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Konferencja Postawy i wartości rodzinne wśród młodzieży.
Szanse i zagrożenia (28 października 2010 r.)

Z inicjatywy Kuratorium Owiaty w Olsztynie i Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, 28 padziernika 2010 r.
w auli Minor na Wydziale Teologii UWM, zosta³a zorganizowana konferencja pt. Postawy i wartoci rodzinne wród m³odzie¿y. Szanse i zagro¿enia.
Honorowy patronat nad konferencj¹ objêli metropolita warmiñski abp dr Wojciech Ziemba oraz rektor UWM prof. dr hab. Józef Górniewicz.
W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o 170 osób; najwiêksz¹ grupê stanowili
nauczyciele wychowania do ¿ycia w rodzinie i religii. Byli tak¿e wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele innych przedmiotów, pracownicy struktur samorz¹dowych odpowiedzialnych w naszym województwie za politykê prorodzinn¹;
nie zabrak³o równie¿ nauczycieli akademickich i studentów. Zgromadzonych
powita³ dziekan Wydzia³u Teologii UWM ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM.
S³owo wprowadzaj¹ce wyg³osi³a Ma³gorzata Bogdanowicz-Bartnikowska,
warmiñsko-mazurski kurator owiaty.
Sesjê naukow¹ poprowadzi³ ks. dr Micha³ Tunkiewicz i kurator Ma³gorzata
Bogdanowicz-Bartnikowska. Wyst¹pienia prelegentów poprzedzi³a projekcja filmu
autorstwa ks. Micha³a Tunkiewicza Rodzina moich marzeñ; dzieci-przedszkolaki wypowiada³y siê na temat swoich planów w kontekcie ¿ycia rodzinnego.
Prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk w referacie Rodzina na Warmii
w ujêciu historycznym (nie tylko!) zwróci³ uwagê na znaczenie, jakie mia³
ojciec w rodzinie; ojca szanowano, s³uchano, bez jego zezwolenia nie mo¿na
by³o podejmowaæ decyzji istotnych dla rodziny. Zwi¹zki ma³¿eñskie stwarza³y
mo¿liwoci ³amania barier stanowych, które na Warmii nie by³y rygorystycznie przestrzegane. Natomiast w³adze przestrzega³y, by Warmiacy nie wchodzili
w zwi¹zki ma³¿eñskie z innowiercami. Nim zawarty zosta³ zwi¹zek ma³¿eñski,
prowadzono nauki dla nowo¿eñców, uwiadamiaj¹c znaczenie ma³¿eñstwa, rodziny, wychowania dzieci.
Dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM w wyst¹pieniu Wspólne wartoci rodzinne w islamie i chrzecijañstwie przypomnia³ historiê powstania islamu i podkreli³ rangê rodziny w tej religii. Zwróci³ tak¿e uwagê na zró¿nicowanie, jakie dzi wystêpuje w postrzeganiu wartoci ma³¿eñsko-rodzinnych
przez muzu³manów, zamieszkuj¹cych ró¿ne zak¹tki wiata.
Stefan Migus, cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce, podkreli³
bardzo trudne uwarunkowania, w jakich znalaz³a siê ludnoæ ukraiñska przyby³a na tereny Warmii i Mazur przesiedlona w ramach Akcji Wis³a. Do
transformacji ustrojowej, jaka dokona³a siê Polsce (1989), to¿samoæ ukraiñska
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 a tym samym wartoci rodzinne tej spo³ecznoci  nie mog³y byæ uzewnêtrzniane. Dzi na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego istnieje wiele
organizacji, które pielêgnuj¹ wartoci i folklor rodzinny, za w rodzinach ukraiñskich uroczystoci i wiêta rodzinne prze¿ywane s¹ w duchu wiary
i tradycji praojców.
