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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

 
 

 

 

Pan Minister Jan Dziedziczak 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks. prof. Mieczysław Ozorowski 
 

Słowo wprowadzające i prowadze-
nie 
 
Ks. Mieczysław Ozorowski 

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 
w Łomży, przyjmując w 1986 roku 
święcenia kapłańskie. W tymże roku 
otrzymał stopień magistra teologii na 
Wydziale teologicznym ATK. W latach 
1987-1992 studiował we Fryburgu 
(Szwajcaria). W 1992 roku osiągnął stopień 
doktora. Od 1993 pracował jako Adiunkt w 
Instytucie Studiów nad Rodziną – wcześniej 
ATK obecnie UKSW. W 2002 r. habilitował 
się na Wydziale Teologicznym UKSW w 
Warszawie. W roku 2014 otrzymał tytuł 
profesora nauk teologicznych. Jest 
profesorem zwyczajnym i Kierownikiem 



Katedry Historii Teologii Małżeństwa i 
Rodziny. Od 2010 r. jest Dziekanem 
Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w 
Warszawie.  
Brał udział w licznych konferencjach 
naukowych. Jest autorem licznych 
artykułów z zakresu eklezjologii, sakra-
mentologii, teologii małżeństwa i rodziny 
oraz ekoteologii. 
 

 

 
 
Antoni Szymański, Senator 
 

 
Rodzina i potrzeba jej wzmocnie-
nia w centrum polityki społecznej 
państwa 
 
Szymański Antoni 
Senator RP obecnej i VI kadencji oraz Poseł 
III Kadencji.  
Zastępca przewodniczącego Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Se-
natu RP. Z-ca Kuratora Okręgowego ds. 
Rodzinnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. 
Współpracuje z organizacjami pozarządo-
wymi. Wieloletni członek Zespołu ds. Ro-
dziny Komisji Wspólnej Rządu i Konferen-
cji Episkopatu Polski. Szczególnie zaintere-
sowany problematyką społeczną. Żonaty, 
ma 3 dzieci. 

 

 
 

 
Ks. dr Przemysław Drąg,  
 
 
 

Głoszenie Ewangelii rodziny jako fundament 
więzi małżeńskich i rodzinnych w środowi-
skach emigracji polonijnej 
 
Ks. Przemysław Drąg 
Kapłan diecezji rzeszowskiej. Studiował prawo na 
uniwersytecie w Pampelunie, gdzie obronił doktorat. Jest 
absolwentem Papieskiego Instytutu Studiów nad 
Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w Rzymie. W 
latach 2011-2012 pełnił funkcję Diecezjalnego 
Duszpasterza Rodzin Diecezji Rzeszowskiej. Wykładał 
prawo kanoniczne w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Rzeszowie w latach 2007-2013, a od 2015 również 
duszpasterstwo rodzin. Prowadzi rekolekcje, dni 
skupienia oraz kierownictwo duchowe małżonków i 
rodzin. Od 2011 roku kieruje pracami Krajowego Ośrodka 
Duszpasterstwa Rodzin. 
 



 

 

 
 
Ks. prof. dr hab. Paweł Landwójto-
wicz 
 

Budowanie więzi małżeńskiej a emigracja z 
perspektywy poradnictwa rodzinnego 
 
Ks. Paweł Landwójtowicz 
Kapłan diecezji opolskiej, studia doktoranckie w Instytu-
cie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego - specjalizacja duszpasterstwo rodzin (1997-
2001), ukończone obroną pracy doktorskiej 
Duszpasterstwo rodzin wobec samotnych matek i ich postaw 
macierzyńskich. Studium pastoralne w świetle badań w „Do-
mach Matki i Dziecka”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. 
dra hab. Józefa Wilka; absolwent Podyplomowego 
Studium Rodziny KUL (1997-1999) oraz Studium Porad-
nictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchow-
nych KUL (1999-2001); doradca rodzinny, mediator, 
systemowy terapeuta rodzinny (w procesie certyfikacji) w 
Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu i dyrektor tej 
placówki (od 2001 r.); sekretarza Zarządu Diecezjalnej Fun-
dacji Ochrony Życia (od 2001 r.); sekretarz Rady Instytut 
Nauk o Rodzinie (od 2011 r.); kierwonik katedry 
Antropologii i Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o 
Rodzinie UO (od września 2012 r.); habilitacja w oparciu 
o dysertację Duszpasterkie poradnictwo małżeńskie w Polsce. 
Studium pastoralne (2011 r.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr hab. Mieczysław Guzewicz 
 

Modlitwa małżeńska fundamentem budowa-
nia więzi małżeńskiej wystawionej na próbę 
ze względu na emigrację 
 
 
Mieczysław Guzewicz 
mąż,  ojciec trojga dzieci, doktor habilitowany teologii 
biblijnej i pastoralnej, konsultor Rady ds. Rodziny KEP, 
autor 13 książek, licznych opracowań i publikacji z 
zakresu małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci, 
tematyki cierpienia. Na co dzień zajmuje się głoszeniem 
rekolekcji, naukami w parafiach, propagowaniem 
świętości i nierozerwalności małżeństwa.   

