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1. Wstęp 
4 października 2003 r. na warszawskim Żoliborzu rozpoczął się kurs pilotażowy „Pierwsze 

kroki”, prowadzony przez Marinę Phlips Robben i Rafaela Picha i ten moment można uznać za 

początek działalności Akademii Familijnej w Polsce. Od tej chwili mija właśnie dziesięć lat.  

10-lecie działalności to naturalna okazja do pewnych refleksji i podsumowań. Niniejszy Raport, 

temu właśnie służy. Przedstawiamy w nim krótko nasze korzenie – czyli federację IFFD i jej 

działalność, historię Akademii w Polsce, jej działalność międzynarodową oraz inne inicjatywy, 

które zrodziły się wokół Akademii etc. 

Raport ten stanowi również formę upamiętnienia i podziękowania za pracę tym wszystkim, 

dzięki którym Akademia Familijna w Polsce powstała, rozwinęła się i działa do dziś. Nie sposób 

wymienić tu wszystkich tych osób, ale trzeba w tym miejscu przypomnieć, że cała działalność 

Akademii opiera się na pracy wolontariuszy: liderów grup, moderatorów, członków komitetów 

sterujących.  

Kiedy zastanawiamy się nad tym, czego udało się przez ten czas dokonać, przychodzą do 

głowy różne przemyślenia. Z jednej strony, można być dumnym z tego, jak wiele udało się 

osiągnąć: jak szybko Akademia się rozwinęła, ile kursów zostało przeprowadzonych w Polsce, 

w jakim zakresie pomogliśmy w rozwinięciu kursów AF innym krajom, ile wartościowych 

inicjatyw powstało wokół Akademii… Z drugiej jednak strony, trudno oprzeć się wrażeniu, że to 

wszystko wciąż jest zaledwie kroplą w morzu potrzeb. W ciągu 10 lat nasze kursy w Polsce 

ukończyło ok. 1,5 tys. małżeństw. To dużo, a jednocześnie bardzo niewiele, jeśli weźmie się 

pod uwagę skalę całego kraju. Tak więc, przed nami jeszcze bardzo wiele pracy. 

 

Janusz Wardak 

Prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna 
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2. Akademia Familijna na świecie, IFFD  
Akademia Familijna w Polsce jest częścią IFFD (International Federation for Family 

Development) – federacji o zasięgu światowym, która działa aktualnie w 63 krajach na 5 

kontynentach.  

Pierwsze kursy Akademii Familijnej uruchomiono w połowie lat sześćdziesiątych. Wówczas 

opracowano pierwsze programy wsparcia rodziców, które zostały oparte na metodzie „studium 

przypadku” (case method). Osoby zaangażowane w tworzenie Akademii Familijnej, m.in. 

Rafael Pich, poznały „case method” przy okazji tworzenia IESE – uczelni biznesowej w 

Barcelonie, w której została ona zastosowana. Metoda ta znana jest m.in. ze studiów MBA i 

polega na uczeniu się poprzez studiowanie i dyskutowanie o prawdziwych historiach z danej 

dziedziny – w tym przypadku, historiach rodzinnych. Po przeszło trzydziestu latach 

doświadczeń tego rodzaju kursów, w 1998 roku, założono Międzynarodową Federację na 

rzecz Rozwoju Rodziny (International Federation for Family Development - IFFD). Centrala 

IFFD znajduje się w Hiszpanii, gdzie rozpoczęły się pierwsze kursy. 

Podstawową misją IFFD jest wsparcie rodziców w ich pracy wychowywania dzieci, pomoc w 

rozwinięciu pełnych możliwości rodziców jako pierwszych wychowawców. Innymi celami 

organizacji są: dostarczanie ekspertyz i wiedzy na temat rodziny na forach krajowych i 

międzynarodowych, promocja badań naukowych i organizacja światowych kongresów, które 

koncentrują się na potrzebach rodziny, po to aby uświadamiać te potrzeby różnym społecznym 

partnerom.  

Do osiągnięcia sukcesu w wychowaniu dzieci nie wystarczy tylko chcieć robić to dobrze, ale 

także wiedzieć jak to robić. Tak jak mężczyźni i kobiety szkolą się, aby rozwijać swoje kariery 

zawodowe, tak samo potrzebują oni takiego szkolenia jako rodzice. Szkolenie to musi 

angażować oboje rodziców i trwać stale, przystosowując się do specyficznych potrzeb danego 

stadium rozwojowego dziecka. 

