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W dniu 20 listopada 2014 r. w auli Instytutu Teologicznego KsiWXy Misjonarzy 
w Krakowie odby[o siW sympozjum naukowe „Ochrona praw dziecka w Ko]ciele”. 
Organizatorem tego wydarzenia by[ nowo powsta[y Wydzia[ Prawa Kanonicznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw[a II (UPJPII) w Krakowie. 

Przyby[ych go]ci powita[ ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, dziekan Wydzia[u 
Prawa Kanonicznego UPJPII. Uroczystego otwarcia sympozjum dokona[ natomiast 
J.Em. kard. Stanis[aw Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII. Kardyna[ podkre]la[, Xe jest 
to pierwsze sympozjum organizowane przez nowo erygowany wydzia[, a jego tema-
tyka jest niezwykle waXna i aktualna. „W dzisiejszym ]wiecie trzeba upominab siW 
o prawa tak podstawowe i oczywiste, jak prawo dziecka do poczWcia siW w sposób 
godny i prawo do bycia wychowywanym w naturalnej rodzinie” – stwierdzi[ metro-
polita krakowski. Doda[ równieX, Xe stanowisko Ko]cio[a odno]nie do statusu dziecka 
w Ko]ciele, jego praw i ich ochrony jest jasne. Obrona godno]ci dziecka i wy-
nikajccych z niej podstawowych praw jest od dawna akcentowana przez papieXy: Jana 
Paw[a II, Benedykta XVI i Franciszka. Po wystcpieniu kard. Dziwisza s[owo wpro-
wadzajcce wyg[osi[ rektor UPJPII, JM ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. 

Konferencja zosta[a podzielona na dwie sesje. Pierwszej przewodniczy[ ks. prof. 
dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na 
Wydziale Prawa i Administracji UJ. 

Jako pierwsza referat wyg[osi[a by[a premier dr Hanna Suchocka, bWdcca obecnie 
cz[onkiem Papieskiej Rady dla Ochrony Nieletnich. Tematem wystcpienia by[y 
Dzia$ania papie)y oraz Stolicy Apostolskiej na rzecz ochrony osób nieletnich. Swojc 
wypowiedg premier Suchocka rozpoczW[a od przypomnienia, Xe dok[adnie 
20 listopada przypada 25 rocznica przyjWcia przez ONZ Konwencji o prawach 
dziecka, do której przystcpi[a takXe Stolica Apostolska. W ca[ej wypowiedzi dr Su-
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chockiej podkre]lana by[a konsekwencja w dzia[aniu Jana Paw[a II na rzecz ochrony 
praw dziecka. ZaangaXowanie papieXa przejawia[o siW w róXnych formach, nawet 
poprzez pisanie listów do samych dzieci. Za kaXdym razem dzia[ania mia[y na celu 
zwrócenie uwagi na wspó[czesne zagroXenia dzieci. Wówczas nie by[a jeszcze jednak 
znana skala wykorzystywania seksualnego nieletnich w Ko]ciele. Zdaniem by[ej 
premier Jan Pawe[ II wraz z poszerzaniem swojej wiedzy na ten temat stara[ siW 
zabierab g[os. NajwiWkszy nacisk w tej sprawie, szczególnie ze strony mediów, Sto-
lica Apostolska odbiera[a za pontyfikatu Benedykta XVI. Pomimo podejmowanych ze 
strony papieXa kroków w celu rozwiczania spraw sprzed lat w USA oraz Irlandii, 
a takXe przepraszania za [amanie praw dzieci w Ko]ciele media niejednokrotnie za-
rzuca[y przedstawicielom Ko]cio[a bezczynno]b wobec przestWpstw pedofilii. Obec-
nie sytuacja jest inna. PapieX Franciszek otworzy[ nowy rozdzia[ w walce o ochronW 
praw dziecka. Prelegentka stwierdzi[a, Xe bWdcc bogatszym o wiedzW i do]wiadczenia 
swoich poprzedników, papieX zyska[ wsparcie mediów w swoich dzia[aniach, zw[a-
szcza Xe powo[a[ specjalnc KomisjW ds. ochrony nieletnich. BWdcc cz[onkiem tego 
organu, pani premier przedstawi[a krótko jego dzia[ania, wyraXajcc na koniec 
nadziejW na pozytywne efekty przygotowywanych tam rozwiczai. 

