jest alkoholikiem,
narkomanem, złodziejem lub – co gorsza –
zwykłym bandziorem poszukiwanym przez
policję. Jakże inaczej wygląda miłość, gdy
z ukochaną osobą jest się na co dzień, a inaczej, gdy całymi miesiącami lub latami jedynym sposobem kontaktu z nią jest komórka, poczta internetowa czy skype.
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Te i tyle innych trudnych rodzajów miłości
staje być może przed każdym z nas. Czy
można tej miłości się nauczyć? Czy można
być pewnym, że „Miłość w rodzinie nigdy
nie zginie”? Czy można sobie zanucić piosenkę Piotra Szczepanika: Kochać, jak to
łatwo powiedzieć?
A jednak miłość to najpiękniejsza wartość
na świecie. I jednocześnie to najpiękniejsza
sztuka życia. I miłość to zadanie. Chyba
najważniejsze w życiu. Od niej tak naprawdę zależy prawdziwe szczęście człowieka. Kto nie kocha i nie jest kochany, ten
może chyba słusznie powiedzieć, że nie jest
szczęśliwy i ma życie po prostu nieudane.
W domu rodzinnym może wszystkiego zabraknąć, ale nie wolno dopuścić do tego, by
zabrakło w nim miłości.
Podsumowujemy tegoroczną edycję W-M
Dni Rodziny chyba trochę bogatsi o refleksję
nad miłością… W różny sposób tę refleksję
przeżywaliśmy w środowiskach lokalnych
podczas konferencji, spotkań, konkursów,
festynów, pikników, imprez sportowo-rekreacyjnych, rajdów, lekcji w szkole, koncertów, warsztatów, Mszy św. i innych inicjatyw, jakie zostały podjęte. Część relacji,
które nam nadesłano, opublikowaliśmy w kolejnym numerze „Biuletynu Rady ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
Dziękujemy za nie. Mamy nadzieję, że będą
nie tylko dokumentacją tych Dni, ale też
posłużą innym do ubogacenia własnych
pomysłów na promocję rodziny. Być może
w niejednym z nas obudziło się pytanie: od
czego zależy szczęście rodzinne i jakie są
fundamenty prawdziwego, ciepłego domu
rodzinnego, w którym wszyscy czujemy się
bezpiecznie, do którego chętnie wracamy.
I co robić, by te fundamenty były na tyle
trwałe, byśmy czuli się pewni, że się nam
ten dom nie zawali.
Mali wykonawcy z przedszkola artystyczno-teatralnego „Dorotka” w Olsztynie zaprezentowali kolejną porcję występów artystycznych, przyjętych burzą okla30
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sków, po czym nastąpiła druga część programu uroczystości.
Rozpoczęła ją p. Aneta Kowalska-Siedlecka, wprowadzając do zaprezentowania
bardzo ciekawej inicjatywy prorodzinnej,
której współorganizatorami są Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych
,,Forum Prorodzinne” oraz Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. Inicjatywą tą są warsztaty ,,Budujemy dom z cegieł
miłości”. Przedstawił ją ks. dr Michał Tunkiewicz.

Mówca rozpoczął wypowiedź od stwierdzenia, że maleje wśród uczniów szkół
średnich zainteresowanie udziałem w zajęciach ,,Wychowanie do życia w rodzinie”.
Jest to zjawisko bardzo niepożądane, jeśli
weźmiemy pod uwagę katalog trendów
dotyczących rodziny w latach 1990-2015.
I tak odsetek rodzin niepełnych wzrósł z 15%
do 23%, średni wiek, w którym kobiety
rodzą dzieci wzrósł o 3 lata, z 26 do 29 lat.
Współczynnik rozwodów więcej niż podwoił
się, wzrósł z 16,5% do 35,1%. Liczba
związków hohabitacyjnych (nieformalnych,
nie będących zalegalizowaną formą wspólnego życia, jak małżeństwow) wzrosła czterokrotnie (z 15,5% do 60,5%). Udział dzieci od
0-17 lat w populacji spadł prawię o połowę
– z 29,5% do 18% (ostatnio tendencja ta
lekko zaczęła się poprawiać). Udział osób
w wieku poprodukcyjnym wzrósł o połowę,
(z 12,8% do 18%). Rodzi się coraz więcej
dzieci pozamałżeńskich (liczba ta wzrosła
piciokrotnie).
Zjawiska te rodzą postulaty o charakterze: socjalnym (potrzeba więcej proje-

Rada ds. Rodzin Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

Po ds u mo w a nie XI X War m i ñs k o -M azu r sk i ch Dn i Ro dzi ny

któw typu ,,500+”, ulgi dla rodzin – mniejsze
podatki, większa liczba sklepów honorujących Kartę Wielkiej Rodziny), integracyjnym (organizacja pikników, festynów,
konkursów i innych imprez integrujących
rodziny), edukacyjnym (lepsza organizacja
zajęć przygotowania młodych do życia w rodzinie (m.in. Wychowania do życia w rodzinie), podejmowanie działań promujących
wartości małżeńsko-rodzinne, upowszechnianie obowiązującego prawa dotyczącego małżeństwa i rodziny i promocyjnym
(skierowanym do mediów), ukazywanie
(promowanie) w mediach modelu ,,normalnie” funkcjonującej rodziny oraz promowanie tradycji rodzinnych (np. wspólne
przygotowywanie świąt). Rodzą się także
postulaty skierowane do Kościoła: Kursy przedmałżeńskie (poprawić jakość),
Msze św. i konferencje w parafiach dla małżonków o zróżnicowanym stażu małżeńskim (nie łączyć), spotkania małżeńskie (wymiana doświadczeń). Tematów do podjęcia
w ramach warsztatów jest zatem wiele.
Kolejną część konferencji stanowiło rozdanie nagród w wojewódzkich konkursach: plastycznym i grafiki komputerowej
oraz literackim. XIV Wojewódzki Konkurs
Plastyczny i Grafiki Komputerowej omówiła
Teresa Antczak. Podkreśliła, że każdy
utożsamia dom z rodziną, w której panuje bezwarunkowa miłość, serdeczność, życzliwość,
troska i czułość najbliższych – rodziców będących autorytetem i wzorem do naśladowania
pięknej miłości. Człowiek uczy się miłości
każdego dnia, każdego roku – miłości, która
cierpliwa jest i łaskawa, która nie szuka swego
i nie pamięta złego; miłości, która umie
współweselić się z prawdą, miłości, która
wszystko przetrzyma. Nagrody wręczali:
Wicemarszałek Województwa WarmińskoMazurskiego – Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor ROPS – Wiesława Przybysz oraz
Teresa Antczak – koordynator konkursu.
Wprowadzenia do uroczystego wręczenia nagród w XIV Wojewódzkim Konkursie

