
          
 

Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
 

zaprasza na konferencję  naukową 
 

W nurcie nauczania społecznego Kościoła katolickiego 

Współczesne problemy Polski w kontekście globalnym 
 

Jasna Góra – sobota 12 września 2020 

 

9.30 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu 

 
10.30 Konferencja w Kaplicy Różańcowej 
 

10.30  Przywitanie uczestników przez Władze Stowarzyszenia – Honorowy 
Przewodniczący Zbigniew Wysocki i Prezes Marek Wardaszka. 
10.35 Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego – w wersji św. Jana Pawła II 
– inicjacja o. Waldemar. Modlitwa zbiorowa uczestników konferencji. 

 

Duchu Święty, przyjdź. 
Proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie 
i Twoich doskonałości Bożych; 
o dar rozumu do lepszego zrozumienia 
ducha tajemnic wiary świętej; 
o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się zasadami wiary; 
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady 
i zawsze ją znajdował; 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie 
nie mogły mnie od Ciebie oderwać; 
o dar pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością; 
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże, obraża. 



Program konferencji 

Prowadzenie i komentarz historyczny - red. Piotr Szubarczyk 

 

10.40-11.00 Prof. dr hab. Tadeusz Marczak (20’) 
Perspektywy (szanse) dla Polski w obecnej sytuacji światowej 
 
11.00-11.20 Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski (20’) 
Super Państwo a Prawdziwa Europa 
 
11.20-11.40. Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek (20’) 
Polski program rozpoznania geologicznego oceanów 
 

11.40-12.00 Przerwa na kawę i herbatę (20’) 
 

12.00-12.35. Mgr Paweł Brzezicki (20’) 
Uwarunkowania polskiej polityki morskiej i jej skutki gospodarcze 
Koreferaty:  kpt. ż.w. inż. Józef Gawłowicz (5’), mgr inż. Adam Borodziuk (5’), 
mgr inż. Jacek Marzec (5’) 
 

12.35-12.55. Mgr Wojciech Stanisław Grochowalski (20’) 
Kultura jako nośnik tożsamości narodowej 
 

12.55-13.30 Dyskusja (35’) 
 
Prosimy referentów o dyscyplinę czasową. Dopuszcza się tylko przedłużenie 
czasu dyskusji, jeśli uczestnicy konferencji będą sobie tego życzyli. 
Harmonogram części podstawowej nie będzie zmieniany. 
 

Zakwaterowanie w Częstochowie i wyżywienie na koszt własny. 
Wszelkie inne koszta wobec Gospodarza ponosi Stowarzyszenie. 


