
 
 
 

 
 
 
 
 
Konferencja „Dzieci odporne na złe wpływy” to propozycja dla 
wszystkich, którzy poszukują praktycznych rozwiązań 
wychowawczych po to, aby chronić dzieci przed zagrożeniami 
wypływającymi ze współczesnego świata. 
 
Koszt: 50 zł od osoby, 90 zł od pary 
 
Zapisy do 12.11.2013 r.  
(liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) 
 
 

Więcej informacji:  
Katarzyna & Luk de Bruijn 
504 365619 / katarzyna@debruijn.pl 
 
 
Zapisy prowadzą: 
 

Ewa Pawlak 607 683837 / ewa.pawlak@poczta.onet.pl 
 

Małgorzata Nowicka 602 340028 / mw.nowiccy@op.pl 
 

 
 

Zapraszamy także na wieczór autorski pani Agnieszki Grzelak, 
który organizowany jest przez wydawnictwo „W drodze” 

15 listopada br. o godz. 18:00 (Kika Kafe, Plac Kolegiacki 14/15, Poznań). 
 

 

  

  
                              
 

 

Domowy Kościół 
gałąź rodzinna 

Ruchu Światło-Życie 
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Pragniemy, by rodzice nie czuli się bezradni wobec nacisku ze strony grup  
i ideologii antyrodzinnych i antychrześcijańskich, ale wierzyli, że mają 
odpowiednie umiejętności wychowawcze, a przede wszystkim oparcie na 
trwałym fundamencie, którym jest ich wiara w Jezusa Chrystusa. 
 

   Organizator: 

 Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie przy parafii 
pw. Św. Jadwigi Królowej w Poznaniu 

 

   Tematyka: 

 Jak wychować dzieci i nastolatki odporne na złe wpływy 

 Autorytety nastolatka – szanse i zagrożenia 

 Postawy rodziców wobec gender 

 Zachowania dzieci w Internecie 
 

Podczas konferencji będzie możliwość zakupu książek naszych prelegentów 
oraz innych wartościowych pozycji o tematyce wychowania, małżeństwa  
i innych. 

 

 
Ponadto w trakcie konferencji zostanie odprawiona Msza Święta w intencji 
uczestników, o stosowanie Bożych rozwiązań w wychowaniu dzieci  
i nastolatków. Składka zebrana podczas Mszy będzie przeznaczona na dzieło 
Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld – program Archipelag Skarbów 
(www.program.archipelagskarbow.eu). 

 

 
 
 

 
Agnieszka Grzelak - z wykształcenia lekarz. Po studiach pracowała w 
Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie (poradnictwo dla kobiet karmiących 
piersią oraz szkolenia dla lekarzy w ramach programu „Inicjatywa Szpital 
Przyjazny Dziecku”). 
Współprowadziła z mężem warsztaty dla rodziców i nauczycieli. 
Autorka szeregu książek i powieści, a także bajek dla dzieci. Najważniejsze 
książki to: Matecznik, Mój francuski patchwork, seria powieści z gatunku 
fantasy oraz Bajki profilaktyczne Cukierki i Magiczne kryształy. 
Mieszka pod Warszawą z mężem i czterema córkami. 

 
Szymon Grzelak – doktor psychologii, praktyk i badacz od ponad 20 lat 
specjalizujący się w tematyce wychowania i profilaktyki problemów 
młodzieży  oraz edukacji w sferze miłości i seksualności.  
W latach 1997-2007 wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego.  
Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji terapeutycznych i 
warsztatów dla rodziców.  
Twórca programu Archipelag Skarbów (dla młodzieży gimnazjalnej). 
Autor poradnika dla rodziców Dziki ojciec. 

 
Jolanta Próchniewicz - doktor psychologii i teologii, absolwentka UAM w 
Poznaniu, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od wielu 
lat prowadzi poradnię psychologiczną dla rodzin w Fundacji „Głos dla 
Życia”. Ma na koncie publikacje książkowe i prasowe, związane z 
zagadnieniami płciowości i zaburzeń tożsamości płciowej. 

 
Bogna Białecka - psycholog, żona z kilkunastoletnim stażem. Autorka 
szeregu poradników, w tym współautorka książki z nurtu psychologii 
pozytywnej pt. „Prawdziwe szczęście w praktyce. Jak rozpoznać i rozwijać 
swoje zalety”. Stały współpracownik „Przewodnika Katolickiego", „Polonia 
Christiana", „Frondy”, „Głosu dla Życia". Żona, mama czwórki dzieci. 
 

Konferencja ta jest skierowana do rodziców i wychowawców, aby 
pokazać im praktyczne pomysły wychowawcze mające na celu 
uodpornienie dzieci i nastolatków na zagrożenia istniejące we 
współczesnym świecie. 
    Cele: 

 uświadomienie rodzicom tych zagrożeń  

 przedstawienie dróg wyjścia. 
   Środki: 

 budowanie dobrych relacji między rodzicami i dziećmi 

 kształtowanie wewnętrznego systemu wartości u dzieci i 
młodzieży, chroniącego je przed złymi wpływami. 

 
 

O prelegentach 