NastWpnie g[os zabra[a dr hab. ElXbieta Szczot z KUL. Wyg[oszony przez nic 
referat to W$adza rodzicielska a wolno;< religijna dziecka w prawie kanonicznym. 
Prelegentka podkre]li[a, Xe oboje rodzice majc równy obowiczek wychowania dzieci. 
Troska o chrze]cijaiskie kszta[towanie postaw jest ich najwaXniejszym zadaniem. 
Rodzice zobowiczani sc to tego, aby przekazywab dzieciom to wszystko, co zawarte 
jest w Katechizmie Ko;cio$a Katolickiego, gdyX to rodzina jest pierwszym miejscem 
kszta[towania sumienia. Pomimo wynikajccego z godno]ci osoby ludzkiej prawa do 
wolno]ci religijnej m[odzi ludzie powinni opierab siW na jakich] wzorach. Zdaniem 
dr Szczot wspó[cze]nie brak jednak odpowiednich autorytetów, które mog[yby po-
magab w organizowaniu Xycia religijnego opartego na mi[o]ci i prawo]ci. 

Kolejny referat w tej sesji przedstawiony zosta[ przez ks. dr. hab. Krzysztofa War-
cha[owskiego, prof. UKSW. Jego wystcpienie dotyczy[o zagadnienia poruszanego 
przez przedmówczyniW – relacji w[adzy rodzicielskiej do wolno]ci religijnej dziecka, 
rozwaXanego jednak na gruncie prawa polskiego. Prelegent równieX podkre]li[ 
znaczenie obowiczku wychowania dziecka, zaznaczajcc przy tym, Xe jest to takXe 
prawo rodziców. G[ównym kryterium wykonywania w[adzy rodzicielskiej powinno 
byb dobro dziecka, które ks. prof. Warcha[owski zdefiniowa[ jako „zespó[ warto]ci 
materialnych i niematerialnych niezbWdny do prawid[owego rozwoju dziecka”. Wy-
chowywanie, bWdcce wszelkim oddzia[ywaniem na cz[owieka, powinno byb zgodne 
z przekonaniami religijnymi osób za nie odpowiedzialnych. Z drugiej jednak strony 
wyragnie akcentuje siW podmiotowo]b dziecka i obowiczek uszanowania jego praw 
i poglcdów. Rodzice, którzy sc „dysponentami wolno]ci religijnej dziecka, powinni 
uwzglWdniab wzrastajccc dojrza[o]b swoich podopiecznych” – podkre]la[ prelegent. 
Swoje wystcpienie zakoiczy[, przedstawiajcc dwa stanowiska, które wicXc siW 
z omawianc tematykc: konfrontacyjne i s[uXebne. Pierwsze z nich przewiduje 
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sprzeczno]b interesów rodziców i dzieci w trakcie procesu wychowania, podczas gdy 
drugie zak[ada uwzglWdnianie przez rodziców stopnia dojrza[o]ci dzieci w procesie 
kszta[towaniu postaw i wskazywaniu kierunków rozwoju.  

Drugiej sesji przewodniczy[ o. dr Adam kak SJ, Koordynator Konferencji Episko-
patu Polski ds. ochrony dzieci i m[odzieXy. 

Pierwszy referat drugiej czW]ci sympozjum wyg[osi[ ks. dr hab. Leszek Adamo-
wicz, prof. KUL. Tematem rozwaXai by[a Przynale)no;< ko;cielna i obrzAdkowa 

dziecka. W wystcpieniu podkre]lone zosta[o, Xe bez chrztu nie moXna mówib o przy-
naleXno]ci do Ko]cio[a. PrzyjWcie chrztu stanowi o w[cczeniu do Ko]cio[a jako 
ca[o]ci oraz do konkretnej wspólnoty, konkretnego obrzcdku. KaXdy ma prawo do 
w[cczenia do Ko]cio[a. O chrzcie dziecka do siódmego roku Xycia decydujc wy-
[ccznie jego rodzice, jednak pomiWdzy siódmym a czternastym rokiem Xycia swojc 
wolW musi dodatkowo wyrazib samo dziecko. PowyXej czternastego roku Xycia to 
wy[ccznie dziecko decyduje o wyborze obrzcdku, ewentualnie o powrocie do obrzcd-
ku chrztu, jeXeli nastcpi[a jego zmiana. Ks. prof. Adamowicz wyragnie zaznaczy[, Xe 
o przynaleXno]ci obrzcdkowej nie decyduje ani miejsce chrztu, ani osoba szafarza. To 
naturalne pochodzenie dziecka i intencja rodziców o wychowaniu dziecka w kon-
kretnym wyznaniu czy obrzcdku jest kryterium rozstrzygajccym. 

