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1. Akademia Familijna na świecie, IFFD  
Akademia Familijna w Polsce jest częścią międzynarodowej organizacji IFFD (International 
Federation for Family Development).  

Pierwsze kursy Akademii Familijnej uruchomiono w połowie lat sześćdziesiątych w 
Hiszpanii. 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 w Barcelonie. W 1998 roku, założono Międzynarodową Federację na rzecz 
Rozwoju Rodziny (International Federation for Family Development - IFFD). Centrala IFFD 
znajduje się w Hiszpanii. 

Podstawową misją IFFD jest wsparcie rodziców w ich zadaniu 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 etapu rozwojowego dziecka. 

IFFD ma status konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i poprzez swoich 
delegatów zabiera głos na forach ONZ. 

1.1. Kursy Akademii Familijnej na świecie 

Akademia Familijna prowadzi aktualnie 6 kursów dla rodziców: 

 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 4-8 
 Pierwsze decyzje - kurs dla rodziców dzieci w wieku 8-11 
 Młodsze nastolatki - kurs dla rodziców dzieci w wieku 11-14 
 Nastolatki - 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 małżeństw o stażu poniżej 5 lat 
 Miłość małżeńska II – dla małżonków o stażu powyżej 5 lat 

IFFD proponuje także kursy dla innych członków rodzin: 

 Personal Project – dla młodych ludzi w wieku 22-32 lat 
 Dziadkowie – dla aktywnych dziadków  
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1.2. IFFD w liczbach 

 

Kraje-członkowie IFFD na świecie, w tym nowe kraje, które dołączyły w latach 2011-2016. 

IFFD w liczbach (2016) 
 66 krajów 
 200 miast 
 708 kursów 
 1.800 moderatorów 
 7.150 wolontariuszy 
 27.170 uczestników 
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2. Historia Akademii Familijnej w Polsce  

2.1. 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. 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. 

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). 

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. 
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2.2. 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 miała 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, w tym 
również w Polsce miał wsparcie i fundamenty w pracy formacyjnej Opus Dei. 



 
 Podsumowanie 15 lat 

 

7 
 

3. Podsumowanie 15 lat 

3.1. Akademia w różnych miastach Polski 
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3.2. 15 lat AF w liczbach 

Podsumowanie 15 lat działalności: 

 19 miast 

 83 moderatorów 

 280 kursów 

 7.048 uczestników 

 

Wykres: Liczba osób uczestniczących w kursach AF w Polsce w kolejnych latach 

 

Wykres: Liczba kursów AF w Polsce w kolejnych latach 
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3.3. Ankieta na 15-lecie: „Co Akademia Familijna zmieniła 
w życiu mojej rodziny?” 

Z okazji 15-lecia Akademii przeprowadziliśmy ankietę wśród dotychczasowych uczestników 
pt. „Co Akademia Familijna zmieniła w życiu mojej rodziny?”. Wzięło w niej udział ponad 
130 osób z całej Polski. Oto wyniki ankiety: 
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4. Działalność międzynarodowa 

4.1. 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. Inne aktywności 

5.1. 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 i Warszawy spotkały się 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.  

Następnego roku była już lepsza 
pogoda i większa ilość uczestników (7 
małżeństw). Dzięki uprzejmości pp. 
Furtaków mieliśmy urocze miejsce 
spotkań – altanę (gdzie można było 
równocześnie szkolić się i opalać, z 
czego panie oczywiście korzystały) 
oraz tablicę zbitą z desek przez p. 

Tadeusza, pokrytą papierem do pieczenia.  

A potem to już chętnych z każdym rokiem przybywało. W związku z tym musieliśmy wyjazd 
odrobinę sprofesjonalizować i dokładniej przygotować. Po kilku latach powstała druga 
SLAF, która najpierw była w Rabce, potem w Rynie, w Wadowicach, a od dwóch lat w 
Radawie. Trzecia szkoła letnia organizowana była w Augustowie, a w ubiegłym i tym roku – 
w Studziennicznej.   

 

48
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Liczba rodzin, które wzięły udział w SLAF 
w 2018 roku (razem 140 rodzin):

Białogóra I

Białogóra II

Radawa

Studzieniczna
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5.2. Seria książek „Budować rodzinę” i inne książki 

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 

Ponadto Akademia Familijna była partnerem wydania następujących książek: 
 Rosa Pich – „Rosa, jak ty to robisz?” 
 Miguel Postigo – „Chema Postigo – trudna historia wielkiego szczęścia” 

5.3. 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) 
 Rodzinny Express (TVP 1) 
 Moda na rodzinę (TVP ABC) 
 Mamma Mia (Polsat Rodzina) 

Audycje radiowe: 
 cykl audycji o wychowaniu w Radiu Józef 
 cykl audycji o wychowaniu w Radiu Warszawa 
 audycje w Radiu Maryja 
 audycje w rozgłośniach regionalnych  

 
Artykuły w czasopismach: 

 Gość Niedzielny 
 Niedziela    
 Różaniec   

 Sieci 
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6. Kalendarium 15-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 

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” 
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2013 
 Konferencja z okazji 20-lecia Roku Rodziny ONZ w Warszawie 
 Międzynarodowy Kongres „Czas na rodzinę” na 10-lecie Akademii Familijnej w Polsce 

2014 
 Spotkanie koordynatorów Akademii Familijnej w Madrycie 

2015 
 19. Kongres IFFD w Meksyku 

2016 
 Szkolenie dla moderatorów z udziałem Tony’ego Guarnera z Hiszpanii 

2017 
 Spotkanie koordynatorów Akademii Familijnej w Paryżu 
 Wydanie książki „Rosa, jak Ty to robisz?” i wizyta Rosy Pich w Polsce 
 Kurs pilotażowy „Nastolatki” dla Czech i Słowacji 

2018 
 Uruchomienie kursu „Personal Project” 

 Międzynarodowy Kongres „Rodzina to najlepszy biznes” na 15-lecie Akademii 
Familijnej w Polsce 
 

Akademia Familijna - kontakt 

Stowarzyszenie Akademia Familijna 

ul. Polany 18 

04-937 Warszawa 

www.akademiafamilijna.pl  

kontakt@akademiafamilijna.pl  
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