IFFD ma status konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i poprzez swoich 

delegatów zabiera głos na forach ONZ. 
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2.1. Kursy Akademii Familijnej na świecie 

Akademia Familijna prowadzi aktualnie 6 kursów dla rodziców, przeznaczonych dla rodziców 

dzieci w określonym wieku: 

• Pierwsze kroki – kurs dla rodziców dzieci w wieku 0-3 

• Pierwsze rozmowy - kurs dla rodziców dzieci w wieku 4-5 

• Pierwsze litery - kurs dla rodziców dzieci w wieku 6-7 

• Pierwsze decyzje - kurs dla rodziców dzieci w wieku 8-11 

• Przed dojrzewaniem - kurs dla rodziców dzieci w wieku 11-14 

• Dojrzewanie - kurs dla rodziców dzieci w wieku 14-18 

Dostępne są także dwa kursy, których celem jest poprawa komunikacji I wzmocnienie relacji 

małżeńskich: 

• Miłość małżeńska I – dla świeżo poślubionych małżonków i małżeństw o stażu poniżej 5 lat 

• Miłość małżeńska II – dla małżonków o dowolnym stażu 5 lat 

IFFD proponuje także kursy dla innych członków rodzin: 

• Projekt osobisty – dla młodych ludzi w wieku 25-35 lat 

• Dziadkowie – dla aktywnych dziadków   

 

Fot. Uczestnicy kursu „Pierwsze kroki” w Hong-Kongu  
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2.2. IFFD w liczbach 

 

Kraje-członkowie IFFD na świecie, w tym nowe kraje, które dołączyły w latach 2011 i 2012. 

ROK 2012 IFFD W LICZBACH 

• 66 krajów 

• 1.610 moderatorów 

• 593 kursy 

• 19.496 uczestników 

• 41.237 km przejechanych przez moderatorów 
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3. Historia Akademii Familijnej w Polsce  

3.1. Seminarium w Paryżu 

Kiedy Magda i Marek Szewczykowie oraz Anna i Janusz Wardakowie wybierali się na 

seminarium w Paryżu na początku maja 2003, nie wiedzieli jeszcze, że rozpoczyna się 

przygoda, która odmieni nie tylko ich życie, ale życie wielu małżeństw i rodzin w Polsce. To 

właśnie w Paryżu poznali osoby, które miały odegrać ważną rolę w nadchodzącej przygodzie. 

Wśród nich był Rafael Pich, wysoki, już mocno starszy, ale tryskający energią Hiszpan z 

Barcelony.   

 

Fot. Polska delegacja na spotkaniu w Paryżu 

Wrócili pod wrażeniem spotkania z ludźmi, którzy bardzo poważnie traktowali sprawy rodziny i 

mieli ogromne doświadczenia związane z tym tematem. Nie myśleliśmy jednak o tym, jak w 

praktyce wcielić w życie u nas, co tam zobaczyliśmy – wspomina Janusz Wardak. – Było to 

ciekawe doświadczenie, a potem trzeba było wrócić do normalnego życia. Jednak już w lipcu 

2003 zorganizowane zostało pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej, która zaczęła planować 

uruchomienie kursów Akademii w Polsce. 

Odpowiedzialność za kierowanie całym przedsięwzięciem wzięły na siebie trzy małżeństwa: 

Katarzyna i Rafał Waszkiewiczowie, Ania i Łukasz Hardtowie oraz Anna i Janusz Wardakowie. 

Kiedy rozważana była polska nazwa kursów, Łukasz zaproponował nazwę „Akademia 

Familijna”, która wszystkim bardzo przypadła do gustu.  
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3.2. Kurs pilotażowy „Pierwsze kroki” 

Postanowiono zorganizować jesienią kurs pilotażowy „Pierwsze kroki”, który zgodziła się 

poprowadzić trójka wybitnych ekspertów Akademii: Marina Phlips z Belgii, Markus Schwarz z 

Austrii i Rafael Pich z Hiszpanii. Kurs trwał trzy weekendy: 4-5 października (Rafael, Marina), 

8-9 listopada (Markus, Rafael) i 6-7 grudnia (Marina, Markus). 