 
 



 

 
 

 
Ks. prof. dr hab. Janusz  
Surzykiewicz  
 

Rodzina i małżeństwo w świetle badań empi-
rycznych środowisk polonijnych w Niemczech 
 
Ks. Janusz Surzykiewicz 
Jest habilitowanym doktorem nauk humanistycznych, 
posiada doktoraty z pedagogiki i teologii, reprezentuje 
zatem interdyscyplinarną sylwetkę naukową z zakresu 
nauk społecznych, humanistycznych i filozoficzno-
teologicznych. Wykształcenie i karierę naukowo-
dydaktyczną rozwijał na różnych uczelniach w kraju i za 
granicą (Niemcy, USA i Włochy).  
Obecnie pracuje w Niemczech na stanowisku profesora 
zwyczajnego, jako kierownik katedry Pedagogiki 
Społecznej na katolickim Uniwersytecie w Eichstätt-
Ingolstadt, natomiast w Polce kieruje katedrą 
Psychologicznych Podstaw Pedagogiki na UKSW.  
Jego zainteresowania badawcze związane są przede 
wszystkim z problematyką promocji zdrowia i rolą 
zasobów duchowych człowieka w jego funkcjonowaniu 
społeczno-kulturowym; drugi ważny obszar badawczy 
stanowi adaptacja zawodowa oraz szeroko zakrojona 
problematyka profilaktyki społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem zachowań problemowych dzieci i 
młodzieży. W ostatnich latach szczególne 
zainteresowanie badacze poświęca problematyce 
potrzeby balansu zachodzącego pomiędzy życiem 
zawodowym a jakością życia osobistego i rodzinnego. Na 
szczególną uwagę zasługują jego nowsze poczynania 
badawcze związane z badaniem procesów poradnictwa 
psychopedagogicznego oraz możliwości recepcji teorii i 
metod coachingu sektorze życia społecznego, w tym 
coachingu rodzinnego.  
W tym zakresie pozyskał szereg grantów europejskich i 
czynnie współpracuje w między narodowych grupach 
badawczych oraz jest członkiem wielu stowarzyszeń o 
charakterze społeczno-kulturowych, m.in. zasiada w 
Radzie Fundacji „Popieram Rodzinę”. 
Dydaktyczna działalność związana jest ze środowiskami 
akademickim Uniwersytetu Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-
Ingolstadt w Niemczech oraz Sacro Cuore we Włoszech.  
Autor i redaktor naukowy szeregu monografii, 
opracowań zbiorowych oraz licznych artykułów 
wydanych w językach polskim i obcych. Za swoją 
działalność naukową i społeczne zaangażowanie 
przyznano mu najważniejsze odznaczenia Państwowe w 
Polsce i w Niemczech.  

 



 

 