Literackim ,,Uczę się Ciebie, rodzino” dokonała członkini Jury, sekretarz Rady ds.
Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wanda Kuca. Oto jej słowa:
Podsumowując kolejną edycję Konkursu
Literackiego, pragnę, krótko podzielić się
z Państwem pewną refleksją. Akurat wczoraj w Warszawie brałam udział w IV Kongresie Życia i Rodziny. Poruszano wiele
ważnych zagadnień, wskazywano różne zagrożenia, najbardziej niebezpieczne dla
naszych rodzin. Nie będę tu o nich teraz
opowiadać. Ale jedynym antidotum, jedynym sposobem, by sobie z nimi poradzić,
wskazywanym przez wszystkich prelegentów, była właściwa komunikacja w rodzinie.
Rozmawianie, słuchanie, interesowanie się
sobą nawzajem. I bardzo zbieżnie w pracach konkursowych i młodych autorów, i dorosłych odczytać także można takie właśnie
potrzeby. Nie chcemy czuć się samotni!
,,Uczę się Ciebie, rodzino” – taki był w tym
roku tytuł Konkursu Literackiego. To był
trudny temat. Bez szkoły, bez wykształconych nauczycieli, tak trochę ,,po omacku”
każdego dnia uczymy się być dobrymi
dziećmi, żonami, ojcami... Tym pilnym, ambitnym, na ogół się udaje. Mają szczęśliwe
rodziny, inni wciąż marzą.
W pracach konkursowych wyczytać można wiele słów o miłości. I tej posiadanej,
i właśnie tej z marzeń. I dobrze, że marzymy,
bo to właśnie od nich wszystko się zaczyna,
warto mieć punkt odniesienia w dążeniach.
Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za tę kolejną, wielką dawkę nadziei.
Dbajmy o swoje marzenia, o swoje miłości,
bo cytując ks. Twardowskiego: ,,I nigdy nie
wiadomo – mówiąc o miłości – czy pierwsza
jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą”.
Nagrody wręczali: Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor ROPS – Wiesława Przybysz, Sekretarz Rady ds. Rodzin
– Wanda Kuca oraz koordynator Konkursu
– Andrzej Taborski.
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ARTYKU£Y
Rada ds. Rodzin Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego
i Warmiñsko-Mazurskie Dni Rodziny
Trochê historii
W roku 1999 w Olsztynie na spotkaniu
przedstawicieli organizacji prorodzinnych,
wśród nich Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”, zrodziła się idea powołania Rady ds. Rodzin Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Ideę zgłoszono
ówczesnemu Marszałkowi Województwa,
który w lipcu Radę powołał i zatwierdził jej
22-osobowy skład. Pierwszym przewodniczącym Rady został ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler. Rada jest ciałem społecznym o charakterze doradczym i opiniotwórczym w dziedzinie realizacji wojewódzkiej polityki prorodzinnej. Jedną z pierwszych inicjatyw podjętych przez Radę była
organizacja Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Już w jesieni 1999 roku odbyły
się pierwsze takie Dni, wydano też pierwszy
numer „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Od
roku 2000 Dni odbywają się na przełomie
maja i czerwca. Każdorazowo patronują im:
Marszałek Województwa, Wojewoda i Arcybiskup Metropolita Warmiński. Co ważne,
patronat ten jest kontynuowany mimo zmieniających się opcji politycznych, jakie dochodzą do władzy w województwie w wyniku kolejnych wyborów samorządowych.
Głównymi organizatorami Dni są: Rada ds.
Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przy
współpracy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Katolickiego Sowarzyszyszenia ,,Civitas Christiana”. W większości powiatów, miast i gmin powoływany
jest koordynator Dni na szczeblu miejs32
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cowego samorządu. Własnych koordynatorów powołują też poszczególne podmioty,
głównie szkoły. Co roku Dni przebiegają pod
innym hasłem: „Z rodziną w III tysiąclecie”,
„Jaka rodzina – taka przyszłość”, „Czas
wolny mojego dziecka”, „Ojciec w rodzinie”, „Rodzina wielopokoleniowa”, „Rodzina w obliczu cierpienia”, „Rodzina a ekonomia”, „Rodzina, integracja, społeczność lokalna”, „Wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku”, „Człowiek starszy w rodzinie i społeczeństwie”, „Silna i aktywna rodzina
szansą na godne życie”, „Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę”, „Mamo, tato,
bądźmy razem”, „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”, „Rodzina fundamentem
życia społecznego”, „Rodzina drogowskazem życia”, „Rodzina – tu wszystko się
zaczyna”. „Miłość w rodzinie nigdy nie
zginie”. Tegoroczne, XX Dni, przebiegają
pod hasłem: „Rodzina – Dom – Ojczyzna”.
Każdą z edycji Dni otwiera uroczysta
inauguracja na szczeblu wojewódzkim, w której uczestniczą przedstawiciele wszystkich
samorządów, wielu organizacji pozarządowych, parafii, szkół, poradni, domów
kultury i in. Organizowane są też inicjatywy
wojewódzkie, jak konferencje, debaty,
konkurs literacki (głównym organizatorem
jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana”) oraz plastyczny i grafiki komputerowej (głównym organizatorem jest
Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum prorodzinne”) – oba
adresowane są do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Co roku konkursy
mają inny temat – mieszczący się w haśle
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Dni Rodziny, które zostaje wybrane w listopadzie poprzedniego roku.
Oto tematy kolejnych edycji konkursu
literackiego: „Rodzina wielopokoleniowa”,
„Słowa uczą – przykłady pociągają”,
„Rodzina wsparciem w cierpieniu i starości”,
„Być czy mieć”, „Rodzina szkołą cnót
społecznych”, „Seniorzy bogactwem rodziny
i społeczeństwa”, „Współczesne twarze
Dobrego Samarytanina”, „Rodzina jako dar
i zadanie”, „W cieple ogniska rodzinnego”,
„Rodzina przekazicielem tradycji i norm
moralnych”, „Dlaczego rodzina…”, „Trwałe, kochające się małżeństwo gwarantem
szczęścia rodzinnego i osobistego”, „Naród
silny rodziną”, „Uczę się ciebie, rodzino”,
„Dom rodzinny ostoją Ojczyzny”.
Tematy kolejnych edycji konkursu plastycznego i grafiki komputerowej: „Rodzina
wielopokoleniowa”, „Mój autorytet życiowy”, „Oblicza cierpienia”, „Mieć czy
być”, „Razem – znaczymy wiele”, „Mądrość życiowa człowieka starszego – przyszłością młodego”, „Z rodziną nigdy się nie
poddaję”, „Mama, tata i ja”, „Rodzina z tradycjami”, „Z rodziną w przyszłość”, „Potencjał miłości w rodzinie gości”, „Rodzina to
marzenia, tęsknoty, wspomnienia”, „Miłość
w rodzinie”. Tegoroczny temat konkursu:
„Rodzina i dom fundamentem Ojczyzny”.
W ramach Dni niemal w każdym zakątku
województwa podejmowane są rozmaite
inicjatywy, jak sesje rad, konferencje, seminaria, odczyty, festyny, konkursy, montaże
słowno-muzyczne, projekcie filmowe i spektakle teatralne, zajęcia lekcyjne, olimpiady
sportowe, wystawy, warsztaty, akcje charytatywne, rajdy, wycieczki i in., odprawiane
są okolicznościowe Msze św. w intencji
rodzin. Wydawane są też okolicznościowe
pisma i książki. W Dni angażują się niemal
wszystkie samorządy, wiele szkół, stowarzyszeń, parafii, poradni, domów pomocy,
domów kultury, domów dziecka, a także
uczelnie i media. Co roku ukazują się dwa
biuletyny Rady: jeden wprowadzający w te-