Na jesieni 2003 roku dowiedziałam się, że ruszają kursy dla rodziców, które poprowadzą 

doświadczeni moderatorzy z Hiszpanii, Belgii i  Austrii – wspomina Marta Kuca, która wraz z 

mężem Pawłem wielokrotnie była liderem grup w Akademii Familijnej. – Pamiętam, że 

pierwszy kurs odbywał się w przedszkolu na Żoliborzu. Wszystko było dla nas ciekawe - 

metoda, sposób pracy, a przede wszystkim podejście do budowania rodziny - pełne 

entuzjazmu, dobrego humoru skupione na szukaniu wspólnych pomysłów, na realizowaniu w 

praktyce wymagań codziennego  życia domowego. 

W pierwszym kursie pilotażowym Akademii Familijnej wzięło udział 19 małżeństw, z których 

później powstała grupa liderów i moderatorów. Wśród nich były też 2 małżeństwa z Litwy, które 

rozpoczęły pracę Akademii w tym kraju. 

Uczestnikami tego kursu byli m.in.: 

1. Agnieszka i Rafał Blankiewicz, Warszawa 
2. Anita i Leszek Bucior, Warszawa 
3. Katarzyna i Waldemar Dobrzyńscy, Warszawa 
4. Ewa i Zbigniew Korba, Warszawa 
5. Marta i Paweł Kucowie, Warszawa 
6. Anna i Kazimierz Murawscy, Warszawa 
7. Jolanta i Arkadiusz Siwko, Warszawa 
8. Katarzyna i Rafał Waszkiewicz,  Warszawa 
9. Anna i Janusz Wardak, Warszawa 
10. Anna i Zbigniew Wójcik, Warszawa 
11. Agnieszka i Radek Waszkiewicz, Warszawa 
12. Basia i Krzysztof Zielke, Warszawa 
13. Sylwia i Radosław Romańczuk, Szczecin 
14. Ewa i Jarosław Jasiczek, Szczecin 
15. Wioletta i Radek Koszewscy, Gdańsk 
16. Inga i Paulius Gebrauskas, Wilno 
17. Kristina i Saulius Visockas, Wilno 
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Fot. Rafael Pich podczas kursu pilotażowego „Pierwsze kroki” w Warszawie 
 
 
 
 

 
 
Fot. Zdjęcie pamiątkowe kursu pilotażowego „Pierwsze kroki” w 2003 r.  
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3.3. Rafael Pich w Polsce 

Wszystkich nas poruszyła osobowość  Rafaela, który był niesamowicie dynamiczny jak na swój 

wiek – mówi Janusz Wardak. Rafael miał wtedy 75 lat i od razu dał się poznać jako tytan 

pracy. Pracy, która cieszy. – Kiedy przyjeżdżał do Polski wsiadał do samochodu na lotnisku i 

jechał na nasze spotkanie, najpierw ze mną, a potem z komitetem sterującym. Chodził spać o 

11 wieczorem, następnego dnia rano wstawał rześki i gotowy do pracy. Po skończonych 

zajęciach zaproponowałem mu zwiedzanie Warszawy. Oburzył się i powiedział, że nie 

przyjechał tu zwiedzać tylko robić kursy. „Siadasz teraz ze mną – powiedział – i  mówisz, co po 

kolei będziesz robił, jak pracujemy z komitetem sterującym, jak organizujemy kursy. 

My odbieraliśmy Rafaela trochę jak ojca – założyciela całej inicjatywy wspierania rodzin przez 

kursy – mówi Janusz Wardak. – Myślę, że inne osoby, które przyjeżdżały nas szkolić wiedziały, 

że on przekaże nam ważną wiedzę na temat całej działalności i dlatego koncentrowały się na 

prowadzeniu kursów. Natomiast on ogarniał wszystko – jak organizować komitet sterujący, jak 

szukać moderatorów, on też był przekonany – i to stało się faktem – że kursy Akademii 

Familijnej trzeba rozpoczynać nie tylko w Warszawie, gdzie było najwięcej nam znanych 

rodziców, ale także w innych miastach. Był bardzo aktywny nie tylko w fazie założycielskiej, ale 

potem jeszcze co najmniej przez 2 lata dzwonił do mnie do domu późnym wieczorem i pytał co 

słychać,  a jak wasi liderzy, jak moderatorzy, ile macie kursów? 

Rozpoczynająca prowadzenie kursów mała grupa liderów i moderatorów ze zdziwieniem 

słuchała jak Rafael kreślił im wizje ekspansji zagranicznej, szczególnie na wschód. Po latach 

marzenie to się zrealizowało. Z Polski nastąpił „eksport” Akademii na Słowację, do Czech, 

Rosji i do Kazachstanu. Było też wsparcie dla kursów w Finlandii i Irlandii oraz rewitalizacja 

Akademii Familijnej  w Niemczech. 