 
Ks. dr Robert Czarnowski  
Polska Misja Katolicka we Francji 
 

Duszpasterstwo rodzin polskich we Francji w 
kontekście historyczno-pastoralnym 
 
Ks. dr Robert Czarnowski  
Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz dyrektor 
Archiwum PMK i Biblioteki w Seminarium Polskim w Paryżu, 
stypendysta niemieckiej fundacji Renovabis, 
amerykańskiej Catholic League oraz United States 
Conference of Catholic Bishops.  
W latach 1993-1999 odbywał formację duchowo – 
intelektualną w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Łomży zakończoną uzyskaniem tytułu magistra (teologia 
ogólna) w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie 
Integracji Europejskiej (Uniwersytet Warszawski), 
dydaktyki katechezy (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski 
w Olsztynie) oraz teologii praktycznej (Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). W latach 
2004 - 2013 poszerzał swój warsztat badawczy poprzez 
studia specjalistyczne w Rzymie w zakresie historii 
cywilizacji chrześcijańskiej (Università Europea), 
archiwistyki (La Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica 
e Archivistica), dóbr kultury kościelnej (Pontificia Università 
Gregoriana), biblioteko-znawstwa (La Scuola Vaticana di 
Biblioteconomia), dydaktyki ogólnej i muzealnej (Università 
degli studi Roma Tre), uwieńczone uzyskaniem tytułu 
doktora teologii w zakresie historii Kościoła w Pontificia 
Università della Santa Croce w Rzymie.  
W dorobku naukowym prezentowanego kapłana Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji znajdują się następujące 
monografie: Il primo sinodo plenario polacco del 1936, U 
kolebki życia Prymasa Tysiąclecia, Dziedzictwo Królowej Bony, 
Wielki Prymas z małej Zuzeli, Odkrywam Ducha świętego 
mojej grupie, rodzinie, Kościele, i szkole, Parafia Zuzela. Dzieje 
i duszpasterstwo w latach 1796-1925 a także wielu 
artykułów publikowanych m.in. w „Studia 
Claromontana”, „Episteme”, „Dobry Pasterz”, „Szkoła 
Katolicka”.  
Przeszedł całą procedurę awansu zawodowego 
nauczyciela uzyskując w 2004 r. stopień nauczyciela 
dyplomowanego. Ks. Czarnowski dzielił się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z innymi poprzez uczestnictwo w 
programach telewizyjnych i radiowych, opracował 
również wiele projektów edukacyjnych i programów 
autorskich. Przez wiele lat prowadził aktywną 
współpracę z organizacjami działającymi na rzecz 
edukacji i pomocy społecznej a poprzez pracę w zespole 
redakcyjnym Miesięcznika Powiatu Przasnyskiego włączył 
się m.in. we współpracę ze strukturami samorządowymi. 

 
 



 

 

 
 
 
em. prof. UW, dr hab. Krystyna 
Ostrowska  
 

 
Polskie rodziny wobec migracji zarobkowych 
– ujęcie z perspektywy dzieci  
 
Krystyna Ostrowska  
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 
1 października 2016 roku), dr hab., psycholog, 
kryminolog; trzykrotnie pełniła funkcję prodziekana ds. 
naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału 
Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW., 
wieloletni kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji IPSiR 
na tym Wydziale. W swoich pracach naukowo - 
badawczych poszukuje osobowościowych uwarunkowań 
zachowań dewiacyjnych m. in agresji, ze szczególnym 
uwzględniłem systemu wartości, emocji, strategii 
działania. Analizuje zależności pomiędzy deklarowanym 
i urzeczywistnianym systemem wartości oraz funkcjo-
nowaniem społecznym dzieci i młodzieży. Jest Autorką 
wielu książek m. in. Teorie kryminologiczne (1986) wspólnie 
z Dobrochną Wójcik; Diagnozowanie psychologiczne w 
kryminologii (1986) wspólnie z Ewą Milewską; Wokół 
rozwoju osobowości i systemu wartości (1996); Uczniowie i 
rodzice. Portret własny (2008); W poszukiwaniu wartości cz. I i 
II (2004), (drugie wydanie także przetłumaczona na język 
rosyjski); Psychologia resocjalizacyjna (2008), Emocjonalny 
portret Polaków (2012). Pod Jej kierunkiem powstała praca 
zbiorowa „Psychologia dla służb społecznych” (2015). Jest 
także Prezesem Stowarzyszenia Penitencjarnego 
„Patronat”. 

 

 

 
 
 
dr Grażyna Koszałka 
Przewodnicząca Komisji Rodziny 
Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy 
Zachodniej 
 
 

 
Prowadzenie sesji 
 
Grażyna Koszałka 
Familiolog, nauczycielka i pielęgniarka; żona i matka 
trójki dzieci; dr teologii apostolstwa, dwujęzyczny 
instruktor w Instytucie Naturalnego Planowania Rodziny 
INER w Polsce i w Niemczech; przewodnicząca komisji 
rodziny Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej 
i wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Polskich 
Katolików Świeckich w Niemczech. 
Aktywna w licznych gremiach w Polsce i w Niemczech, 
które działają w obszarze promocji kultury miłości i 
jednocześnie przeciwstawiają się kulturze śmierci; 
szczególnie w zakresie obrony życia, 
małżeństwa/rodziny oraz chrześcijańskiego wychowania 
dzieci. 
Obszary zainteresowania: teologia praktyczna rodziny, 
emigracja, poradnictwo rodzinne, ekologiczne metody 
rozpoznawania i gospodarzenia płodnością, gerontologia. 