matykę Dni, w którym zamieszczane są
propozycje tematów i konkretnych działań,
jakie można podjąć, drugi – podsumowujący
przebieg Dni. W „Biuletynie” publikowane
są także interesujące materiały poświęcone
problematyce małżeństwa i rodziny oraz
prezentowane są rozmaite pomoce, które
mogą służyć działaczom prorodzinnym, w tym
bogata bibliografia. Co roku główni organizatorzy otrzymują co najmniej 500 relacji
z podjętych na terenie województwa inicjatyw. Liczba uczestników Dni jest co roku
większa – dziś jest to już ponad sto tysięcy
osób. Część relacji zamieszczanych jest (wraz
z fotografiami) w „Biuletynie Rady ds.
Rodzin” oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Od paru lat główne
inicjatywy podjęte w ramach Dni Rodziny
(inauguracja, zakończenie, podsumowanie)
połączone są z ważnymi konferencjami
współorganizowanymi przez różne podmioty. W roku 2007 podsumowanie Dni
Rodziny połączono z Ogólnopolskim Sejmikiem Rodzinnym organizowanym przez
„Civitas Christiana” – „Patriotyzm w rodzinie – wczoraj, dziś i jutro”, zaś w 2013 r.
podczas uroczystego podsumowania Dni
odbyło się wręczenie kolejnej edycji Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego, ufundowanej przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” w Olsztynie.
Jedną z edycji Dni włączyliśmy się w ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę”.
Dni kończą się uroczyście w jednym z wybranych miejscowości województwa (np.
Nowe Miasto Lubawskie, Kandyty, Gołdap, Giżycko, Piecki, Kętrzyn, Pieniężno – w r. 2018
będą to Bartoszyce), zaś w jesieni organizowana jest uroczystość podsumowania,
podczas której wręczane są nagrody w konkursach: literackim, plastycznym i grafiki
komputerowej oraz samorządowym konkursie nastolatków „Ośmiu wspaniałych”.
Już w listopadzie organizowane jest spotkanie przedstawicieli wszystkich samorzą-
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dów, zainteresowanych stowarzyszeń i innych podmiotów, podczas którego ustalane
jest hasło przyszłorocznych Dni i opracowywana logistyka ich przebiegu.
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny są
jedyną tego typu wojewódzką inicjatywą
w skali kraju. Pokłosie Dni stanowi kanwę
dla działań prorodzinnych podejmowanych
przez samorząd województwa i samorządy
lokalne.
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego działa w oparciu o regulamin, który opracowano podczas spotkania założycielskiego (z drobnymi korektami z lat późniejszych), przyjęty do wiadomości przez Marszałka Województwa.
Pracami Rady kieruje kilkuosobowy
Zarząd. 22-osobowy skład Rady w ciągu
19-letniej historii zmieniał się parokrotnie,
choć duża część członków trwa nieprzerwanie od początku jej istnienia. Członków
– na wniosek Zarządu – skreśla i powołuje
Marszałek Województwa. Zaznaczyć tu wypada, że chyba najlepszym dowodem na
sens istnienia zarówno Rady ds. Rodzin, jak
i Warmińsko-Mazurskch Dni Rodziny, jest
to, że istnieją one niezależnie od opcji politycznych, jakie w ciągu minionych lat dominowaly w Samorządzie Województwa.
Rada powołała w swoich ramach kilka
zespołów roboczych, m.in. ds. kontaktów
z Kuriami Diecezjalnymi, ds. współpracy
z samorządami, ds. monitoringu aktów prawnych i decyzji administracyjnych, ds. redagowania „Biuletynu”, ds. organizacji Dni
Rodziny, ds. kontaktów z mediami, ds.
współpracy z partiami w zakresie polityki
prorodzinnej, ds. współpracy ze szkołami,
ds. współpracy z organizacjami (podmiotami) prorodzinnymi, organizacjami rodziców oraz instytucjami wychowawczymi,
ds. monitorowania realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej, ds.
tworzenia biblioteczki prorodzinnej i in.
W skład zespołów mogą wchodzić nie tylko
członkowie Rady, ale i osoby spoza tego gre34
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mium. Z biegiem lat jedynym działającym
regularnie zespołem pozostał zespół ds. wydawania „Biuletynu Rady”. Rada ds. Rodzin
jest przecież ciałem społecznym, a jej członkowie obarczeni są obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi oraz różnoraką działalnością społeczną, w tym głównie prorodziną.
Następcą ks. prof. Ryszarda Sztychmilera na funkcji przewodniczącego Rady był
Wicekurator Oświaty w Olsztynie, Mirosław
Hartung, po nim przez krótki okres Wiesław
Smereczyński z Działdowa, następnie prof.
dr hab. Lucjan Jędrychowski z Polskiej Akademii Nauk, Zbigniew Połoniewicz, a obecnie niżej podpisany.
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego na jednym z pierwszych posiedzeń zainicjowała powołanie
Stowarzyszenia Wspierania Działań Prorodzinnych – Forum Prorodzinne. Forum
zostało zarejestrowane jako organizacja
pozarządowa, siedzibą Zarządu Głównego
jest miasto Olsztyn.
Na koniec wypada wyrazić uznanie dla
wszystkich członków Rady – także tych,
którzy z niej z różnych powodów odeszli,
choć nadal funkcjonują na różnych polach
aktywności prorodzinnej – za wieloletnią
działalność, szczególnie za tę wielką i unikatową inicjatywę, jaką są Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Rada wchodzi w dwudziesty rok swej działalności, zaś Dni Rodziny, które są jej „dzieckiem”, obchodzą już
swoje dwudziestolecie. W imieniu Rady
pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim środowiskom i osobom
w naszym województwie, które w jakikolwiek sposób angażują się w organizację
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz
życzę rodzinom w naszym regionie jak
najbogatszych owoców tychże Dni, a ich
organizatorom satysfakcji z trudu włożonego
w ich przygotowanie i przebieg.
Andrzej Taborski
Rada ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Podwójny Jubileusz
Ks. Prof. Ryszarda Sztychmilera
W roku bieżącym przypada 70-lecie życia
Księdza Profesora Ryszarda Sztychmilera
oraz 35-lecie Jego pracy naukowej na rzecz
małżeństwa i rodziny. Nie sposób na naszych łamach nie odnotować tego podwójnego Jubileuszu.
Ksiądz Juliusz Ryszard Sztychmiler –
używający przeważnie drugiego imienia –
urodził się 12 kwietnia 1948 r. w Pasłęku.
Tam też zdobył wykształcenie podstawowe
i średnie. Maturę zdał w 1966 r.
Studia wyższe ukończył w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Świecenia kapłańskie otrzymał z rąk
biskupa dra Józefa Drzazgi dnia 4 czerwca
1972 r. w katedrze w Olsztynie. W 1997 r.
mianowany został Kanonikiem Honorowym
Warmińskiej Kapituły Katedralnej.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
w Lublinie odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego. Dzięki pracowitości zdobył wszystkie stopnie i tytuły naukowe. Cieszy się opinią wybitnego kanonisty archidiecezji warmińskiej.
W 1999 r. ks. Ryszard został mianowany
przez Prezydenta RP profesorem nauk prawnych. Jest autorem kilkuset publikacji
zawierających refleksję prawną nad problematyką małżeństwa i rodziny. Wiele
z nich znalazło swoje trwałe miejsce w polskiej literaturze prawniczej. Ks. Profesor
Sztychmiler jest osobą ważną dla polskiej
nauki. Był i jest zapraszany w roli prelegenta
na wiele krajowych i międzynarodowych
sympozjów i konferencji naukowych, gdzie
nie tylko wygłasza ciekawe referaty, ale
zabiera głos w dyskusjach.
Wielokrotnie był recenzentem w przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Wypromował ok. 200 magistrów prawa i administracji. Pod jego kierunkiem powstało
5 prac doktorskich.

W latach 1995-2006 pełnił urząd oficjała
Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, zaś od 2006 r. swoją
wiedzą i doświadczeniem dzieli się z pracownikami Sądu oraz ze stronami procesowymi pełniąc zadania adwokata kościelnego
oraz pełnomocnika.
Ks. Profesor stawiany jest za wzór organizatora. Ma predyspozycje do zarządzania
zespołem. Należy do ścisłego grona inicjatorów powstania Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, był
jej przewodniczącym w latach 1999-2001
i 2004-2007, do tej pory pozostaje członkiem
Zarządu tejże Rady. Był także współinicjatorem Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz wydawania naszego „Biuletynu”.
Pełnił bądź nadal pełni wiele zaszczytnych
funkcji, m.in. członka założyciela Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, dyrektora
Warmińskiego Podyplomowego Studium
Wiedzy o Rodzinie, przewodniczącego Konwentu Oficjałów Polskich, prezesa Forum
Prorodzinnego – Stowarzyszenia Wspierania Działań Prorodzinnych, przewodniczącego Komisji Rodziny I Synodu Archidiecezji Warmińskiej, współzałożyciela i przewodniczącego Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce, czy członka założyciela
Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
Na Wydziale Prawa iAdministracji UW-M
od wielu lat prowadzi wykłady i ćwiczenia
z prawa kanonicznego i wyznaniowego.
Dzięki prowadzonym przez niego przedmiotom specjalizacyjnym, jak np. kanoniczne
prawo małżeńskie, studenci mają możliwość
zdobyć wiedzę o małżeństwie kanonicznym
i jego istotnych przymiotach, o czynnikach
wpływających na nieważność zawieranego
małżeństwa, o skutkach zawarcia małżeństwa. Przez wiele lat pełnił funkcję opiekuna
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Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów, które funkcjonuje do dziś.
Długa jest lista jego odznaczeń i nagród:
nagroda indywidualna Rektora UW-M w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie
dydaktycznej; nagroda zespołowa Rektora
UW-M w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia
w dziedzinie naukowej; nagroda indywidualna Rektora UWM w Olsztynie I stopnia
za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej;
Złoty Krzyż Zasługi nadany postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za
wkład w organizowanie Instytutu / Wydziału Prawa i Administracji UW-M oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Złoty
Medal za Długoletnią Służbę, przyznany
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospoli-

