Maria Jankowska, s. Dominika Steć
zapraszają na debatę

W poszukiwaniu pięknej kobiecości
w różnych powołaniach
dr
Maria
Jankowska,
psycholog, wykładowca w
Akademii
Pedagogiki
Specjalnej, prezes Polskiego
Związku Kobiet Katolickich,
udziela porad w poradni
rodzinnej
Diecezji
Warszawsko-Praskiej

s. dr Dominika Steć
jest członkiem Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Angażuje się w posługę
duszpasterską związaną z
powołaniem
kobiety
do
macierzyństwa
duchowego.
Obecnie przygotowuje się w
CFM do podjęcia posługi
misyjnej w Afryce, w Sierra
Leone.

Zajęcia będą prowadzone w
formie warsztatów, podczas
których słuchacze będą mogli
prezentować i zaangażować
się w tworzenie integralnego
(duchowego,
psychicznego,
społecznego i fizycznego)
portretu kobiety powołanej
przez Boga do różnych zadań.
Celem warsztatu będzie próba
odpowiedzi na pytania: Jak
żyć, aby nie zatracić piękna
swojego powołania do bycia
kobietą i jak emanować
kobiecym
pięknem
w
dzisiejszym
świecie
jako
kobieta żona, kobieta matka,
kobieta konsekrowana, kobieta
samotna.

Zofia Kończewska-Murdzek, Maria Murdzek-Wierzbicka, Urszula Tataj-Puzyna
zapraszają na debatę
W poszukiwaniu dróg ukazywania piękna dziecka przed narodzeniem i pięknego
macierzyństwa
Doktorantka UKSW,
Urszula Tataj – Puzyna
położna dyplomowana,
wykładowca na Wydziale
Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego
Uniwersytetu
Medycznego,
absolwentka Szkoły
Treningu i Warsztatu
Psychologicznego w
Ośrodku Pomocy i
Edukacji Psychologicznej
INTRA w Warszawie.
Od kilkunastu lat
prowadzi zajęcia
dydaktyczne dla rodziców
oczekujących dziecka we
własnej Szkole Rodzenia
„Narodziny”.

Elżbieta Trzęsowska-Greszta i Justyna Wróbel zapraszają na debatę
pt. „PRZYJĄĆ DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE”
członków rodzin dzieci niepełnosprawnych, psychologów, studentów psychologii
i wszystkich zainteresowanych.
dr
hab.
Elżbieta
Trzęsowska-Greszta,
prof. UKSW, pracownik
Katedry
Psychologii
Małżeństwa i Rodziny,
Instytutu
Psychologii,
Wydziału
Filozofii
Chrześcijańskiej UKSW.
Prowadzi wykłady i prace
naukowo-badawcze
z
zakresu
problemów
rodziny i psychologii
klinicznej dziecka.

Justyna
Wróbel,
studentka III roku
Psychologii na UKSW.
Współpracuje z prof.
nadz. dr hab. Elżbietą
Trzęsowską-Gresztą w
ramach
nieformalnego
koła naukowego, po to –
jak mówi: „aby zdobywać i
szerzyć wiedzę o tak pięknym
fundamencie, jakim jest
rodzina”.

Debata będzie miała formę warsztatów,
podczas których: (1) członkowie rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym przedstawią
problemy z jakimi się borykają; (2)
naukowcy, psychologowie praktycy i
studenci wraz z członkami rodzin - będą
dyskutować nad wyborem najlepszych
rozwiązań omawianych problemów; (3) na
koniec - wszyscy uczestnicy spotkania będą
formułować
wnioski,
dotyczące
rozważanych
problemów.
Celem
nadrzędnym debaty będzie wypracowanie
metod pomocnych w budowaniu piękna,
nadziei i miłości w rodzinie z dzieckiem
niepełnosprawnym.