Benard Margueritte, wieloletni dziennikarz francuski, by³y redaktor Le
Monde korespondent Le Figaro, Ouest-France, radia Europe1 i telewizji La Cinq, a od 2001 r. prezes miêdzynarodowej organizacji medialnej
The International Communications Forum, w referacie Rodzina wartoci¹
uniwersaln¹. Czy nieprzemijaj¹c¹? podj¹³ próbê udzielenia odpowiedzi na to
pytanie. Dzi w Polsce, kiedy mówi siê o polityce prorodzinnej, czêsto padaj¹
argumenty, ¿e pañstwo ma obecnie inne, wa¿niejsze priorytety ni¿ inwestowanie w rodzinê. We Francji, zaraz po II wojnie wiatowej, ekonomici równie¿
podobnie mówili: Nas na to nie staæ! Charle de Gaulle, który politykê prorodzinn¹ realizowa³, w 1944 roku mówi³: je¿eli jeste biedny, nie masz innej
mo¿liwoci  musisz zainwestowaæ w rodzinê!. Dziêki temu Francja, z trudnego powojennego poziomu startowego, zazna³a 30 lat imponuj¹cego rozwoju.
Aby promowaæ politykê godnoci ojca, matki i rodziny, nale¿y najpierw zrezygnowaæ z polityki liberalizmu, indywidualizmu, hedonizmu, permisywizmu
i konsumeryzmu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e nie abstrakcyjne wskaniki, nie krótkotrwale zyski, nie dobro w¹skiej mniejszoci s¹ wa¿ne. Nale¿y budowaæ cywilizacjê godnoci cz³owieka, cywilizacjê solidarnoci i sprawiedliwoci spo³ecznej. S³uchaj¹c nawo³ywañ Ojca wiêtego, budowaæ wreszcie cywilizacjê mi³oci. Tylko w tym kontekcie mo¿na szanowaæ godnoæ ojca i matki, pielêgnowaæ wartoci rodzinne.
Cykl referatów zakoñczy³o wyst¹pienie ks. dr. Micha³a Tunkiewicza zatytu³owane Wartoci rodzinne w wiadomoci m³odzie¿y Warmii i Mazur.
Stwierdzi³ on, ¿e m.in. telewizja, Internet i komputer zaw³adnê³y ¿yciem rodziców i ich dzieci. Jako integralna czêæ ¿ycia rodzinnego stale im towarzysz¹.
W skrajnych przypadkach powoduje to rozlunienie wiêzi rodzinnych oraz
staje siê ród³em zmian w sferze emocjonalnej: nastêpuje wzrost poziomu
agresji i tworzenie fa³szywej wizji siebie i wiata (¿ycie w wirtualnym wiecie). Widoczny jest rozdwiêk pomiêdzy oczekiwaniami m³odzie¿y (m³odszej)
a zachowaniami rodziców w kontekcie spêdzania wolnego czasu. Tylko jedna
czwarta rodziców w wolnym czasie zajmuje siê dzieæmi, a a¿ trzy czwarte
m³odzie¿y chce spêdzaæ wolny czas z rodzin¹. Konferencjê zamkn¹³ pokaz
filmu (tak¿e autorstwa ks. Micha³a Tunkiewicza), w którym zaprezentowano
wypowiedzi maturzystów jednej z olsztyñskich szkó³. Ich wypowiedzi potwierdzi³y i uzupe³ni³y przedstawione badania.
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W podsumowaniu, kurator Ma³gorzata Bogdanowicz-Bartnikowska i ks. dr
Micha³ Tunkiewicz, dziêkuj¹c wszystkim za udzia³ w konferencji, zwrócili
uwagê na interkulturowy i interkonfesyjny jej charakter, a tak¿e uwypuklili
zmiany, jakim na przestrzeni wieków podlega³a rodzina. A w³anie to rodzina
najlepiej s³u¿y cz³owiekowi, gdy dowiadcza on choroby, niepe³nosprawnoci
czy jesieni swego ¿ycia; dziêki niej nie zna siê stanu samotnoci; to w niej
dokonuje siê zdrowy proces socjalizacji m³odego cz³owieka. Co podkrelono,
w dobie transformacji ustrojowej, dokona³a siê tak¿e transformacja wspó³czesnej rodziny na wielu p³aszczyznach: kulturowej, spo³ecznej, zdrowej, wychowawczej, ¿ycia religijnego.
Mi³ym akcentem  na zakoñczenie konferencji  by³ koncert Zespo³u
Dumka z Górowa I³aweckiego.
ks. Micha³ Tunkiewicz
Olsztyn