tej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej; Złoty Laur UW-M
w Olsztynie.
Prywatnie: Pracuję z Ks. Profesorem od
2002 r., najpierw w sądzie kościelnym w Olsztynie, później na uczelni. Jako szef jest
osobą bardzo wymagającą. Lubi osoby,
które mają poczucie odpowiedzialności za
powierzone zadanie/polecenie. Chętnie promuje swoich współpracowników w środowisku naukowym. Wobec studentów wymagający.
Dr Justyna Krzywkowska
Rada ds. Rodzin Wojew. W-M
Wydział Prawa i Administracji UW-M

Razem szczêœliwi i spe³nieni
W tytule znajduje się hasło tegorocznego
Dla osób, które zawarły sakramentalny
Tygodnia Małżeństwa. Jest to między- związek, jest to powołanie do miłości, czyli
narodowa kampania prowadzona od 1997 r., droga do świętości. Jak powiedział Grzegorz
promującawięźkobietyi mężczyzny. Odbywa się Chmielewski podczas Eucharystii rozporównolegle w 28 krajach, zawsze w tym samym czynającej Tydzień Małżeństwa – do nieterminie: 7-14 lutego. W bieżącym roku była ba można wejść z żoną/mężem, albo wcale.
zorganizowana po raz czwarty w Polsce w 12 Małżeństwo można porównać do ogrodu –
miastach, a po raz pierwszy w Olsztynie aby zachwycał swoim wyglądem i wydał
przez Oddział Okręgowy Katolickiego
Stow. ,,Civitas Christiana” w Olsztynie
oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Archidiecezji Warmińskiej. Celem organizatorów było promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała ona
małżonkom satysfakcję i spełnienie.
Jednakże w codziennym życiu zabiegani i zmęczeni zapominamy o pielęgnowaniu małżeńskiej miłości. Dlatego
mamy wiele nieudanych, nieszczęśliwych małżeństw, a w konsekwencji
dochodzi do wielu rozwodów. W na- Obszerna dokumentacja ,,Tygodnia” na stronie
szym województwie na 100 małżeństw internetowej: www.olsztynski.civitaschristiana.pl
rozwodzi się aż 40.
Zachęcamy do bliższego zapoznania się z nią.
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piękne owoce. Należy nad nim nieustanie
pracować. Wspólna modlitwa, rozmowa to podstawa. Dlatego zaproponowaliśmy małżonkom różnorodne wydarzania.
Rozpoczęliśmy Eucharystią w intencji
małżeństw w parafii św. Mateusza w Olsztynie. Swoim świadectwem trwania w małżeństwie podzielili się Ewa i Grzegorz Chmielewscy z Wałpusza koło Szczytna, którzy
w tym roku przeżywali 25. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.
Uczestniczący w ,,Tygodniu” Małżonkowie
zostali zaproszeni na sesję fotograficzną
oraz na zajęcia taneczne. Na warsztatach
Psychologia miłości: o namiętności, intymności i zaangażowaniu małżonkowie
zastanawiali się, w jakiej fazie jest ich związek, w jakiej kondycji są kluczowe kompetencje miłości. W kinie studyjnym w Olsztynie na małżonków czekał niezwykły film
Przez śmiech do lepszego małżeństwa.
Na kolejnym spotkaniu prowadzący
Anna i Marek Rokitowie podkreślali, że
małżonkowie mają uświęcać się razem jednością serc, duszy i ciała. W romantycznej
randce małżeńskiej pary małżeńskie były
zachęcane do przywołania w sobie wspomnień z początków swojego związku oraz
najpiękniejszych chwil swojego życia.
Ponownie w parafii św. Mateusza odbyło
się odnowienie przysięgi małżeńskiej, w której uczestniczyło około 100 par. Następnym
wydarzeniem był ,,Bigos małżeński”. Prowadzący mówił nie o tym, jak zjeść bigos,
ale jak się dogadać. Tydzień Małżeństwa
zakończyła wspólna, małżeńska adoracja
Najświętszego Sakramentu jako „randka
z Jezusem”.
Czy organizatorzy osiągnęli zamierzony
cel? O efektach, użyteczności i skuteczności
mówili jej uczestnicy. Oto niektóre wypowiedzi:
Dzięki tej inicjatywie «odkryliśmy» z mężem Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas
Christiana” – organizatora tych wspaniałych dni. Spotkania w ramach tej