Janusz Wardak: Wydaje mi się, że Polska była dla Rafaela jakieś szczególne znaczenie, 

myślę, że z powodu Jana Pawła II. Być może uważał, że skoro papież stąd wyszedł i był w 

stanie tyle tu zrobić, to na pewno Akademia też pójdzie dobrze.  

Warto też pamiętać o tym, że Rafael Pich, jako supernumerariusz Opus Dei bardzo dobrze 

przyswoił sobie naukę św. Josemarii Escrivy de Balaguer, dla którego rodzina i jej uświęcanie 

były jednym z głównych tematów nauczania. Św. Josemaría mawiał, że „musimy zagłuszyć zło 

w obfitości dobra” i Akademia Familijna jest jednym z owoców tego duchowego impulsu. 

Niewątpliwie też rozwój Akademii Familijnej w wielu krajach i w Polsce miał wsparcie i 

fundamenty w pracy formacyjnej Opus Dei.  
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3.4. Zmiany organizacyjne 

Ponieważ współpraca małżeństw tworzących Komitet Sterujący Akademii, które mieszkały po 

dwóch przeciwnych stronach Warszawy, stawała się coraz trudniejsza ze względów 

logistycznych, w 2009 r. nastąpiła zmiana w składzie komitetu, które składał się od teraz z 4 

małżeństw: 

• Kasia i Krzysztof Astrachancew 

• Sylwia i Piotr Rydzik 

• Kasia i Rafał Waszkiewicz 

• Ania i Janusz Wardak 

Dalszy wzrost Akademii spowodował konieczność decentralizacji i w ten sposób powołano 

najpierw koordynatorów regionalnych w poszczególnych miastach, w których działała 

Akademia, a potem lokalne komitety sterujące (2011), które zaczęły działać w różnych 

miastach Polski, a także po dwóch stronach Warszawy, odciążając główny komitet sterujący 

(zwany przez niektórych „komitetem centralnym”) od bieżącego organizowania i promowania 

kursów. 

3.5. Kolejne kursy 

Po pewnym okresie rozwoju i coraz większej sprawności w prowadzeniu i zarządzaniu kursem 

„Pierwsze kroki”, pojawiło się zapotrzebowanie na kolejne kursy Akademii. Dzięki kursom 

pilotażowym, które z reguły prowadzili doświadczeni moderatorzy z zagranicy, udało się w 

następnych latach uruchomić kolejne kursy: 

• „Pierwsze litery” (2007) 

• „Miłość małżeńska” (2009) 

• „Pierwsze decyzje” (2012) 
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3.6. Akademia w różnych miastach Polski 

Na wyraźne życzenie Rafaela Picha już w pierwszym kursie pilotażowym Akademii wzięli 

udział przyszli moderatorzy i wkrótce potem ruszyły regularne kursy nie tylko w Warszawie, ale 

także w innych miastach. Z czasem najsilniejsze ośrodki, które regularnie organizowały kursy, 

stworzyły własne komitety sterujące (KS), które wzięły pełną odpowiedzialność za rozwój 

kursów na swoim terenie. W innych miastach kursu udawało się zorganizować tylko w 

niektórych latach. 
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3.7. 10 lat AF w liczbach 

• 4 nowe kraje 

• 14 miast 

• 57 moderatorów 

• 118 kursów 

• 1.528 uczestników 

 

Wykres: Liczba kursów AF w Polsce w kolejnych latach 

 

Wykres: Liczba małżeństw uczestniczących w kursach AF w Polsce w kolejnych latach 
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4. System F – metoda kursów Akademii 
Familijnej 

4.1. Metoda „studium przypadku” 

System F (od „family” – rodzina) to znana m.in. ze studiów biznesowych metoda „case study” 

(„studium przypadku”) zaadaptowana na potrzeby warsztatów dla rodziców. System polega na 

studiowaniu i dyskutowaniu na temat kilku (6-8 – w zależności od kursu) prawdziwych historii 

rodzinnych – kazusów. Każdą historię uczestnicy studiują czterokrotnie: 

1. samodzielnie 

2. razem z małżonkiem 

3. w małej grupie (5-6 małżeństw) 

4. w dużej grupie (2-3 małe grupy) z moderatorem 

W każdej historii uczestnicy najpierw znajdują fakty, potem szukają problemów, które mają 

oparcie w tych faktach, a na końcu szukają do nich rozwiązań. 

