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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU NAUK O RODZINIE
I PRACY SOCJALNEJ KUL
ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

Instytut Nauk o Rodzinie – jako jednostka naukowo-dydaktyczna – prowadzi swoja˛ działalność od 1998 r., kształcac
˛ studentów na kierunku nauki o rodzinie. W roku
2010 przeprowadzono rekrutacje˛ na nowy kierunek kształcenia, jakim jest praca
socjalna. Dotychczasowa˛ kadre˛ dydaktyczna˛ oraz naukowa˛ wzbogaciło grono naukowców oraz praktyków działajacych
˛
w obszarze pracy socjalnej. W bieżacym
˛
roku
akademickim Instytut przyjał
˛ uchwałe˛ dotyczac
˛ a˛ poszerzenia nazwy Instytutu także
o nazwe˛ nowego kierunku – prace˛ socjalna.
˛ Obecna nazwa to Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej (INoRiPS) na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. W przyszłym roku we współpracy naukowców i studentów powstana˛
pierwsze prace licencjackie w tym zakresie.
W roku akademickim 2011/2012 Instytut został rozbudowany o dwie nowe Katedry: Katedre˛ Psychopedagogiki Rodziny, prowadzona˛ przez dr hab. Beate˛ Parysiewicz, oraz Katedre˛ Zdrowia Publicznego, kierowana˛ przez dr hab. Marie˛ Chuchre˛.
Obecnie Instytut liczy łacznie
˛
osiem Katedr, w których pracuje trzech pracowników
na stanowisku profesora, dwunastu adiunktów (w tym czterech z tytułem doktora
habilitowanego) oraz sześciu pracowników na stanowisku asystenta. Kadra dydaktyczna Instytutu jest wspomagana przez pracowników z innych jednostek naukowodydaktycznych KUL oraz praktyków; łacznie
˛
jest 49 osób – w tym 17 z tytułem
doktora habilitowanego.

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

1. W ramach działajacego
˛
przy Instytucje od 2008 r. Centrum Badań nad Rodzina˛
przygotowało i wydało kolejne trzy tomy prac zbiorowych:
– Wartość i dobro rodziny, pod redakcja˛ ks. dr. hab. Mariana Stepulaka i ks. dr
Jarosława Je˛czenia – pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu. Ksiażka
˛
stanowi interdyscyplinarne studium, be˛dace
˛ pokłosiem Mie˛dzynarodowego Kongresu
poświe˛conego X-leciu działalności Instytutu.
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– Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, pod redakcja˛ ks. prof. Jerzego Koperka – kierownika katedry Życia
Społecznego Rodziny.
– Przemoc w rodzinie, pod redakcja˛ dr hab. Marii Chuchry i ks. dra Jarosława
Je˛czenia.
Łacznie
˛
na działalność w obszarze publikacji naukowych autorstwa pracowników
naukowo-dydaktycznych INoRiPS w roku sprawozdawczym złożyło sie˛: pie˛ć prac
zbiorowych, 89 artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych (w tym
11 wydanych w wydawnictwach zagranicznych).
Ważnym przedsie˛wzie˛ciem naukowym w roku 2011 było przygotowanie i wydanie
II tomu dokumentów Papieskiej Rady ds. Rodziny W trosce o dobro małżeństwa
i rodziny. Koordynatorem projektu i odpowiedzialnym za redakcje˛ był ks. dr
Mirosław Brzeziński.
2. Wśród sympozjów i konferencji zorganizowanych przez Instytut należy
wyróżnić:
– Konferencja Naukowa „Moja Rodzina. Moje Miejsce – Moje Szcze˛ście”,
16 lutego 1212 r. (Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL);
– I Mie˛dzynarodowa Konferencja Naukowa „Streetworking. Nowe wyzwania
przed praca˛ socjalna”,
˛ 27 lutego 2012 r. (Katedra Życia Społecznego Rodziny KUL);
– Mie˛dzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie czy śmierć? Wybierajcie” –
z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świe˛tości, 19 marca 2012 r. (Katedra
Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny KUL);
– Sympozjum naukowe z okazji Dnia Patronalnego INoRiPS „Gdzie ci me˛żczyźni
– silni, prawdziwi tacy?”, 21 marca 2012 r. (Koło Naukowe Studentów INoRiPS);
– Sesja naukowa „Praca socjalna – mie˛dzy teoria˛ a praktyka”,
˛ 22 maja 2012 r.