 



 

 
Ks. dr Józef Młyński 
  
 

DE FAMILIA NUMQAM SATIS - Poradnic-
two Rodzinne w Polskich Misjach Katolickich 
Europy Zachodniej 
 
Ks. dr Józef Młyński 
kapłan diecezji tarnowskiej, dr nauk humanistycznych: 
socjolog, teolog, wykładowca na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział 
Studiów nad Rodziną. Członek Polskiego Stowarzyszenia 
Socjologów oraz Polskiego Stowarzyszenia Familiologów, 
Pracownik Poradni Specjalistycznej ARKA i Telefonu 
Zaufania w Tarnowie. Obszary zainteresowania: 
socjologia rodziny, polityka społeczna, praca socjalna, 
migracja, gerontologia, poradnictwo rodzinne. 

 
 

 

 
Ks. dr hab. Andrzej Pryba  
 

Stosowanie ekologicznych metod rozpozna-
wania płodności czynnikiem umacniającym 
więź małżeńską 
 
Ks. Andrzej Pryba 

Kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, 
doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie 
teologii moralnej. Prodziekan ds. nauki i współpracy 
międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w 
Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej 
Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM. 
Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Teologia i 
Moralność”.  
Główne kierunki badań to: familiologia i katolicka nauka 
społeczna. Organizator sympozjów naukowych oraz 
autor wielu publikacji dotyczących problematyki 
małżeństwa i rodziny. Członek Stowarzyszenia Teologów 
Moralistów i Polskiego Stowarzyszenia 
Familiologicznego.   

 
 

 

 
dr Agnieszka Chrobak  
 
 

 
INER Cycle oraz Platforma Informacyjna Po-
radni Rodzinnych jako nowoczesne  
narzędzia informatyczne w służbie rodzinie na 
emigracji 
 
Agnieszka Chrobak 
Szczęśliwa mężatka, mama trzech chłopców: Macieja, 
Janka i Piotrusia. Członek zarządu Instytutu Naturalnego 
Planowania Rodziny według metody Rötzera, ponadto 
pracownik naukowy Laboratorium Immunologii 
Rozrodu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu. 

 



 

 

 
 
mgr Wiesław Gajewski  
 

Komu w drogę, temu ABS, czyli szóste przy-
kazanie nie zna granic 
 
Wiesław Gajewski  
Prezes Fundacji Czyste Serca, której głównym celem jest 
prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej 
wśród młodzieży i dorosłych w dziedzinie ludzkiej 
płciowości. 
Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla 
nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Prowadzi 
kursy dla narzeczonych i inne spotkania dla młodzieży o 
tematyce seksualnej.  
Jest autorem: 

 programów profilaktycznych dla młodzieży w 
zakresie ryzykownych zachowań seksualnych,  

 warsztatów edukacyjnych dla rodziców 
nastolatków, 

 spotkań integracyjnych dla małżeństw. 
Redaktor i moderator portalu społecznościowego dla 
osób, które nie mają przeszkód do zawarcia małżeństwa 
sakramentalnego. 

 
 

 

 
mgr Wiesława Kowalska  
Apostołka Życia na siedmiu  
kontynentach 
 

Krzyż w małżeństwie i rodzinie 
 
Wiesława Grzeszczak-Kowalska 
Pedagog, matka czworga dorosłych dzieci. W latach 
osiemdziesiątych związana z Akademicką Wspólnotą 
Rodzin, działającą przy kościele św. Anny w Warszawie. 
Jako animatorka  Centralnego Ośrodka Duchowej 
Adopcji na Jasnej Górze od wielu lat wygłasza 
konferencje o tematyce rodzinnej, dzieląc  się osobistym 
świadectwem życia podczas rekolekcji kapłańskich, 
młodzieżowych, dla maturzystów, studentów, w 
szkołach, parafiach, wspólnotach i Seminariach 
Duchownych. Od 1994 r. współpracuje z oo. Paulinami, 
głosząc rekolekcje o w/w tematyce na terenie całej Polski 
oraz za granicą (Węgry, Białoruś, Ukraina, Niemcy, 
Francja, Anglia, Chorwacja). Od 1995 r., wraz z o. 
Stanisławem Jaroszem OSPPE oraz innymi kapłanami, 
prowadzi rekolekcje formacyjno-szkoleniowe 
przygotowując animatorów z kraju i zagranicy do 
krzewienia apostolstwa w obronie życia i rodziny. Jest 
autorką artykułów o powyższej tematyce zamieszczanych 
w prasie polskiej oraz zagranicznej. Znana również z 
wielu programów radiowych i telewizyjnych (współpraca 
z Polską Sekcją Radia Watykańskiego, Radiem Maryja, 
Radiem Jasna Góra, Radiem Józef, Radiem Plus, Telewizją 
Trwam, programem I Polskiego Radia – „Familijna 
Jedynka – Ślady na Piasku”). Autorka duchowego 
programu pomocy rodzinom cierpiącym na syndrom 
postaborcyjny oraz wielu inicjatyw apostolskich, 
dotyczących obrony życia i rodziny. 