Na każdym kolejnym etapie uczestnicy mają okazję poznać nowe punkty widzenia danej 

sytuacji oraz przemyśleć sposoby wdrożenia znalezionych rozwiązań we własnym życiu. To 

uczy nie tylko konkretnych rozwiązań, ale również sztuki rozmawiania z żoną/mężem, 

znajdowania czasu na podejmowanie spraw związanych z wychowaniem dzieci, wreszcie 

pozwala na kontakt z rodzinami, które też mają takie ambicje. Chodzi przede wszystkim o to, 

by rodzice nauczyli się zmieniać na lepsze swoje rodziny. 

Rafael Pich podkreślał, że ten system umożliwia dokonanie realnej  zmiany w rodzinie. Nie 

chodzi tylko o to, żeby rodzice więcej wiedzieli. Rafael mówił zdecydowane, że jeśli w czasie 

kursu rodziny się nie zmieniają, to tylko tracą czas i pieniądze.  

4.2. Kazusy 

Jola i Karol znów zaczęli się kłócić. Pobrali się cztery lata temu i mają trzyletnie dziecko, 

Szymona. Ich kłótnie ostatnio są częste i zazwyczaj zaczyna je Jola, która – według jej męża – 

„ma prawdziwą obsesję na temat tego, żebyśmy byli idealnym małżeństwem”. 

Tak zaczyna się jeden z wielu kazusów Akademii Familijnej. Historia nieobca młodym 

małżeństwom, które z fazy zauroczenia wchodzą w życiową codzienność. Teksty te budzą 

refleksję. Każdy z małżonków sam zastanawia się nad nimi i wpisuje swoje obserwacje. 

Dopiero w drugim kroku spotkają się, aby je omówić. Okaże się wtedy w jak zupełnie odmienny 
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sposób całą sprawę postrzega żona/mama/ i mąż/tata. Spróbują wypracować wspólną wersję 

– jakieś minimum, co do którego oboje się zgadzają. W pewnych sytuacjach ujrzenie różnic – 

pozornie nieprzezwyciężalnych – też może być owocne. Potem pójdą na spotkanie z innymi 

rodzinami i zauważą, że panie podnoszą inne kwestie, a panowie inne. Na co dzień zauważają 

to ich dzieci i przemyślnie wykorzystują. Tymczasem skuteczne wychowanie polega na tym, że 

rodzice prezentują wspólny front.  

W czasie kursu można omówić drobne, ale niezwykle ważne z wychowawczego punktu 

widzenia sprawy: Jak nauczyć dzieci sprzątać zabawki, jak zaangażować od małego w prace 

domowe, jak nauczyć, by zasypiało w swoim łóżeczku, był też problem podważania autorytetu 

przez dziadków – mówi Marta Kuca. – Ja i mój mąż jesteśmy lekarzami i ciągle się szkolimy. 

Czy w tej jednej z najważniejszej ról jaką mamy: rodziców, mielibyśmy stać w miejscu? Jestem 

przekonana, że niewiele wartościowych  rzeczy dzieje się spontanicznie.  

4.3. Liderzy 

Kursy prowadzą więc w dużym stopniu sami rodzice – na poziomie rodziny i potem małej 

grupy. W każdej grupie musi być małżeństwo liderów, którzy wiedzą tyle samo co inni, tylko 

dbają o sprawy organizacyjne: ustalenie miejsca i czasu spotkania, pilnowanie, żeby go nie 

przedłużać, a przede wszystkim – by tworzyć dobrą atmosferę.  

4.4. Moderatorzy 

Rafael Pich mówił, że moderator jest jak dyrygent. Dyrygent sam nie gra na żadnym 

instrumencie tylko pilnuje, żeby instrumenty zagrały we właściwym momencie i w ten sposób 

tym zarządza. Nie odpowiada na pytanie i nie jest guru, nawet jeśli ma wielkie doświadczenie. 