akcji, były NASZYM czasem z Bogiem
i NASZYM czasem małżeńskim. To były
chwile bardzo potrzebne i docenione
przez nas. Dowiedzieliśmy się i przypomnieliśmy sobie wiele cennych informacji na temat małżeństwa, wzajemnych relacji, słuchania siebie i zrozumienia, aby nasza miłość była jeszcze
głębsza i trwalsza (Magdalena i Sebastian Twardowscy z Olsztyna).
Rozpoczęliśmy od Mszy św. w intencji
małżonków, która była świętym czasem
wprowadzenia i jak podkreślił to ks. dr
Michał Tunkiewicz – mamy żyć w komunii ze sobą i Bogiem. Świadectwo Chmielewskich pokazało nam, że Bóg poprzez
różne wydarzenia życiowe powołuje
ludzi do małżeństwa i nawet ze zniewoleń,
ograniczeń jest w stanie wyprowadzić
dobro. W kolejnych dniach korzystaliśmy
z nauki tańca – cudowne doświadczenie,
które pobudziło naszą namiętność i zmysłowość. Pokazało również jak ważne jest
prowadzenie i jak się temu prowadzeniu
poddać. Skorzystaliśmy także z sesji fotograficznej, traktując ją jako prezent
na obchodzoną w tym roku 20 rocznicę
ślub (Katarzyna i Artur Baranowscy z Olsztyna).
Życie w małżeństwie przypomina taniec: na początku niesie nas muzyka,
fascynacja, następnie zmęczeni potykamy się i nadeptujemy sobie na stopy,
ale dobre prowadzenie z nieba i siebie
nawzajem na ziemi, pozwala cieszyć się
swoim małżeństwem od nowa. Ta puenta
oparta na trafnej metaforze, to jednocześnie
wskazanie dla organizatorów, że warto
kontynuować Tydzień Małżeństwa w następnych latach. To wreszcie konkret, nie
teoria, a praktyka służąca małżeństwu i rodzinie. A w projekcie uczestniczyło 120
małżeństw!
Iwona Dziak
Katolickie Stowarzyszenie
,,Civitas Christiana”
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Myœleæ i dzia³aæ na rzecz rodziny
Organizatorów i uczestników Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny nie
trzeba przekonywać, jak ważną dla każdego poszczególnego człowieka i dla
społeczeństwa jest wspólnota życia, jaką
jest rodzina.
To ona jest przecież optymalnym, bo
najbardziej naturalnym środowiskiem do
powstania życia. Najlepiej zrozumie to ten,
kto nie ma rodziny. To w niej człowiek uczy
się miłości i relacji społecznych. To tu poznaje
świat wartości, tu kształtuje swój charakter
i światopogląd. To w niej bardzo często rodzą się pasje i zainteresowania. To w niej
bardzo często dostrzegane są talenty młodego człowieka i stwarzane warunki do ich
rozwijania. To na nią każdy z nas najbardziej
może liczyć w razie potrzeby. I choć zdarzają
się rodziny patologiczne, to wcale nie przekreśla wartości wspólnoty rodzinnej, ale jest
okazją do zadania sobie pytania o źródła tej
patologii. Okazuje się, że bardzo często tkwią
one w środowiskach rodzinnych, w których
małżonkowie wyrośli. I to jest jeszcze jeden
powód do wzmożonych wysiłków na rzecz
rodziny. Dostrzeżenie tych źródeł raczej
pomaga mobilizować społeczeństwo do
zaradzenia owym patologiom czy to w zarodku, czy w leczeniu ich skutków.
Można bez przesady powiedzieć, że
rodzina to rzecz święta i należy otoczyć ją
szacunkiem oraz zapewnić jej warunki do
prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju. I nie jest ona tylko sprawą prywatną
jej członków. Jakie rodziny, takie społeczeństwo.
Obowiązkiem państwa – na wszystkich
jego poziomach: parlamentarnym, rządowym i samorządowym, obowiązkiem Kościoła i rozmaitych instytucji oraz środowisk
jest dbałość o stworzenie dla rodziny odpowiedniego klimatu zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej.
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Dobrze się dzieje, jeśli istnieje współpraca
na rzecz rodziny między rozmaitymi podmiotami życia państwowego, społecznego,
zawodowego. Wydaje się, że przykładem
takiej współpracy są Warmińsko-Mazurskie
Dni Rodziny. Jeśli nawet owocem tej współpracy jest tylko promocja rodziny, to już
naprawdę wiele.
Dobrze, jeśli w samorządach istnieją
wyodrębnione komisje ds. rodziny, jeśli
przy wojewodach, marszałkach województw, starostach, prezydentach miast,
burmistrzach, wójtach istnieją doradcy lub
pełnomocnicy ds. rodziny. Nie chodzi
oczywiście o jakieś sztuczne twory, ale
o autentycznych obserwatorów potrzeb
rodziny. Takich, którzy potrafiliby nie tylko
dostrzec te potrzeby, ale i wiedzieli, jak im
zaradzić. Jeśli nawet powołanie ich wiązałoby się z jakimiś dodatkowymi kosztami,
to zysk społeczny na pewno przewyższyłby
poniesione koszty. W rodzinę bowiem
naprawdę warto inwestować.
Dobrze się stało, że także przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim, Arturze
Chojeckim, powołany został pełnomocnik
ds. rodziny w osobie p. Edyty Urszuli
Markowicz.
Doświadczenie prawie dwudziestoletniej działalności Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest
także dobrym przykładem potrzeby tego
typu aktywności na rzecz rodziny.
Zbliżają się wybory samorządowe.
Wydaje się, że jednym z podstawowych
pytań, jakie wyborca powinien zadać
kandydatowi na prezydenta, burmistrza, wójta czy radnego powinno dotyczyć kwestii, jak on postrzega sytuację rodzin w swojej społeczności lokalnej i jakie działania zamierza podjąć na ich rzecz.
Andrzej Taborski
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
WIEDZY O RODZINIE. Trzecia edycja
Dla kogo jest Olimpiada?
W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie z liceów ogólnokształcących i techników (także uczniowie realizujący indywidualny tok nauki).
Na czym polega Olimpiada Wiedzy
o Rodzinie?
Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa.
I etap – szkolny – odbywa się na terenie Szkoły.
II etap – okręgowy – zespoły przygotowują prezentację lub film na 1 wybrany
spośród 15 tematów przygotowanych przez
Komitet Główny Olimpiady i odbywa się w stolicy każdego województwa
III etap – centralny – ma charakter 2-stopniowy
· pierwszy stopień – zespoły rozwiązują
test;
· drugi stopień – zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. Jakiej polityki prorodzinnej potrzebuje Polska?
Jaki jest cel Olimpiady?
Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie
świadomości i wiedzy prawnej dotyczącej
małżeństwa i rodziny. Kształtowanie postaw
dobrego i refleksyjnego małżonka i rodzica.
Założeniem organizatora jest, aby Olimpiada
stała się dla młodzieży okazją do pogłębienia
wiedzy w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego, dostrzegania problemów oraz proponowania sposobów ich rozwiązania i formułowania samodzielnie wniosków. Kolejną
dziedziną znajdującą się w zakresie tematycznym Olimpiady jest znajomość roli,
zadań i możliwości instytucji wspierających
rodzinę.

Motyw przewodni 3. edycji Olimpiady
Motywem przewodnim Olimpiady w roku szkolnym 2018/19 jest „Rodzina – tu
wszystko się zaczyna”. Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w którą wstępujemy
w momencie przyjścia na świat. Tworzą ją
rodzice, rodzeństwo, my sami, a także bliscy
krewni, w szczególności dziadkowie. Rodzina jest najważniejszą wartością w życiu
człowieka.
Na każdym etapie zawodów uczestnicy
pracują w zespołach 2-osobowych. W związku
z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem. Powyższe
umiejętności przydatne będą w przyszłości,
pozwolą dobrze funkcjonować w małżeństwie i rodzinie.
Jak wziąć udział w Olimpiadzie?
Uczniowie (zespoły 2-osobowe z tej
samej szkoły, niekoniecznie z tej samej klasy)
przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie
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chęci udziału nauczycielowi Wychowania do
życia w rodzinie lub
dyrektorowi szkoły.
Uczestnicy przygotowują się do wspólnego
rozwiązania testu. Wykaz literatury, znajduje
się w Programie Olimpiady, umieszczonym
na stronie
www.uwm.edu.pl/owor/
Dlaczego warto jest
uczestniczyć w Olimpiadzie?
Uczestnictwo w Olimpiadzie to:
*osobiste korzyści związane z rozwijaniem umiejętności takich jak:
- rozwiązywanie problemów związanych
z okresem dorastania i wyborem drogi
życiowej,
- świadome kreowanie własnej osobowości;
- poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi
na trudne pytania;
- lepsze przygotowanie do dojrzałego
funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie;
- poszerzenie wiedzy na temat instytucji
udzielających pomocy rodzinie;
* atrakcyjne nagrody, m.in. tygodniowy
wyjazd do Chorwacji dla zespołu i inne
nagrody rzeczowe, a także udział w ciekawych przedsięwzięciach;
* możliwość uczestnictwa w publicznej
debacie rejestrowanej przez TVP nt. polityki
prorodzinnej państwa (możliwość przekazania swoich opinii decydentom - może
dobre pomysły zostaną wykorzystane);
* nowe, ciekawe znajomości;
* możliwość spotkania inspirujących osób
– właścicieli firm rodzinnych, którzy odnieśli
sukces (dowiesz się, jak do tego doszli);
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* możliwość promocji szkoły, do której
uczęszczasz – dzięki Tobie, wielu o niej
usłyszy;
* satysfakcja dla całej Twojej rodziny,
której jesteś członkiem;
* lepsze przygotowanie do dorosłego
życia.
Zainteresowanych odsyłam do naszej
strony: www.uwm.edu.pl/owor/
Piszcie do nas:
e-mail: owor@uwm.edu.pl
ZACHĘCAMY MŁODZIEŻ
DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE,
BO NAPRAWDĘ WARTO!!!
Koordynator
i Komitet Główny Olimpiady
(Uwaga: Tegoroczna, II edycja

