
   

           

 

 

 

 

  

Katedra Pedagogiki Rodziny 

Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

zaprasza do udziału w konferencji naukowej z cyklu: 

Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej 

 

na temat: 

 

Rodzicielstwo – urzeczywistnione, zagrożone, zaniedbane. 

Pedagogiczne interpretacje w świetle 

Karty Praw Rodziny w czterdziestą rocznicę jej wydania 

Lublin, 20 marca 2023 
 

Szanowni Państwo ! 

 Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, której tematem przewodnim będzie rodzicielstwo.  

Funkcjonowanie w rolach rodzicielskich kobiet i mężczyzn jako przedmiot poznania ma bogatą tradycję 

badań w naukach społecznych i wciąż budzi zainteresowanie między innymi z uwagi na znaczenie 

rodzicielstwa w rozwoju dzieci i dorosłych oraz z uwagi na przemiany dokonujące się w modelach 

rodzicielstwa i sposobie pełnienia roli matki i ojca. 

 Wydarzenie wpisuje się w tradycję marcowych spotkań konferencyjnych organizowanych przez 

Pracowników Katedry Pedagogiki Rodziny pod wspólnym tytułem Rodzina w teorii i praktyce 

pedagogicznej – jest to 13 w tym cyklu konferencja. Tym razem inspiruje nas fakt, iż w roku 2023 mija 

czterdziesta rocznica ukazania się Karty Praw Rodziny (KPR), Papież Jan Paweł II w Adhortacji 

Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do 

opracowania Karty Praw Rodziny. 

 Celem konferencji jest podjęcie dyskusji, zaprezentowanie rezultatów badań, dokonanie 

pedagogicznego oglądu rodzicielstwa urzeczywistnionego, zagrożonego i zaniedbanego w świetle treści 

zawartych w Karcie Praw Rodziny. 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania wystąpień, a w prezentowanych referatach i dyskusjach 

zachęcamy do uściślenia lub poszerzenia podanych poniżej kierunków refleksji nad rodzicielstwem                      

w teorii i praktyce wychowania. 

 

 



Proponowane obszary analiz i rozważań: 

 

1. Karta Praw Rodziny (KPR) w pedagogicznej refleksji i badaniach nad wychowaniem w rodzinie 

Celem Karty jest przedstawienie wszystkim współczesnym chrześcijanom i niechrześcijanom ujęcia - na 

tyle pełnego i uporządkowanego, na ile to było możliwe - podstawowych praw właściwych owej 

naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina [Wprowadzenie do KPR] 

 

2. Rodzicielstwo w systemie rodzinnym 

Każdy mężczyzna i każda kobieta, po osiągnięciu wieku odpowiedniego do zawarcia małżeństwa                            

i posiadający niezbędne do jego zawarcia zdolności, ma prawo do pobrania się i założenia rodziny, bez 

żadnej dyskryminacji [KPR Art.1] 

 

3. Prawa i obowiązki rodziców 

Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do 

wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców [KPR 

Art. 5] 

 

4. Rozwój osoby poprzez rodzicielstwo i w rodzicielstwie 

Rodzina ma prawo istnieć i rozwijać się jako rodzina [KPR Art. 6] 

 

5. Rodzicielstwo trudne i zagrożone. Wsparcie rodziców   

Społeczeństwo, a w szczególności państwo i organizacje międzynarodowe, winny czynić wszystko co 

możliwe celem zabezpieczenia wszelkiej pomocy - politycznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej - 

niezbędnej do umocnienia jedności i stabilności rodziny, tak aby mogła ona sprostać swym specyficznym 

zadaniom [KPR Wstęp] 

 

Komitet Organizacyjny: 

dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL - przewodnicząca 

dr Patrycja Leśniak-Walczuk - sekretarz 

dr Agnieszka Linca – Ćwikła      

dr Magdalena Łuka        

dr Magdalena Parzyszek - sekretarz  

dr Ewelina Świdrak     

mgr Magdalena Leśniak 
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Informacje ogólne 

 Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej 

 Konferencja jest bezpłatna 
 Kartę zgłoszenia oraz tekst do publikacji prosimy przesłać na adres: kulpedagogikarodziny1@gmail.com 

 

Ważne terminy: 

11.03.2023 – przesłanie zgłoszenia 

16.03.2023 – przesłanie programu konferencji 

Artykuły będą publikowane w Rocznikach Pedagogicznych KUL (70 pkt) 

 

Sekretarze konferencji: dr Magdalena Parzyszek magdalena.parzyszek@kul.pl 

                   dr Patrycja Leśniak-Walczuk lesniakpatrycja09@gmail.com /tel. 721278555 
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