Rafael podkreślał, że moderator ma być osobą przeźroczystą, nie koncentrującą uwagi na 

sobie, lecz wzbudzającą  w uczestnikach refleksję, która powoduje, że wychodzą ze spotkania 

z energią do zmiany swojego życia, a nie z zachwytem nad moderatorem. Co z tego, że rodzic 

wyjdzie z otwartą buzią? – pytał Rafael – To jest najlepszy sposób, żeby nic nie zrobił w swoim 

życiu. 
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4.5. Uczestnicy 

Kursy Akademii przeznaczone są dla rodzin dobrych, które chcą być bardzo dobre, 

obowiązkowo uczestniczą w nim mąż i żona. Tak jest nie tylko w przypadku „Miłości 

małżeńskiej”, ale również kursów wychowawczych. Obecność ojca jest obowiązkowa i daje to 

od razu dwie istotne przesłanki do sukcesu. Po pierwsze rozwija się dialog małżeński, bez 

którego niemożliwe jest budowanie rodziny i rodzinnej kultury. Przedyskutowanie zagadnień 

wychowawczych sprawia, że ojciec uznaje je za swoje (a nie tylko za domenę mamy) i to 

otwiera drogę do realnej zmiany w rodzinie. Takie podejście idzie dokładnie pod prąd 

największych błędów wychowawczych, to znaczy nadopiekuńczości matek i wycofywania się 

ojców. Mężowie po kursie bardziej się angażują w wychowanie dzieci.  

Dzięki temu, że na spotkaniach omawiane są prawdziwe, ale obce historie, kurs nie ma nic 

wspólnego z obnażaniem się, psychologią, a już na pewno nie jest grupą wsparcia bądź 

terapią – wyjaśnia Monika Augustyniak. – To ośmiela szczególnie panów, którzy nieczęsto 

lubią rozmawiać o swoich przeżyciach. – Na kursie bardzo mocno zaakcentowana była różnica 

w komunikacji między kobietą a mężczyzną – mówi Michał Maniakowski. – W zupełnie inny 

sposób podchodzimy do problemów, widzimy inne rozwiązania i inaczej o nich mówimy. Tym 

bardziej trzeba rozmawiać i ustalać wspólną wersję wydarzeń. Największym owocem kursu 

jest to, że wiemy, jak ważne jest zatrzymanie się i rozmawianie o nas, o dzieciach i o tym, co 

nas spotyka – dodaje pan Michał. 

Realna zmiana w życiu rodzin, o której kiedyś mówił Rafael Pich widoczna jest także we 

wzroście liczby dzieci rodzących się wśród uczestników kursu. Gdy widzi się inne małżeństwa, 

które mają więcej dzieci i są lepiej zorganizowani, odkrywa się, że liczna rodzina jest nie tylko 

możliwa do ogarnięcia, ale też przynosi więcej satysfakcji i radości. Dialog małżeński wpływa 

na poprawę relacji między mamą i tatą, wymagania stawiane dzieciom wzmagają ich 

zaangażowanie, do tego dochodzą coraz większe umiejętności wychowawcze i buduje się 

mocna kultura rodzinna. 
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5. Działalność międzynarodowa 

5.1. Wsparcie dla innych krajów 

Zgodnie z przewidywaniami Rafaela Picha, Akademia Familijna w Polsce zaczęła po pewnym 

czasie pomagać w uruchamianiu podobnych inicjatyw w innych krajach lub wspierać rodzące 

się i odradzające projekty. W przypadku 4 krajów (Czechy, Słowacja, Rosja, Kazachstan) 

oznaczało to rozpoczęcie regularnych kursów Akademii. 
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5.2. Udział w konferencjach międzynarodowych 

Członkowie Akademii w Polsce od początku jej istnienia aktywnie uczestniczyli także w 

międzynarodowych wydarzeniach, organizowanych przez IFFD. Były to m.in. 
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5.3. Projekt „Dorastający” (Pre-A-Tention) 

W latach 2006-2008 Akademia Familijna wraz ze Szkołą „Strumienie” z Polski oraz innymi 

podmiotami z Belgii i Hiszpanii wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Nastolatek w 

centrum uwagi rodziców i nauczycieli” (Pre-A-Tention), finansowanym przez program 

Socrates-Grundwig. Celem projektu było zacieśnienie współpracy między ośrodkami Akademii 

Familijnej a szkołami oraz stworzenie nowego kursu, przeznaczonego dla nauczycieli i 

rodziców nastolatków (10-15 lat). Niezawodnym koordynatorem całego projektu, podobnie jak 

kilku innych projektów międzynarodowych była Magda Szczepańska-Szewczyk.  
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5.4. Konferencja z okazji 20. rocznicy Roku Rodziny ONZ 

Pierwszym elementem obchodów 10-lecia Akademii, była konferencja „Wyzwania dla rodziny 

XXI w.”, która odbyła się w dniach 3-4 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie. Konferencja 

została zorganizowana z okazji 10-lecia istnienia Akademii Familijnej oraz zbliżającej się 20. 

rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny (2014).  

