
Informacja prasowa ŚDM 

 

Kampania społeczna i publikacja „Rozwinąć skrzydła” w międzynarodowym wydaniu na 
ŚDM 

 
 
Książka „Rozwinąć skrzydła” powstała w efekcie spotkań i pracy z młodzieżą pochodzącą z 

rodzin dysfunkcyjnych, w tym – rodzin z problem alkoholowym. Autorem publikacji, a zarazem  
inicjatorem prowadzonej terapii i akcji szukania rozwiązań problemów dorosłych dzieci pochodzących 
z rodzin dysfunkcyjnych jest adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach, Duszpasterz Akademicki ks. dr hab. Grzegorz Polok. 
Jego publikacja „Rozwinąć skrzydła” opisuje problemy, z jakimi zmagają się dorosłe dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych oraz ukazuje konkretne formy pomocy.  

Od momentu wydania publikacji „Rozwinąć skrzydła” (pierwsze wydanie w 2009 roku) 
prowadzono także jej bezpłatną dystrybucję zwłaszcza wśród młodzieży akademickiej. Publikacja w 
formie e-booka i audiobooka dostępna jest również na stronie internetowej www.rozwinacskrzydla.pl.  

W roku 2014 z inicjatywy autora publikacji, a także przy wsparciu pracowników i studentów 
UE w Katowicach oraz duszpasterstwa akademickiego „Zawodzie” i mediów, między innymi: Radia 
Katowice, Radia eM, Telewizji TVP3, „Dziennika Zachodniego” i „Gościa Niedzielnego”, rozpoczęła 
się ogólnopolska kampania społeczna „Rozwinąć skrzydła”. Celem kampanii było dotarcie publikacji 
do szerokiego grona odbiorców. Szacuje się bowiem, że w Polsce dorosłych dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych może być w odniesieniu do całej grupy osób pełnoletnich nawet  50%.  

W ramach kampanii 1 czerwca 2014. redakcja "Gościa Niedzielnego" dołączyła bezpłatnie 
płytę z audiobookiem "Rozwinąć skrzydła" do swego tygodnika.  W tym czasie ukazał się też artykuł 
na temat książki w na stronie Gosc.pl oraz w tygodniku "Niedziela". Wcześniej o publikacji pisały 
również: portal Lubimyczytac.pl oraz Dziennik Zachodni. Specjalnie przygotowany 30 sekundowy 
spot radiowy wyemitowały natomiast: Radio Katowice oraz Radio eM,. 

Rezultatem prowadzonej kampanii „Rozwinąć skrzydła” jest wydanie ponad  50 tys. 
egzemplarzy publikacji w wersji papierowej. Na uwagę zasługuje również ponad kilkadziesiąt tysięcy 
pobrań wydania w formie elektronicznej ze strony www.rozwinacskrzydla.pl.  

Kolejnym etapem kampanii są prowadzone obecnie działania na skalę międzynarodową. 
Wydano już wersje: angielską, niemiecką, włoską, rosyjską, francuską i hiszpańską ksiązki „Rozwinąć 
skrzydła”, które zostały opublikowane na nowych obcojęzycznych wersjach serwisu 
www.rozwinacskrzydla.pl czyli www.spreadwings.eu  

Uczestnicy Światowych Dni  Młodzieży, którzy będą przebywali na terenie Archidiecezji 
Katowickiej, Diecezji Sosnowieckiej, Bielsko - Żywieckiej i Gliwickiej  w lipcu 2016 roku, otrzymają 
bezpłatnie książkę w swoim ojczystym języku, a wszystkie tłumaczenia książki wraz z materiałami 
pomocniczymi są już dostępne dla każdego na stronie www.rozwinacskrzydla.pl  
(www.spreadwings.eu)   