(Katedra Życia Społecznego Rodziny KUL);
– II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Gra o życie”, zatytułowana „W l@biryncie sieci”, 23 maja 2012 r. (Katedra Życia Społecznego Rodziny KUL, we
współpracy z INoRiPS);
– Konferencja Naukowa „Świe˛to i praca w rodzinie”, zorganizowana w ramach
przygotowań do Marszu Życia w Lublinie oraz VII Światowego Spotkania Rodzin
z Ojcem Świe˛tym, 29 maja 2012 r. (Koło Naukowe Studentów INoRiPS).
3. W roku sprawozdawczym Instytut brał udział w mie˛dzynarodowym projekcie
badawczym „Rodzina dobrem dla społeczeństwa” („The Family as a Resource for
Society”) we współpracy z Papieska˛ Rada˛ ds. Rodziny, zorganizowanym w Watykanie. Koordynacje˛ opracowania zgromadzonych danych oraz przygotowania raportu
sprawozdawczego powierzono zespołowi Katedry Życia Społecznego Rodziny KUL
pod kierunkiem ks. dr. hab. Jerzego Koperka oraz dr Julii Gorbaniuk. Opracowany
raport pt. „The View of Polish Family as a Social Institution in the Light of
Empirical Research (2011-2012)” [Obraz rodziny polskiej jako instytucji społecznej
w świetle badań empirycznych (2011-2012)] przedstawiono podczas Expert Meeting
w Rzymie. Wersja polska raportu została opublikowana w kwartalniku „Sprawy
Rodziny” (96/4/2011), wydawanym przez Rade˛ ds. Rodziny KEP, oraz doste˛pny na
stronie internetowej Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.
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4. W roku 2011 pracownicy Instytutu zostali wyróżnieni za prace˛ naukowa˛
i dydaktyczna.
˛ Poszczególne nagrody miały charakter uniwersytecki, państwowy oraz
mie˛dzynarodowy:
– dr hab. Maria Chuchra otrzymała 19 sierpnia 2011 r. srebrny Medal za
Długoletnia˛ Służbe˛ od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego;
– dr hab. Urszula Dudziak otrzymała 27 listopada 2011 r. medal Haus Concordia
Begegnungsstätte Haus, srebrny Medal za Długoletnia˛ Służbe˛ od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (19 sierpnia 2011 r.) oraz nagrode˛
indywidualna˛ II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II za wyróżniajac
˛ a˛ sie˛ rozprawe˛ habilitacyjna˛ (20 grudnia 2011 r.);
– ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL otrzymał 20 grudnia 2011 r. nagrode˛
zespołowa˛ III stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
za wybitna˛ działalność organizacyjna;
˛
– ks. dr Jarosław Je˛czeń otrzymał 16 października 2011 r. Medal Komisji
Edukacji Narodowej oraz – 20 grudnia 2011 r. – nagrode˛ indywidualna˛ II stopnia
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
– ks. dr hab. Witold Janocha został nagrodzony 20 grudnia 2011 r. za wyróżniajac
˛ a˛ sie˛ rozprawe˛ habilitacyjna˛ nagroda˛ indywidualna˛ II stopnia Rektora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

W roku akademickim 2011/2012 w Instytucie Nauk o Rodzinie na studiach licencjackich I stopnia nauk o rodzinie studiowały łacznie
˛
154 osoby, na studiach
magisterskich II stopnia nauk o rodzinie – 83 osoby; na studiach licencjackich
I stopnia pracy socjalnej studiowało 100 osób (w ramach dwóch kierunków studiowało łacznie
˛
337 osób).
W czerwcu 2012 r. odbyła sie˛ IX Promocja Absolwentów INoR; dyplom magistra
nauk o rodzinie uzyskało 49 osób, licencjata – 61 osób.