Honorowym Patronatem objęli konferencję Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 

Komorowski oraz Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Podczas spotkania została 

ogłoszona w Polsce „Deklaracja Społeczeństwa Obywatelskiego z okazji dwudziestej rocznicy 

Międzynarodowego Roku Rodziny ONZ”. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, władz samorządowych, instytucje zajmujące się wsparciem rodzin oraz polscy 

i zagraniczni eksperci. 

Wśród prelegentów i gości konferencji byli m.in.:  

• Renata Kaczmarska – Szefowa Programu Rodzinnego (Focal Point on the Family) ONZ 

• Irena Wóycicka – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta ds. społecznych 

• Ignacio Socias – dyrektor ds. międzynarodowych IFFD 

Głównym organizatorem konferencji ze strony Akademii Familijnej był Radek Kołatek. 

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie www.rokrodziny2014.pl.  
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6. Inne działalności 

6.1. Szkoła Letnia Akademii Familijnej 

SLAF, czyli Szkoła Letnia Akademii Familijnej, powstała w sposób dość spontaniczny i dopiero 

po pewnym czasie przyjęła swój obecny kształt. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2005 r., 

kiedy to dwa małżeństwa ze Szczecina (Adamiec, Lachowicz) spotkały się z Anią i Januszem 

Wardakami w Białogórze i po serii warsztatów i wykładów przygotowały się do prowadzenia 

kursu „Pierwsze kroki”.  

Potem były dwie nieudane – z powodu różnych chorób, złamań itp. – próby kontynuowania tej 

tradycji. Jednak inicjatorzy nie poddawali się i w końcu udało się  przyjechać dwóm 

małżeństwom w jednym czasie. W kolejnym roku przyjechało już 8 małżeństw, potem 25, a w 

ostatnich latach przyjeżdża do Białogóry nawet powyżej trzydziestu, w dużej części dość 

licznych rodzin. 

Zasady SLAF są od lat podobne: spotykamy się całymi rodzinami w Białogórze nad morzem i 

przez jeden tydzień – każdego dnia mniej więcej do południa – spotykamy się na warsztatach i 

wykładach, doskonaląc swoje umiejętności wychowawcze, małżeńskie i inne. Uczestnikami są 

moderatorzy, liderzy i koordynatorzy AF z różnych miast, jak również „zwykli uczestnicy” lub 

kandydaci na uczestników. Dzięki SLAF mamy okazję poznać się bliżej i podzielić się swoimi 

doświadczeniami i swoim zapałem do działania w Akademii. Dla wielu rodzin SLAF to 

najwspanialszy sposób spędzania wakacji.  

W ostatnich latach powstała także druga edycja SLAF, najpierw w Rabce, a teraz już po raz 

drugi w Rynie. Jej inicjatorami są członkowie Akademii związani ze szkołami w zachodniej 

części Warszawy – Azymut w Pruszkowie i Promienie w Nadarzynie.  
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6.2. Seria książek „Budować rodzinę” 

W 2006 r. z inspiracji i we współpracy z Akademią Familijną wydawnictwo Apostolicum 

rozpoczęło wydawanie serii książek „Budować rodzinę”, która stanowi tłuczenie bardzo 

popularnej w Hiszpanii serii „Hacer familia”, wydawanej przez wydawnictwo Palabra. Są to 

książki napisane prostym, przystępnym językiem, o objętości umożliwiającej przeczytanie ich w 

niedługim czasie. Poświęcone są zarówno ogólnym zagadnieniom wychowawczym, jak i 

poszczególnym etapom rozwoju dzieci, z podziałem na chłopców i dziewczęta.  

Dotychczas w tej serii ukazały się:  

1. Wychowywać dziś - Fernando Corominas 

2. Wymagać żeby wychowywać - Eusebio Ferrer Hortet 

3. Twoje dziecko między 1 a 3 rokiem życia - Blanca Jordán de Urríes 

4. Twoje dziecko między 4 a 5 rokiem życia - Manoli Manso, Blanca Jordán de Urríes 

5. Twoja córka w wieku 6-7 lat - Maria Teresa Galiana, Amparo Gonzales 

6. Twój syn w wieku 6-7 lat - Blanca Jordán de Urríes 

7. Zwyczajne problemy dzieci w wieku 6 - 12 lat - Teresa Artola Gonzaléz 

8. Twoje dziecko w okresie dorastania - Gerardo Castillo 

9. Wychowywać uczucia - Alfonso Aguilô 

10. Wychowywać do miłości - Juan José Javaloyes 

11. Wychowywać sumienie - José Luis Aberásturi y Martinez 
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6.3. Obecność w mediach 