Olimpiady ma sw ój finał 12
kw i etnia br., a w i ęc już po
oddaniu do druku niniejszego
numeru ,,Biuletynu”. O jej laureatach poinformujemy w numerze październikowym. Red.)
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Niepodleg³a Rodzinna
Bieżący rok jest dla naszej Ojczyzny
rokiem szczególnym. Mija 100 lat, gdy po
latach niewoli Polska powróciła na mapę
Europy. Zaborcy ponad wiek starali się
wymazać polskość z umysłów Polaków.
Prawdziwym cudem jest więc, że w sercach kolejnych pokoleń umacniała się miłość Ojczyzny i tęsknota za wolną Polską.
Nie byłoby Niepodległości, gdyby nie silne
rodziny. To w nich dzieci uczyły się, mimo
represji zaborców, polskiej mowy, wiary i tradycji narodowych. To żony i matki posyłały
swoich mężczyzn do walki o Ojczyznę,
a potem same wychowywały dzieci.
Rodzina jest podstawą społeczeństwa
i gwarantem silnej Ojczyzny również dzisiaj.
Są takie dni, kiedy w szczególny sposób
pamiętamy o rodzinach, a w tym roku doceńmy też ich rolę dla niepodległości.
- 13 stycznia – Święto Świętej Rodziny –
Święto patronalne Domowego Kościoła
Ruchu Światło-Życie oraz Wspólnoty
Świętej Rodziny;
- 21 i 22 stycznia – Dzień Babci i Dzień
Dziadka – oni to żywa historia rodziny
i Ojczyzny;
- 8 marca – Dzień Kobiet – gdy ojcowie
szli walczyć za Ojczyznę, to kobiety
przejmowały cały obowiązek utrzymania
i wychowania dzieci;
- 24 marca – Narodowy Dzień Życia – z tej
okazji w Warm.-Maz. UW odbyła się konferencja ,,Porozmawiajmy o Życiu...”;
- 9 kwietnia – Dzień Świętości Życia – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego już
tradycyjnie w wielu parafiach archidiecezji odbywają się Msze św. w intencji
ochrony życia (z Duchową Adopcją
Dziecka Poczętego);
- 28 kwietnia – wspomnienie Św. Joanny
Beretty Molli, która poświęciła życie,
by uratować swoje nienarodzone dziecko
- 15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny;

- 30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego;
- 26 maja – Dzień Matki;
- 1 czerwca – Dzień Dziecka;
- 10 czerwca – ulicami
Olsztyna przejdzie VII
Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem ,,Polska Rodziną silna!”
Zapraszamy do katedry
na godz. 12.30 i o 13.45
na Marsz (podobne
Marsze przejdą ulicami wielu miast);
- 23 czerwca – Dzień Ojca – obecność ojca
w rodzinie jest równie, choć nie tak samo,
ważna jak matki;
- 15 października – Dzień Dziecka Utraconego – w Gietrzwałdzie odbędzie się
Msza Św. oraz procesja do Kapliczki
Dziecka Utraconego;
- 22 października – Dzień Praw Rodziny
– z tej okazji planujemy konferencję
promującą Kartę Praw Rodziny;
- 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święto patronalne Ruchu Świato-Życie (możliwość
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego);
- 28 grudnia – Świętych Młodzianków
Męczenników.
Aleksandra i Janusz Prucnal
***
Do tych świąt ,,rodzinnych” dodajmy też
najważniejsze święta narodowe i państwowe. Warto je tu wymienić w setną
rocznicę odzyskania niepodlegości. Powinny one też być świętem każdej polskiej
rodziny i pełnić ważną funkcję wychowawczą, ucząc młode pokolenia patriotyzmu
i integrując społeczeństwo wokół dobra
wspólnego: domu, jakim jest Ojczyzna.
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”; >>>
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2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej;
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego
Maja;
8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa
(ustanowiony w celu upamiętnienia
zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami)

12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi
Polskiej;
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego;
15 sierpnia – Dzień Wojska Polskiego;
31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności;
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. (red.)

W obronie wartoœci
7 października ub. r. miała miejsce w Polsce, także w naszym regionie, akcja ,,Różaniec
do granic”. To bardzo patriotyczna inicjatywa. Zaangażowanych w nią było wiele osób,
w tym także całych rodzin. Poniższy tekst sięga do początków tej inicjatywy, która wydarzyła się najpierw przed laty daleko, na Filipinach.
To jest piękny przykład, jak ludzie siłą swojej wiary i inicjatywą pokojową są w stanie
zatrzymać poważną rewolucję, rozlew bratniej krwi czy inne tragedie, także domowe.
Hasło tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny brzmi: Rodzina – Dom –
Ojczyzna. Kryzysy dotykają nie tylko państw i narodów, ale też jakże często rodzin. Niejeden
dom potrafi się zawalić, jeśli nie wesprze go zbiorowy wysiłek ludzi dobrej woli, w tym
przede wszystkim domowników. Ojczyzna to także dom. Wspólny dom rodzin, które go
stanowią, z nim się identyfikują i za niego są odpowiedzialne.
W domu, w rodzinie, w Ojczyźnie przejmujemy ważne wartości, w tym także patriotyzm,
wiarę... Opisane poniżej wydarzenie to piękny ponadczasowy przykład tego, że dobrem
i zbiorowym wysiłkiem można naprawdę powstrzymać zło.
Żyjemy w dość niespokojnych czasach. Być może częściej przyjdzie nam w taki właśnie
pokojowy sposób, budując granice między dobrem a złem, stawać w obronie takich wartości,
jakimi są RODZINA, DOM i OJCZYZNA. (red.)
***
Historia miała miejsce w latach 70-tych postawą abpa Manili – kardynała Sina.
ub. wieku na Filipinach. Większość mie- Kardynał Sin tymczasem wygłasza kazania,
szkańców stanowią tu katolicy, co jest bardzo bardzo ostre w swojej wymowie. Potępia dyistotne dla tego wszystkiego, co się dalej ktaturę. Oskarża władzę o nieludzkie wręcz
wydarzyło. Państwo rządzone przez prezy- traktowanie więźniów. Występuje w obronie
denta Ferdinanda Marcosa powoli stawało aresztowanych – często bezpodstawnie
się państwem totalitarnym. Kiedy konsty- uwięzionych. Jednocześnie zwraca się do
tucja nie pozwalała mu kolejny raz, na wiernych o modlitwy w intencji kraju i nakolejną kadencję pozostać prezydentem, ten rodu. Zachęca do pokojowych rozwiązań.
postanawia rozwiązać parlament. Jedno- Ostrzega rodaków przed zbrojnym dziacześnie na jego rozkaz zaczynają się are- łaniem, wycisza emocje. Taka sytuacja trwa
sztowania opozycjonistów, ,,niepokornych” kilka lat. W roku 1983, kiedy to sytuacja jest
władzy buntowników. Zamykane są wy- już napięta do ostatecznych granic, czarę
dawnictwa, prześladowani dziennikarze, goryczy przelewa śmierć opozycjonisty Belikwidowana wolna do niedawna prasa. nigna Aquina.
Wielkie zagrożenie dostrzega także ze strony
To ewidentne morderstwo niejako budzi
Kościoła. Tu jednak styka się z nieugiętą Filipińczyków ze stanu apatii i radykalną
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niezgodę na stan polityczny kraju. Kardynał
Sin nakłania wówczas wdowę po opozycjoniście – panią Corazon Aquino do kandydowania w wyborach prezydenckich.
Decyzja nie jest dla niej łatwa. Pozostająca
dotychczas w cieniu męża kobieta nie posiada żadnego doświadczenia politycznego
ani zaplecza partyjnego. Ulega jednak namowom i tak zgadza się wziąć udział w wyborach prezydenckich ogłoszonych w końcu
w 1986 r. przez Marcosa, po kilkunastu
latach dyktatury.
Sytuacja w kraju jednak nadal pozostaje
bardzo napięta. Wysocy rangą wojskowi
dowódcy, mający dość wieloletniego reżimu,
otwarcie wypowiedzieli się przeciwko Marcosowi i zamknęli w forcie przy Alei Objawienia się Świętych, gdzie mieściło się filipińskie Ministerstwo Obrony. Dyktator wydał rozkaz – poddanie się w ciągu 24 godzin,
lub w przeciwnym razie czekać ich będzie
śmierć przez rozstrzelanie.
Po raz kolejny społeczeństwo zwróciło
się o pomoc do kardynała Sina. Ten udał
się do kaplicy na półtoragodzinną modlitwę,
po czym zdecydowanie przystąpił do działania. Zwrócił się do zakonów kontemplacyjnych w Manili o nieustające modlitwy.
Poprzez jedyne niezależne katolickie Radio
Veritas zwrócił się do społeczeństwa z apelem o wyjście z domów i manifestacje w obronie życia żołnierzy. Zdawał sobie bowiem
sprawę, że wystarczyłby atak kilku czołgów
lub śmigłowców, by spacyfikować zbuntowanych dowódców. Odzew całych rodzin
Filipińczyków był błyskawiczny. W ciągu
kilku godzin na ulice wyszły setki tysięcy
ludzi ,,uzbrojonych” w... RÓŻAŃCE!
Własnym ciałem osłonili kryjówkę zbuntowanych wobec reżimu wojskowych. Mimo to Marcos zdecydował jednak o wysłaniu eskadry helikopterów, które miały
zaatakować zebrany tłum. Piloci, po dotarciu
na miejsce, z powietrza, zza chmur dojrzeli
ogromny żywy krzyż utworzony z rzeszy
modlących się na różańcu ludzi. Zszokowani