W roku akademickim 2011/2012 prace magisterskie na kierunku nauki o rodzinie
studenci realizowali w ramach dziewie˛ciu seminariów naukowych o charakterze
interdyscyplinarnym. Przygotowane prace magisterskie obroniły naste˛pujace
˛ osoby:
Altmajer Justyna, Rola bajek i baśni w życiu dziecka
Bigun Mariya, Rodzina a przynależność do subkultury młodzieżowej w świetle
literatury
Bijas-Jeleń Magdalena Kinga, Struktura moralności postaw w dziedzinie płodności
na podstawie badań studentów kierunków nauki o rodzinie i prawa w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawia II
Bochenek Karolina Angelina, Ochrona prawna osoby ubezwłasnowolnionej w świetle
przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
Bochniak Ewelina, Znaczenie i skutki sakramentalnego małżeństwa w życiu chrześcijanina w wybranej literaturze przedmiotu
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Bociurski Krzysztof Piotr, Problem alkoholizmu wśród młodzieży polskiej w latach
90-tych XX wieku
Byrkowska Katarzyna Elżbieta, Trudności doświadczane przez wolontariuszy hospicyjnych
Chałupczak Natalia, Wiedza studentów nauk o rodzinie na temat pracoholizmu
Czerwiński Grzegorz Tomasz, Powołanie do ojcostwa w życiu me˛żczyzny na podstawie wybranej literatury przedmiotu
Duba Małgorzata, Małżeństwo i rodzina w kre˛gu kultury islamu na Bliskim Wschodzie w XIX-XXwieku
Fijałek Katarzyna, Moralna ocena przemocy seksualnej w małżeństwie i rodzinie
w świetle polskiej literatury teologicznej
Głos Katarzyna, Społeczno-ekonomiczna sytuacja rodziny przyczyna˛ agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
Grela Justyna Izabela, Kobieta w rodzinie i społeczeństwie w kontekście zmian
ustrojowo-obyczajowych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
Grzyb Barbara, Akt uznania ojcostwa jako źródło praw i obowiazków
˛
ojca
Herbut Elżbieta Barbara, Metody wychowawcze rodziców na podstawie badań realizowanych w Przedszkolu Je˛zykowym Bursztynek w Lublinie
Janczak Paulina Wioleta, Status prawny dziecka w sytuacji pozbawienia rodziców
władzy rodzicielskiej
Jaroszewska Alicja, Struktura moralności postaw w dziedzinie płodności na podstawie badań studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Jońska Emilia, Ocena aksjologiczna argumentacji prawnej w aktach prawa polskiego
dopuszczajacych
˛
aborcje˛
Kapica Agnieszka Andżelika, Rodzina polska w obliczu zagrożeń przełomu XX i XXI
wieku
Koman Anna, Wielowymiarowość wsparcia udzielanego przez wolontariat hospicyjny
Kotyra Małgorzata Zuzanna, Dziecko jako sprawca przemocy w świetle badań gimnazjalistów
Kozak Agata, Skutki bezrobocia rodziców dla relacji wewnatrzrodzinnych
˛
Kuźniewska Aleksandra Patrycja, Rola pracownika socjalnego w pomocy dziecku
seksualnie wykorzystywanemu w rodzinie
Lewandowska Agnieszka, Koncepcja człowieka jako bytu skierowanego ku drugiemu
na podstawie antropologii Karola Wojtyły
Libudzka Beata, Dziecko jako świadek w polskim procesie karnym
Łukasik Kinga, Struktura moralności postaw w dziedzinie płodności na podstawie
badań narzeczonych przygotowujacych
˛
sie˛ do sakramentu małżeństwa
Motyka Adriana Marta, Oczekiwania kobiet wobec małżeństwa i rodziny na podstawie badań własnych
Michalska Agata Julia, Rola i zadania me˛żczyzn świeckich w Kościele
Mierzejewska Agnieszka Sylwia, Realizacja dobra dziecka przez rodziców żyjacych
˛
w rozłaczeniu
˛
Mulawa Emilia, Cierpienie jako źródło rozwoju duchowego w świetle wybranej literatury przedmiotu