Niemal od początku swojej działalności Akademia Familijna starała się wykorzystać media do 

promowania wartości rodzinnych i dobrych praktyk w dziedzinie wychowania. Zaowocowało to 

bardzo licznymi artykułami, audycjami radiowymi i programami telewizyjnymi, poświęconymi 

sprawom rodziny, małżeństwa i wychowania. Wśród nich warto wymienić: 

Programy telewizyjne: 

• Dzień dobry TVN (TVN) 

• Między nami mamami (TVP 2)  

• Telewizyjny Kurier Warszawski  (TVP 3)  

• Program o kursach Akademii Familijnej (TVN Warszawa) 

• Między niebem a ziemią (TVP 1) 

Audycje radiowe: 

• cykl audycji o wychowaniu w Radiu Józef 

• cykl audycji o wychowaniu w Radiu Warszawa 

• wiele audycji w rozgłośniach regionalnych 

Artykuły w czasopismach: 

• Gość Niedzielny 

• Niedziela    

• Różaniec   

• My i dziecko 

Artykuły w Internecie: 

• www.ndz.pl   

• www.silnarodzina.pl 

• www.wsumie.pl  
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6.4. Inicjatywy edukacyjne Sternika  

Stowarzyszenie Sternik powstało w Warszawie praktycznie w tym samym czasie, co Akademia 

Familijna i uruchomiło pierwsze przedszkole i dwie szkoły – dla chłopców i dziewcząt rok 

później, 1 września 2004. Między innymi dzięki działalności Akademii Familijnej w innych 

miastach Polski: Pruszkowie/Nadarzynie (Warszawa-Zachód), Gdańsku, Szczecinie, 

Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach zostały uruchomione podobne inicjatywy 

edukacyjne, oparte na takich samych założeniach: zaangażowaniu rodziców, edukacji 

integralnej, oraz osobnej edukacji dla dziewcząt i chłopców. Bardzo bliska współpraca 

wszystkich tych placówek z Akademią Familijną przynosi wspaniałe owoce. 
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7. Kalendarium 10-lecia 

2003 
• Seminarium IFFD w Paryżu, pierwszy kontakt Polaków z Akademią Familijną  

(2-3 maja) 

• Kurs pilotażowy „Pierwsze kroki” w Warszawie, początek działania Akademii Familijnej w 

Polsce (4 października) 

 

2004 
• Kongres IFFD w Nowym Jorku 

• Cykl szkoleń dla moderatorów (Barcelona, Bruksela, Wiedeń, Warszawa) 

 

2005 
• Pierwsza Szkoła Letnia Akademii Familijnej (SLAF) 

 

2006 
• Pierwsza książka z serii „Budować rodzinę” 

• Początek międzynarodowego projektu Pre-A-Tension 

 

2007 
• Kongres IFFD w Rzymie 

• Konferencja Akademii Familijnej w Barcelonie 

• Kurs pilotażowy „Pierwsze litery” 

 

2008 
• Konferencja ekspertów IFFD w Madrycie 

 

2009 
• Kurs pilotażowy „Pierwsze kroki” w Czechach dla moderatorów z Czech i Słowacji 

• Kurs pilotażowy „Miłość małżeńska” 

 

2010 
• Kurs dla przyszłych moderatorów w Niemczech 

• Kongres IFFD w Walencji 
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2011 
• Kurs pilotażowy „Miłość małżeńska” na Słowacji dla moderatorów z Czech i Słowacji 

• Pierwsze konferencje rodzinne w Kazachstanie 

• Powstanie lokalnych komitetów sterujących 

 

2012 
• Kurs „Pierwsze kroki” w Rosji 

• Kurs „Pierwsze kroki” w Kazachstanie 

• Kurs pilotażowy „Pierwsze decyzje” 

 

2013 
• Konferencja z okazji 20-lecia Roku Rodziny ONZ w Warszawie 

• Międzynarodowy Kongres „Czas na rodzinę” na 10-lecie Akademii Familijnej w Polsce 
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Akademia Familijna - kontakt 
Stowarzyszenie Akademia Familijna 

ul. Marszałkowska nr 83, lok. 6 

00-683 Warszawa 

www.akademifamilijna.pl  

akademia@akademiafamilijna.pl  

tel. 791 582 705 

 

Opracowanie raportu: 

Paweł Zuchniewicz 

Janusz Wardak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