 



 

 

 
Marta i Henryk Kuczajowie 
 

Jak pielęgnować piękną miłość małżeńską  
w warunkach emigracyjnej rozłąki  
 
Marta i Henryk Kuczaj 
Diecezjalna para małżeńska - doradcy życia rodzinnego 
Archidiecezji Krakowskiej, prowadzą katechezy dla 
narzeczonych, posługują w Katolickiej Poradni Życia 
Rodzinnego. Nauczyciele metody rozpoznawania 
płodności wg prof. Rotzera (Marta i Henryk) oraz metody 
Creighton Model System (Marta). Głoszą prelekcje dla 
małżeństw. Autorzy książki "Pójdź ze mną do nieba" 
(Rafael 2017) oraz licznych artykułów w mediach 
katolickich. Prywatnie małżeństwo z 20-letnim stażem 

oraz rodzice pięciorga dzieci.  

 

 

 
mgr lic. Katarzyna Bilska 
Polska Misja Katolicka  
w Anglii i Walii 
 

Osamotnienie jako element braku więzi w 
małżeństwie na przykładzie emigracji polskiej 
w Wielkiej Brytanii 
 
Katarzyna Bilska 
Psycholog, teolog; nauczyciel metody Rötzera. Zajmuje 
się poradnictwem psychologicznym. Od 10 lat prowadzi 
warsztaty w ramach Kursów dla Narzeczonych oraz 
szkolenia z zakresu NPR metodą Rötzera na terenie 
Wielkiej Brytanii. Współpracuje z Ośrodkiem 
Terapeutycznym w Londynie. 

 

 

 
 
mgr Anna i Tadeusz Burzyńscy 

Razem ku wieczności 
 
Tadeusz Burzyński 
Teolog, biblista, licencjat Papieskiego Instytutu Biblijnego 
w Rzymie, katecheta, wieloletni współpracownik 
poradnictwa rodzinnego w Rzymie, organista, animator 
muzyczny, tłumacz języka włoskiego, mąż Anny i ojciec 
Annymarii, Emmanuela i Miriam.  
 

Anna Ewa Gajosz-Burzyńska 
Absolwentka Papieskiego Instytutu Małżeństwa i 
Rodziny im. Jana Pawła II w Rzymie oraz 
religioznawstwa Papieskiego Uniwersytetu Laterań-
skiego, ponad dwudziestoletni współpracownik 



duszpasterstwa rodzinnego oraz poradnictwa w Rzymie, 
członek Rady Duszpasterskiej Małżeństw Europy 
Zachodniej, nauczyciel Naturalnych metod Planowania 
Rodziny, żona Tadeusza i matka Annymarii, Emmanuela 
i Miriam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lic. Sylwia Kijas  
 

Wykorzystanie talentów w małżeństwie do 
budowania najlepszego zespołu świata – me-
toda powstała na podstawie badań Instytutu 
Gallupa (dwugłos) 
 
Sylwia Kijas 
Studentka II st. Studiów Nauk nad Rodziną UKSW (praca 
licencjacka z teologii małżeństwa pt.: „Radość Ewangelii 
w małżeństwie sakramentalnym w świetle adhortacji 
apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Evangelii gaudium”). 
Absolwentka kursu poradnictwa rodzinnego Pomagam 
Sobie – Pomagam Innym przy Polskiej Misji Katolickiej w 
Niemczech oraz absolwentka projektu Kompetencje na start 
przy UKSW, gdzie zdobyła tytuł  Coach rodzinny  i 
Coach ICI. Prelegentka i organizatorka szkoleń z zakresu 
męskości i kobiecości oraz rozpoznawania płodności wg 
metody Prof. Josefa Rötzera przy Polskiej Misji Katolickiej 
w Berlinie w latach 2009 – 2011. Jej zainteresowania 
naukowo-badawcze koncentrują się na 
interdyscyplinarnych zagadnieniach związanych z 
życiem osobistym, rodzinnym i zawodowym. 
Organizatorka szkoleń z zakresu rozwoju osobistego w 
Berlinie. Członek Instytutu Naturalnego Planowania 
Rodziny wg metody Prof. Josefa Rötzera w Polsce oraz 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Coachingu – The 
International Association of Coaching Instytutes. 