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Okrutna Ewelina Anna, Zawód pracownika socjalnego w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Orłowska Monika, Prostytucja jako symptom dysfunkcjonalności rodziny i społeczeństwa
Orłowski Grzegorz Jacek, Typ komunikacji małżonków zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa
Ostapiuk Justyna, System pomocy rodzinie po 1989 roku na przykładzie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mie˛dzyrzecu Podlaskim
Pyrka Izabela Kinga, Znaczenie zasobów psychospołecznych rodzin podopiecznych
hospicjum
Skrzek Dorota Maria, Znaczenie postaw rodzicielskich dla społecznego rozwoju
dziecka
Suszek Karolina, Korzystanie z internetu a jakość relacji interpersonalnych
u młodzieży
Sviderska Yuliya, Etiologia i profilaktyka seksualnego wykorzystywania dzieci
Szcześniak Dominika Bronisława, Afirmacja podmiotowości pacjenta w sytuacji
pediatrycznej opieki paliatywnej w świetle badań muzułmanów i chrześcijan
Szewczyk Monika, Pomoc rodzinie na przykładzie lubelskiego oddziału MOPR
Świader
˛
Joanna Helena, Dzieje rodzin ziemiańskich z terenu gminy Mełgiew na tle
wydarzeń historycznych XX w.
Świderska Katarzyna Danuta, Koncepcja siebie kobiet przebywajacych
˛
w Zakładzie
Karnym w Grudziadzu
˛
Wac Anna Maria, Postawy uczniów klas maturalnych szkół katolickich i świeckich
wobec zjawiska pornografii
Wielgus Agnieszka Anna, Psychospołeczne uwarunkowania anoreksji
Wójcik Karolina Katarzyna, Uwarunkowania bezdomności na podstawie badań pensjonariuszy schronisk w Lublinie
Wysocki Piotr Wit, Formy używania komunikatorów elektronicznych przez studentów
nauk o rodzinie
Zaborniak Karolina, Funkcjonowanie osób z zespołem Downa w środowisku społecznym
Zapora Justyna Maria, Polskie rodziny wobec zmian ustrojowo-gospodarczych w kraju w latach 1990-2010
Zie˛ba Kamila, Poglady
˛ na temat miłości a oczekiwania wobec małżeństwa w świetle
badań narzeczonych
Prace licencjackie na kierunku nauki o rodzinie przedłożyło 61 dyplomantów,
przygotowujac
˛ je w ramach dziesie˛ciu seminariów licencjackich. W roku sprawozdawczym prace licencjackie obroniły naste˛pujace
˛ osoby:
Adamczyk Dorota, Prawne aspekty utrzymywania kontaktów z rodzina˛ przez osoby
pozbawione wolności
Anasiak Ewa Agnieszka, Rola portali społecznościowych w tworzeniu relacji
interpersonalnych na przykładzie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Boguń Marta, Subkultury medialne
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Borowska Katarzyna Urszula, Uczestnictwo zwiazków
˛
niesakramentalnych w życiu
Kościoła w świetle polskiej literatury teologicznej
Buda Katarzyna Joanna, Rola matki we współczesnej pełnej rodzinie wielodzietnej
Budzińska Agnieszka Natalia, Model współczesnej rodziny muzułmańskiej w państwach Bliskiego Wschodu na przykładzie wybranej literatury faktu
Chmielewska Anna Magdalena, Psychospołeczne wsparcie rodzin z dziećmi autystycznymi
Chrześcijanek Anna, Wychowanie do czystości w świetle nauczania Jana Pawła II
i Benedykta XVI
Duda Anna, Podstawy unieważnienia małżeństwa w polskim prawie rodzinnym
Dzido Justyna, Samotne macierzyństwo jako przykład rodziny niepełnej
Flis Patrycja, Wizerunek rodziny wielodzietnej w percepcji me˛żczyzn
Frydrych Magda Sylwia, Zmieniajaca
˛
sie˛ rola kobiety w islamie na podstawie
wybranej literatury
Gajda Marlena Czystość przedmałżeńska a relacje w małżeństwie
