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SESJA NAUKOWA
„KONDYCJA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY POLSKIEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ” 

(Oświęcim, 16 października 2008 r.)

16 października 2008 r. w pomieszczeniach kościelnych parafii pw. Miłosierdzia Bożego na 
Zasolu w Oświęcimiu odbyła się sesja naukowa zatytułowana „Kondycja współczesnej rodziny 
polskiej w Oświęcimiu, w kraju i za granicą”. Okazją do jej zorganizowania był jubileusz 25-lecia 
erekcji tejże parafii przez ks. kard. Franciszka Macharskiego oraz obchodzony w diecezji bielsko- 
żywieckiej (w której obecnie znajduje się Oświęcim) Rok rodziny, Dzień papieski i związany z nim 
fakt ogromnego zaangażowania papieża Jan Paweł II w promocję i ochronę rodziny (z tego tytułu 
został on nawet nazwany papieżem rodziny), jak również specyfika duszpasterstwa salezjańskiego. 
Salezjanie bowiem, specjalizując się w pracy z młodym pokoleniem, z oczywistych względów zaj
mują się też pracą z ich rodzinami.

Sesja o rodzinie rozpoczęła się o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Salezjańskiego Centrum 
dla Dorosłych. Przybyłych w liczbie ponad 60 osób uczestników przywitał ks. dr Robert Bieleń sdb, 
który zarazem przedstawił wymieniony wcześniej poczwórny powód organizacji sesji o tematyce 
rodzinnej. Uroczystego otwarcia sesji dokonał ks. dr Marek Chrzan sdb, Inspektor prowincji kra
kowskiej salezjanów (do inspektorii tej przynależy dom na oświęcimskim Zasolu). Następnie głos 
zabrał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu prof, dr hab. Lucjan Sucha
nek, który poprowadził pierwszą część obrad. Na wstępie rektor PWSZ wyraził radość, że bliskie 
sąsiedztwo jego uczelni z parafią salezjańską skutkuje piękną współpracą i że jest to już druga sesja 
naukowa na Zasolu w ciągu trzech lat zorganizowana pod patronatem jego uczelni. Następnie prof. 
Suchanek podkreślił ogromną wagę kondycji rodziny dla życia i funkcjonowania społeczeństwa 
i Kościoła. W podobnym tonie brzmiały słowa listu bpa Tadeusza Rakoczego do uczestników sesji, 
który to dokument odczytał pod nieobecność ordynariusza bielsko-żywieckiego miejscowy pro
boszcz, ks. dr Michał Kaleta sdb. Następnie swoje przesłanie nt. roli rodziny wygłosili prezydent 
Miasta Oświęcim Janusz Marszałek oraz starosta oświęcimski Józef Kała. Obaj politycy podkreślili 
znaczenie rodziny dla społeczeństwa, wymienili działania podejmowane przez miasto i powiat na 
rzecz rodziny oraz podziękowali salezjanom z Zasola za wkład na rzecz promocji rodziny.

Pierwszy wykład wygłosił ks. prof, dr hab. Tadeusz Biesaga sdb z PAT w Krakowie, który 
mówił na temat problemów bioetycznych współczesnej rodziny. Wykładowca ukazał całe spektrum 
współczesnych manipulacji początkiem życia ludzkiego, ukazując przyczyny takiego stanu rzeczy 
oraz organizacje za tym stojące. Następnie dr Barbara Zachara z Krakowa omówiła temat „Być 
rodziną we współczesnej Polsce”, w czasie którego ukazała psychologiczne wyzwania współczesnej 
kultury. Pierwszą część sesji zakończyła dyskusja, po której rozpoczęła się półgodzinna przerwa na 
kawę. Była ona okazją nie tylko do zregenerowania kondycji, ale także do rozmów kuluarowych 
oraz do obejrzenia wystaw plastycznych towarzyszących sesji.