 

 

 
Lic. Anna Pomorska 
 

Wykorzystanie talentów w małżeństwie do 
budowania najlepszego zespołu świata – me-
toda powstała na podstawie badań Instytutu 
Gallupa (dwugłos) 
 
Anna Pomorska 
Studentka II st. Studiów Nauk nad Rodziną UKSW, 
absolwentka projektu Kompetencje na start przy UKSW, 
gdzie zdobyła tytuł  Coach rodzinny  i Coach ICI. Jest 
członkiem zespołu TaisjaLaudy&Co, którego misją jest 
odkrywanie ludzkiego geniuszu i zamiana naturalnych 
talentów na Mocne Strony. Prowadzi w Radomiu 
Akademię Emocji której celem jest wspieranie rozwoju 
osobistego i towarzyszenie ludziom w podróży ,,do 
zrozumienia siebie”. Tworzy warsztaty rozwojowe z 
zakresu emocji, komunikacji interpersonalnej oraz 
realizowania swoich marzeń i celów w całej Polsce. 
Prywatnie żona i matka od ponad 22 lat. 

 
 



 

 

 
Mirosława i Jarosław Pakurowie  
 

Ja ... ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do 
śmierci ... i emigracja tego nie zmieni 
 
Mirosława i Jarosław Pakur 
Małżonkowie sakramentalni od 29 lat, rodzice czterech 
dorosłych córek . 
Po trudnym doświadczeniu rozwodu, ponad siedmiu 
latach rozłąki - od ponad 5 lat odbudowujemy swoje mał-
żeństwo. Jesteśmy liderami Wspólnoty Trudnych Mał-
żeństw "Sychar" w Gdańsku i pracujemy z małżonkami w 
kryzysie. Dzielimy się świadectwem i własnym  doświad-
czeniem.  

 

 

 
mgr Katarzyna Pazdan 
 
 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego na krań-
cach świata, na wyciągnięcie ręki dzięki apli-
kacji Powerbank for Life 
 
Katarzyna Pazdan 
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego. Prowadzi własną firmę. 
Związana z Centralnym Ośrodkiem Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego na Jasnej Górze od początku jego 
funkcjonowania. Jest także członkiem Ruchu Focolari, 
którego charyzmatem jest budowanie jedności, również 
jedności w rodzinach i pomiędzy pokoleniami. W tym 
duchu napisała książkę "Mali pomocnicy Boga. Przewod-
nik dla dzieci po duchowej adopcji". Jest inicjatorką i 
współautorką aplikacji mobilnej do duchowej adopcji dla 
młodzieży Powerbank for Life. Jako żona i mama czwor-
ga dzieci w wieku od 9 do 18 lat ma duże doświadczenie 
w wychowywaniu młodego pokolenia w duchu posza-
nowania i przyjęcia każdego Życia i w wielu miejscach 
dzieli się swoim doświadczeniem. 

  

 

 
Ewa i Tomasz Lenartowie  

Wierność na emigracji. Próba czy szansa? 
 
Ewa i Tomasz Lenartowie  
Małżeństwo od osiemnastu lat, rodzice czterech synów w 
wieku od 11 do 17 lat. Ewa Lenart pracuje w prywatnej 
klinice jako pielęgniarka dyplomowana. Tomasz Lenart 
jest mgr inż. radiokomunikacji i pracuje dla operatora 
telefonii mobilnej. Ewa i Tomasz działają w Polskiej Misji 
Katolickiej w Szwajcarii dla kantonów Zurych i Glarus, a 
także wchodzą w skład szwajcarskich rad parafialnych - 
Ewa w parafii p.w. św. Józefa i św. Antoniego w Affoltern 
am Albis - jest odpowiedzialna za resort rodziny i 
młodzieży, a Tomasz w parafii Herz Jesu w Zurychu. Od 
ponad 11 lat mieszkają w Szwajcarii. Tomasz pełni w 
PMK posługę nadzwyczajnego szafarza Eucharystii, a 
także był członkiem Polskiej Rady Duszpasterstwa 
Europy Zachodniej.  

 