Głowala Anna, Społeczne korelaty wizerunku rodziny wielodzietnej i małodzietnej
Golak Marta Barbara, Naturalne planowanie rodziny w świetle publikacji Włodzimierza Fijałkowskiego (1917-2003)
Goraca
˛ Dorota, Permisywizm a postawy moralne młodzieży na przykładzie uczelni
lubelskich
Gzik Małgorzata, Autorytet matki a wychowanie moralne dzieci w świetle literatury
psychopedagogicznej
Jakubczyk Agata Helena, Moralna ocena idei Gender z argumentu normatywnego
wymiaru ludzkiej płciowości
Jeziorska Agnieszka Renata, Św. Józef wzorem me˛ża i ojca w świetle dokumentów
Kościoła po Soborze Watykańskim II i polskiej literatury teologicznej
Koniuszewska Magda, Współczesne mass media wobec kwestii odżywiania
Kopańska Agnieszka, Molestowanie seksualne dzieci i jego skutki
Korbecka Nina Magdalena, Stereotyp „Jedynak-egoista” na podstawie badań dzieci
wychowujacych
˛
sie˛ bez rodzeństwa
Kosik Urszula Paulina, Dzieci w przestrzeni nowych mediów
Kot Agnieszka, Trudności wychowawcze rodziców dzieci z zespołem Downa
Kowalczyk Iwona, Wizerunek rodziny wielodzietnej a posiadanie rodzeństwa
Kowalczyk Justyna, Powołanie me˛żczyzny do małżeństwa w świetle nauczania
Kościoła współczesnego i polskiej literatury teologicznej
Kozak Monika Agata, Rodzina wielodzietna w Polsce i w Indiach na podstawie
zasobów internetowych
Łach Magdalena, Motywacje me˛żczyzn do małżeństwa
Mart Magdalena, Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania
Mazur Izabela, Problem rozwodów we współczesnej literaturze
Mruk Paulina, Opieka i kuratela w polskim prawie rodzinnym
Mucha Marzena Maria, Wartość małżeństwa dla me˛żczyzn w świetle literatury
przedmiotu
Nowak Marta Małgorzata, Wie˛ź małżonków stosujacych
˛
naturalne planowanie rodziny
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Opoka Monika Władysława, Prokreacja jako zadanie rodziny w świetle dokumentów
Papieskiej Rady do spraw
Ozimek Aleksandra, Ustanie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym
Pe˛czuła Jagoda, Wizerunek rodziny wielodzietnej w percepcji kobiet
Pietraś Sylwia Weronika, Instytucja rodziny zaste˛pczej – założenia i rzeczywistość
Pikulska Paula, Rodzina żydowska w czasie powstania w Getcie Warszawskim
Pyrka Piotr, Realizacja zasady pomocniczości na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebujacym
˛
AGAPE
Raczkiewicz Dorota Joanna, Komunikacja w podkulturze wie˛ziennej
Radczuk Ewelina Monika, Postawa kobiet i me˛żczyzn do prokreacji w świetle literatury przedmiotu
Radziejewski Paweł, Rewolucja seksualna zagrożeniem dla rodziny. Apologia rodziny
na łamach wydawnictw Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra
Skargi
Rodak Olga Katarzyna, Formy przekazu bajek na podstawie „Winnie the Pooh”
Alana Alexandra Milne’a
Roezner Zofia Renata, Relacje wewnatrzrodzinne
˛
a postawy prospołeczne młodzieży
gimnazjalnej z Wodzisławia Ślaskiego
˛
Rożek Olga, Zadania rodziny wobec osoby uzależnionej od alkoholu w świetle
polskiej literatury teologicznej i psychopedagogicznej w latach 1989-2011
Ryszczuk Gabriela Bożena, Władza rodzicielska w świetle kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego
Sacharuk Monika Anna, Naprotechnology w perspektywie teologiczno-moralnej
Semenowicz Karolina, Dojrzewanie do starości na podstawie wybranej literatury
przedmiotu
Skupińska Katarzyna, Miłość jako fundament małżeństwa w świetle listów św. Joanny
Beretty Molli do me˛ża
Sochalska Olga Karolina, Ustalenie ojcostwa w polskim prawie rodzinnym