tym widokiem odmówili wykonania rozkazu
i powrócili na lotnisko. Tymczasem ilość
modlących się osób wciąż się zwiększała.
Doszła do niemal dwóch milionów! Kapłani
odprawiali niezliczone ilości Mszy św., śpiewano pieśni maryjne. Zakonnice z kontemplacyjnych klasztorów nieustannie modliły się leżąc krzyżem. Wszyscy błagali
Najświętszą Matkę o pomoc. Tak minęły
cztery dni i cztery noce...
Wkrótce Marcos postanowił zaatakować po raz drugi, tym razem wysyłając
czołgi. Kiedy znowu widmo masakry stało
się bardzo realne, oczom żołnierzy ukazała
się piękna kobieta, która zwróciła się do nich,
by nie krzywdzili jej dzieci. Działo się to
dokładnie w tym samym czasie, gdy nieopodal ludzie ze wzniesionymi w górę rękami
z różańcami, na klęczkach głośno modlili się.
Wkrótce wśród wojska pojawiły się dzieci
z kwiatami. Przytulały się do nich. W lufy
karabinów wkładały łodyżki kwiatów. Kobiety częstowały przygotowanym wcześniej
jedzeniem. Akcja zbrojna znowu nie powiodła się...
Marcos postanowił po raz trzeci, ostateczny rozprawić się z rebeliantami - gazem.
Wyspecjalizowany, sprawdzony w tego typu akcjach oddział, po dwukrotnych próbach musiał także poddać się. Za każdym
razem, po atakach gazem wiatr odwracał się w stronę agresorów. Uciekali kaszląc
i dusząc się.
Kardynał Sin pytany niejednokrotnie o to,
jak możliwa była, i co najważniejsze - skuteczna ta bezkrwawa rewolucja, niezmiennie odpowiadał, że to był CUD. A cudu
dokonał sam Pan Bóg za pośrednictwem
Najświętszej Matki. Tak bardzo zawierzono
w moc modlitwy różańcowej.
Wanda Kuca
Sekretarz Rady ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(na podstawie artykułu o. Wojciecha Kluja OMI:
,,Civitas Christiana” Nr 5, październik 2013 r.
oraz materiałów z Internetu)
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Materia³y ROPS
Teleopieka dla osób starszych
wkroczy³a do naszego regionu –
400 seniorów skorzysta ze wsparcia Samorz¹du
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
Dane demograficzne mówią jasno, że
społeczeństwa Unii Europejskiej się starzeją.
Dotyczy to także Polski, dotyczy Warmii i Mazur. W odpowiedzi na ten proces demograficzny Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego stale poszukuje dobrych,
innowacyjnych rozwiązań. Stąd uruchomienie pilotażowego programu wdrożenia usług
teleopiekuńczych realizowane w partnerskiej współpracy z samorządami lokalnymi,
przy wsparciu finansowym Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W programie uczestniczy dwadzieścia
gmin z naszego regionu tj. Gmina Miejska
Bartoszyce, Gmina Miasta Braniewo,
Gmina Pasłęk, Gmina Miasto Ełk, Gmina
Gołdap, Gmina Miejska Iława, Gmina Orneta, Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Olecko, Gmina Biskupiec, Gmina Miejska Ostróda, Gmina Pisz, Gmina Miejska Szczytno,
Gmina Węgorzewo, Gmina Miasto Elbląg,
Gmina Olsztyn, Gmina Miejska Lidzbark
Warmiński, Gmina Gietrzwałd, Gmina
Morąg.
Dzięki powyższej inicjatywie minimum
400 osób w wieku powyżej 60 r. ż. (po 20
osób w każdej z dwudziestu uczestniczących
gmin) zostanie objętych usługami teleopiekuńczymi. Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego przeznaczy na ten
cel blisko 145 000 zł, co stanowi 50% kosztów. Drugie 50% kosztów poniosą gminy.
Powodów do zastosowania tego typu
nowoczesnych rozwiązań jest wiele, w tym
44
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m.in. wzrastające zapotrzebowanie na usługi
opiekuńcze dla osób starszych oraz rosnące
koszty opieki instytucjonalnej finansowanej
głównie ze środków państwowych i samorządowych. Ponadto należy zauważyć, że
tradycyjny model opieki rodzinnej, w którym
seniorzy pozostają pod opieką swoich dzieci
i wnuków, ma zastosowanie coraz rzadziej,
a z drugiej strony model stacjonarnej opieki
instytucjonalnej jest najmniej pożądanym
przez samych zainteresowanych i negatywnie postrzegany w społeczeństwie. W takiej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem
jest wzmocnienie systemu opieki środowiskowej świadczonej w miejscu zamieszkania seniora, a idąc dalej zastosowanie
teleopieki domowej, która umożliwia wydłużenie okresu samodzielności osoby starszej we własnym domu i uelastycznia sprawowanie opieki przez opiekunów.
Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku.
Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w terminal telefoniczny oraz do wyboru brelok,
wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS,
który w razie jakiegokolwiek zagrożenia po
naciśnięciu powoduje automatyczne
uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.
W województwie warmińsko-mazurskim niemal wszystkie gminy objęte programem pilotażowym zdecydowały się na
wdrożenie teleopieki w tzw. systemie po-
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wszechnym. Zasadniczą cechą tego modelu jest to, że w zamian za określoną, zryczałtowaną opłatę miesięczną ponoszoną
przez jednostkę samorządu terytorialnego,
wszyscy potrzebujący mieszkańcy uzyskują
bezpłatny dostęp do systemu teleopieki.
W przypadku osób korzystających z usług
opiekuńczych przyznanych przez ośrodek
pomocy społecznej usługa teleopieki jest
całkowicie bezpłatna, co oznacza również
bezpłatne użyczenie danej osobie niezbędnych urządzeń zakupionych przez gminę.
Zainteresowanie usługami teleopiekuńczymi rośnie. W lutym br. do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego wpłynęło 18 deklaracji kolejnych gmin zainteresowanych wdro-

żeniem tego typu usług przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa.
Wdrożenie usług teleopiekuńczych jest
najnowszą inicjatywą Samorządu Województwa w obszarze wsparcia osób starszych. Prowadzenie aktywnej polityki senioralnej jest istotnym kierunkiem rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego służącym realizacji wizji, zgodnie z którą „…Warmia i Mazury
są regionem, w którym warto żyć (…) niezależnie od wieku”.
Anna Konecko
Biuro ds. pomocy i integracji społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Planowane wydarzenia lokalne
– stan na dzieñ 4 kwietnia 2018 r.