Po przerwie, w kościele parafialnym mieszczącym się w tym samym budynku piętro wyżej, 
rozpoczął się panel nt. sytuacji rodziny we współczesnym świecie, który poprowadził ks. dr 
R. Bieleń. Najpierw problematykę „Współczesnej rodziny wobec mediów” omówiła mgr Ewa Pie
karska z Krakowa, ukazując przede wszystkim zagrożenia płynące ze strony mediów. Ks. dr R. 
Bieleń sdb omówił działalność duszpasterstwa rodzin Kościoła katolickiego na przykładzie działań 
podejmowanych w parafii Miłosierdzia Bożego na Zasolu wobec rodziny -  zarówno dzieci i mło
dzieży, jak i dorosłych (Salezjańska Świetlica Środowiskowa „Akademia Radości”, Salezjańskie 
Oratorium Młodzieżowe św. Jana Bosko, SALOS-Zasole i Salezjańskie Centrum dla Dorosłych). 
Z kolei ks. dr Michał Kaleta sdb, proboszcz tutejszej parafii, poruszył zagadnienie „’Rozwód ko
ścielny’ -  czy to możliwe?”, przypominając, że w Kościele katolickim nie ma rozwodów, a istnieje 
jedynie stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa. Na koniec głos zabrali Maria i Jan Plewo- 
wie, mieszkańcy Oświęcimia, członkowie Ruchu „Domowy Kościół”, ukazując małżeństwo jako 
drogę do świętości.
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Po zakończeniu obrad, tuż przed mszą św., nastąpiło wręczenie nagród dzieciom i młodzieży - 
laureatom konkursu plastycznego „Moja rodzina”, który zorganizowano dla uczczenia jubileuszu 
jako imprezę towarzyszącą sesji naukowej o rodzinie. Konkurs skierowany był do przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, i przebiegał dwuetapowo. Na pierw
szym etapie, odbywającym się w danej placówce oświatowo-wychowawczej, w którym miano wy
łonić do 10 finalistów, wzięło udział ok. 700 uczniów. Do drugiego etapu, u organizatorów, wpłynę
ło 169 prac. Spośród finalistów, podzielonych na 6 kategorii wiekowych -  przedszkolaki, uczniowie 
podstawówek (7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat), gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich -  jury działają
cej przy Salezjańskim Centrum dla Dorosłych na Zasolu Akademii Sztuk Przeróżnych wyłoniło 
zwycięzców. Wręczenia nagród dokonał ks. R. Bieleń wraz z reprezentantami sponsorów tychże 
nagród -  Małgorzatą Margol (Rada i Zarząd Osiedla Zasolę), prezydentem Januszem Marszalkiem 
i Teresą Gabryś (przedstawicielką starosty oświęcimskiego).

O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. Inspektora 
M. Chrzana, który wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym podkreślił miejsce małżeństwa 
i rodziny w Planie Bożym oraz znaczenie duszpasterstwa rodzin dla współczesnego Kościoła i dla 
duszpasterstwa salezjańskiego. We mszy uczestniczyło miejscowe duchowieństwo oraz dwóch 
poprzednich proboszczów parafii Miłosierdzia Bożego -  ks. Marian Niedziela sdb i ks. Sławomir 
Zdoliński sdb. Natomiast po mszy św. dla zainteresowanych Ruchem rodzinnym „Domowy Ko
ściół” odbyła się krótka prezentacja tego ruchu zatytułowana „Przyszłość ludzkości idzie przez 
rodzinę”. W uroczystościach 16 października uczestniczyło ok. 250 osób.

Należy dodać, że patronat honorowy nad uroczystościami objęli: biskup ordynariusz diecezji 
bielsko-żywieckiej ks. Tadeusz Rakoczy, biskup ordynariusz diecezji sosnowieckiej ks. Adam Śmi
gielski sdb (+), inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej św. Jacka ks. Marek 
Chrzan sdb, prezydent Miasta Oświęcim Janusz Marszałek, starosta oświęcimski Józef Kała oraz 
Rada i Zarząd Osiedla Zasolę. Natomiast patronat naukowy sprawowała Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Oświęcimiu na czele z rektorem prof, dr hab. Lucjanem Suchankiem oraz Towarzy
stwo Naukowe Franciszka Salezego, które reprezentował ks. dr R. Bieleń sdb. Z kolei patronat 
medialny sprawowali: itvro.pl, TV Oświęcim, Radio „eM”, Radio „Anioł Beskidów”, „Dziennik 
Polski”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”.

Dopełnieniem wymienionej uroczystości była niedziela jubileuszowa 19 października, w ra
mach której ks. Mieczysław Kaczmarzyk sdb, inspektor salezjanów w latach 1976-1982 (a więc 
w czasach, kiedy finalizowano powstanie parafii), na dwóch mszach św. wygłosił okolicznościowe 
kazania ukazujące pracę salezjanów na Zasolu ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności po
wstania tutejszej parafii. W tym samym dniu, na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Oświęcimiu, odbył się 3. Turniej piłki nożnej dedykowany Janowi Pawłowi II zatytułowany „Od 
Karola piłkarza do świętego świata włodarza”. Turniej ten organizowali salezjanie z Zasola, SA- 
LOS-Zasole, Salezjańskie Centrum dla Dorosłych wraz z Radą i Zarządem Osiedla Zasolę (fundator 
nagród za turniej) oraz MOSiR-em Oświęcim.

Czwartą imprezą okolicznościową towarzyszącą sesji -  obok wymienionego powyżej konkur
su plastycznego dla dzieci i młodzieży, turnieju w piłkę nożną oraz niedzieli jubileuszowej -  była 
VII wystawa Akademii Sztuk Przeróżnych na Zasolu zatytułowana „ASP na Zasolu dla Jana Pawła 
II, papieża rodziny”. W wystawie, która trwała od 13 do 28 października 2008 r., wzięło udział 28 
twórców zrzeszonych w Akademii. Do wystawy tej dołączono też nagrodzone rysunki dzieci i mło
dzieży biorących udział w konkursie plastycznym „Moja rodzina”. Ogółem wystawę obejrzało 
ponad 830 osób.

Ks. Robert Bieleń SDB