Stadnik Barbara Krystyna, Znaczenie miłości eros, philia i agape w dojrzałym
przeżywaniu aktu małżeńskiego w świetle nauczania papieża Benedykta XVI
Struzik Katarzyna Ewa, Aborcja a degradacja miłości małżeńskiej
Taracha Marta, Udział osób z niepełnosprawnościa˛ w życiu wspólnoty parafialnej na
przykładzie Archidiecezji Lubelskiej
Tokarska Agata Maria, Wpływ kampanii społecznych na społeczeństwo
Waryszak Michał, Autorytet ojca a style wychowania w rodzinie w świetle literatury
przedmiotu
Waszak Paulina, Agresja jako zaburzenie komunikacji mie˛dzyludzkiej
Wachała
˛
Natalia Elżbieta, Motywacje kobiet do zawarcia małżeństwa w świetle
literatury przedmiotu
Werner Sylwia, Patologia w rodzinie a stosunek kobiet do zawarcia małżeństwa
w świetle wybranej literatury psychopedagogicznej
Zgórska Aneta, Sytuacja psychospołeczna matek samotnie wychowujacych
˛
dzieci
Ziembicka Justyna, Wypełnianie obowiazku
˛
alimentacyjnego przez członków rodziny
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Żuk Anna Barbara, Godność i misja kobiety w Kościele i świecie w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI
Julia Gorbaniuk
Katedra Życia Społecznego Rodziny KUL

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI MIE˛DZYNARODOWEJ
„POLITYKA RODZINNA W UNII EUROPEJSKIEJ”
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
23 MAJA 2011 ROKU

W dniu 23 maja 2011 r. w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła sie˛ mie˛dzynarodowa konferencja
poświe˛cona polityce rodzinnej w Unii Europejskiej. Została ona zorganizowana przez
Katedre˛ Życia Społecznego Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL. Konferencja
była pokłosiem wizyty delegacji Instytutu Nauk o Rodzinie KUL w siedzibie Parlamentu Europejskiego w dniach 8-11 listopada 2010 r. na zaproszenie grupy posłów
Parlamentu Europejskiego. Wizyta ta zwiazana
˛
była z seria˛ wykładów i spotkań
poświe˛conych planom polityki unijnej wobec obszarów wiejskich w Polsce w latach
2014-2020. Przeprowadzone analizy doprowadziły do konstatacji, iż założenia
wspomnianej polityki moga˛ przyczynić sie˛ do zubożenia znacznej cze˛ści rodzin
mieszkajacych
˛
w środowiskach wiejskich i pogłe˛biać przez to problem ich społecznego wykluczenia. Zagadnienie to stało sie˛ przedmiotem konferencji zorganizowanej w KUL przez uczestników wizyty w Parlamencie Europejskim – ks. prof.
dr. hab. Jerzego Koperka i ks. dr. Włodzimierza Wieczorka.
Przybyłych do Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestników i gości powitał
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, dziekan Wydziału Teologii KUL. Ukazujac
˛
wage˛ podje˛tej tematyki, podkreślił znaczenie rodziny dla rozwoju społeczeństwa.
Jako najmniejsza, lecz najważniejsza komórka życia społecznego rodzina powinna
stanowić najważniejszy podmiot i przedmiot polityki państwa i Unii Europejskiej.
Konferencja podzielona została na dwie sesje oraz panel dyskusyjny, z udziałem
wszystkich prelegentów. Moderatorem pierwszej sesji oraz panelu dyskusyjnego był
ks. prof. J. Koperek, a moderatorem drugiej sesji – ks. dr W. Wieczorek. W pierwszej sesji prelegenci skupili sie˛ na założeniach i możliwych efektach polityki unijnej
dla rodzin ze środowisk wiejskich w latach 2014-2020. Druga sesja poświe˛cona została konkretnym rozwiazaniom
˛
polityki społecznej i ustawodawczej w krajach reprezentowanych przez prelegentów.
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