Wykład: Rodzina drogowskazem życia
(15.05 i 22.05) – Uniwersytet III Wieku
i Osób Niepełnospr. w Elblągu;
Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt.
Moja Ojczyzna (maj), Przedszk. nr 24
w Elblągu;
Prelekcja nt. Rodzina – pierwsze źródło kształtowania świadomości patriotycznej (15.05),
Bursa Szk. nr 3 w Elblągu;
Konkurs Szkolny: Moja Ojczyzna to mój
dom, Szkoła Podst. nr 4 im. H. Sienkiewicza w Elblągu; Wyjazd uczniów kl III
wraz z rodzinami do Sanktuarium w Stagniewie. Msza Dziękczynna za I Komunię
oraz modlitwa za Ojczyznę (1.06);
Elbląg – nasza mała Ojczyzna – festyn
rodzinny (16.05), Szkoła Podst. Nr 8 im.
S. Staszica w Elblągu;
Mini wykład z historii dla wszystkich klas Gimn.
6 pt. Drogi do niepodległości (6.06),
Konkurs literacki oraz plastyczny (12.05,
4 i 6.06), Rodzina – dom – Ojczyzna;
Uroczysta sesja Rady Gminy Piecki (maj);
Szlakiem naszych przodków (9-10.06) –

(wybór)

druga pielgrzymka pracowników socjalnych gminy Piecki – WILNO;
Family Talks – rozmowy rodzinne Dorosły
jak latarnia morska, seminarium wg
Jaspera Juula (17.05, 14.06) – GOPS
(Klub Integracji Społ.) w Pieckach;
To też mój dom. Dni Otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pieckach (31.05–1.06);
Festyn Rodzina-Dom-Ojczyzna (26.05),
Oddz. Katol. Stow. ,,Civitas Christiana” w Nidzicy, Polskie Stow. na Rzecz Osób z Niepełnospr. Intelekt., Parafia;
Warsztat: Jak rozmawiać z dzieckiem, nastolatkiem o Bogu? (21.05), Oddz. ,,Civitas Christiana” w Olsztynie;
Wyświetlenie filmu Przez śmiech do lepszego małżeństwa. Oddziały ,,Civitas Christiana” w Ostródzie, Suszu i Szczytnie;
Muzyczna Majówka Seniorów, Stow. ,,Zdrowa Rodzina” w Pieniężnie;
Festyn Sportowo-Obronno-Rekreacyjny.
W programie m.in. zawody strzeleckie,
Dom Kultury w Pieniężnie.
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Warto przeczytaæ
Jed Diamond, Małżeństwo doskonałe Pięć etapów udanego związku, czyli
dlaczego to, co najlepsze, dopiero
przed nami, IW PAX 2017
Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek
- czyli Trening Skutecznego Rodzica,
IW PAX 2014
Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek
w szkole, IW PAX 2012
Anna Matusiak (opr.) Samotność chciana
i niechciana, Wyd. eSPe Kraków 2008
Jaek Pulikowski, Kobieta od A do Z, Wyd.
Fides, Kraków 204
Jacek Pukowski, Mężczyzna od A do Z,
Wyd. Fides, Kraków 2014
Jerzy Grzybowski, Poznajmy się wciąż na
nowo. Pięcioksiąg miłości małżeńskiej,
Wyd. M, Kraków 2017
Jerzy Grzybowski, Nieporadnik małżeński,
Wyd. Pomoc
Jerzy Grzybowski, Niesakramentalna
miłość, wierność i uczciwość, Wyd.
Pomoc
Jerzy Grzybowski, Małżeństwo pod górkę,
Wyd. Pomoc
Jerzy Grzybowski, Małżeńskie znaki zapytania, pokonywanie codziennych rozczarowań, Wyd. M, Kraków
Jerzy Grzybowski, Romans, zdrada i co
dalej? Wyd. W drodze,
Jerzy Grzybowski, Małżeńskie drogowskazy, Wyd. M, Kraków
Jerzy Grzybowski, Nas dwoje. Przed nami
małżeństwo, Wyd. M, Kraków
Jerzy Grzybowski, Małżeńskie temperamenty, Wyd. M, Kraków
Jerzy Grzybowski, Małżeńskie znaki
zapytania, Wyd M, Kraków 2016
Jerzy Grzybowski, Szansa na większą
miłość. Przygotowanie do sakramentu
pojednania dla narzeczonych, Wyd.
M, Kraków
Jerzy Grzybowski, Nareszcie razem, Wyd.
M, Kraków
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Jerzy Grzybowski, Nasze małżeństwo nie
może być przegraną. Wyd. M
Ksawery Knotz, Anna Zajc, Małgorzata i Jan
Wilkowie, Teściowie i młodzi. Jak to ma
działać, Wyd. św. Paweł, Częstochowa
Richard Rohr, Tożsamość, pięć kroków
męskiej inicjacji, Wyd. Salvator 2008
Ks. Leszek Smoliński, Kiedy odchodzą
bliscy, Wyd. Rafael, Poznań 2008
O. Leons. Knabit OSP, Kogo kochają
kobiety, Wyd. AA 2014
Małgorzata Artymiak, Pomiędzy mężczyzną
a kobietą. Sztuka porozumiewania się,
Wyd. Petrus 2009
Marek Babik, Marta Babik, Kochanie, wojny nie będzie. Przewodnik po komunikacji małżeńskiej, Wyd. WAM, Kraków
2018
Elżbieta Kopocz, Niecodzienna codzienność
małżeństwa,Wyd.Emmanuel,Katowice2017
Mark Gungor, Jenna McCarthy, Traktuj go
jak cenny skarb, Wyd. Vocatio 12017
Marie-Noël Florant, Olivier Florant, Sztuka
wiernej miłości, Wyd. W drodze 2017
Maria del Mar Molina, Juan Varela, Twoje
małżeństwo się liczy, Wyd. ks. Sercanów,
2017
Gregory K. Popcak, Kiedy rozwód nie wchodzi w grę. Jak uzdrowić małżeństwo
i pielęgnować miłość,Wyd. św, Pawła,
Częstochowa 2017
Dietrich von Hildebrand, Małżeństwo, Wyd.
W Drodze, Poznań 2017
Elżbieta Wrotek, Jedność małżeńska a finanse, Wyd. Monumen, Warszawa 2017
Lisa Bevere, John Bevere. Historia Małżeństwa, Wyd. Ustroń 2017
Wojciech Jaroń, Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, Wyd. Rafael, Kraków 2017
Dave Willis, Siedem praw miłości, Tajemnice dobrych i szczęśliwych związków, Wyd. Esprit, Kraków 2017
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Podsumowanie XIV Wojewódzkiego
Konkursu Literackiego (dok. z kolorowej wkładki)

Przemawia Przewodniczący Rady
ds. Rodzin Wojew.
Warm.-Mazurs.
i koordynator Konkursu Literackiego,
Andrzej Taborski

Opiekunowie Laureatów Konkursu Literackiego

Poniżej zamieszczamy relację z Gminy Mrągowo, którą omyłkowo pominęliśmy
w poprzednim numerze naszego ,,Biuletynu”. Za przeoczenie przepraszamy.
Organizatorzy: GOPS w Mrągowie, Zespół Szkół w Marcinkowie, Zespół Szkół w Szestnie,
Szkoła Podstawowa w Bożem, Szkoła Podstawowa w Kosewie, Sołectwo Polska Wieś.
W ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny na terenie
Gminy Mrągowo odbyło się 5 imprez. Były to przede wszystkim
imprezy integracyjne o charakterze festynu/pikniku oraz impreza
sportowa. Wszystkie spotkania przebiegały w podobny sposób i odbywały się na boiskach szkolnych lub wiejskich. Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji. Mieszkańcy gminy Mrągowo chętnie
uczestniczyli w przygotowanych atrakcjach. W ramach Dni Rodziny GOPS w Mrągowie zorganizował również Gminny konkurs
plastyczny, w którym nagrody przyznano w 5 kategoriach wiekowych. Jedną z atrakcji festynu była megakrzyżówka. Rodzice z dziećmi chętnie rozwiązywali hasła, które nawiązywały do tematyki
rodzinnej. Dzieci wraz z animatorem w stroju klowna przygotowywały ,,suche akwarium”. Na pamiątkę dzieci mogły zabrać ze
sobą przygotowane prace. Pracownicy GOPS w Mrągowie przygotowali grę wielkoformatową. Na plandece o wymiarach 6x8
Megakrzyżówka
metrów została wyrysowana plansza do gry w ,,chińczyka”. W grze
brały udział całe rodziny.

Zabawy z animatorem
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Megachińczyk
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