NastWpnie swój referat Prawnokanoniczna ochrona dziecka przed nadu)yciami 

seksualnymi wyg[osi[ ks. dr hab. Piotr Majer z UPJPII. Na wstWpie prelegent stwier-
dzi[, Xe tematyka jego wystcpienia obejmuje najciWXsze przestWpstwa, zagroXone 
najciWXszymi karami, które powinny mieb charakter odstraszajccy. Ponadto sc one 
wyjWte spod kompetencji biskupów a przekazane do Stolicy Apostolskiej (Kongregacji 
Nauki Wiary). Ks. Majer przedstawi[ poszczególne przestWpstwa naduXyb seksualnych 
wobec dzieci, dodajcc, Xe osoby duchowne w tej kwestii podlegajc równocze]nie prawu 
]wieckiemu. WaXnym elementem postWpowania w sprawie takich przestWpstw powinno 
byb dok[adne wys[uchanie ofiary oraz osoby sk[adajccej doniesienie. Nacisk zosta[ 
jednak po[oXony wyragnie na konieczno]b zapobiegania przestWpstwom. Pomocne 
w tym, zdaniem prelegenta, wydaje siW tworzenie kodeksów zachowai zawierajccych 
szczegó[owe normy praktyczne obowiczujcce wszystkich pracujccych w duszpaster-
stwie dzieci i m[odzieXy. Istnieje potrzeba opracowania zachowai, których naleXy 
unikab w pracy duszpasterskiej, jak np. zakaz przyjmowania ma[oletnich w prywatnym 
mieszkaniu ksiWdza czy przebywanie sam na sam z ma[oletnim w zamkniWtym po-
mieszczeniu. Wprowadzenie takich kodeksów oraz czuwanie nad prawid[owc formacjc 
duchownych powinno mieb miejsce w kaXdej diecezji. 

NaleXy nadmienib, iX kaXda z sesji koiczy[a siW oXywionc dyskusjc. 
Sympozjum zamknc[ ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, który podsumowa[ prze-

bieg konferencji i podziWkowa[ prelegentom za przygotowanie i wyg[oszenie refera-
tów. Wystcpieniom oraz dyskusjom w trakcie trwania sympozjum przys[uchiwali siW 
miWdzy innymi bp Artur Miziiski, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, 
a takXe bp Rudolf Pierska[a, biskup pomocniczy diecezji opolskiej, i bp Tadeusz 
Pieronek. 
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 Sympozjum po]wiWcone zosta[o waXnej i aktualnej tematyce. Problematyka ochrony 
praw dziecka powinna byb podejmowana w róXnych ]rodowiskach, takXe w Ko]ciele. 
W czasie sympozjum podkre]lono, Xe obecnie trwa proces wprowadzania zmian przed-
stawionych przez StolicW Apostolskc do „Wytycznych i Aneksów regulujccych postW-
powanie Ko]cio[a w Polsce wobec sprawców molestowania seksualnego osób 
niepe[noletnich oraz pomocy ofiarom”. Normy te, po uzyskaniu zatwierdzenia ze strony 
Stolicy Apostolskiej, zapewne zacznc obowiczywab w niedalekiej przysz[o]ci. 

PAWEm LEWANDOWSKI 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw[a II 

MInDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
„REDDITE ERGO QUAE SUNT CAESARIS CAESARI 

ET QUAE SUNT DEI DEO” 
Z OKAZJI 50-LECIA PRACY NAUKOWEJ 

KS. PROF. JÓZEFA KRUKOWSKIEGO 
Lublin, 27 stycznia 2015 roku 

Dnia 27 stycznia 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw[a II 
odby[a siW MiWdzynarodowa Konferencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris 

Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. dra hab. 
Józefa Krukowskiego. Zosta[a ona zorganizowana przez Wydzia[ Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji KUL, KatedrW Ko]cielnego Prawa Publicznego i Konsty-
tucyjnego KUL, KomisjW Prawniczc Oddzia[ Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, 
Wydzia[ Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanoni-
stów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació[ Wydzia[u Prawa KUL.  

Dostojny Jubilat, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski1, syn Józefa i Katarzyny z d. 
mukaszczyk, urodzi[ siW 4 stycznia 1936 r. w Su[owcu ko[o Zamo]cia. Szko[W pod-
 

1 kyciorys ks. prof. Krukowskiego na podstawie: M. SITARZ, Profesor Profesorów. Laudacja 

wyg$oszona dla ks. prof. Józefa Krukowskiego z okazji wrJczenia Nagrody Imienia KsiJdza 

Idziego Radziszewskiego. Lublin, KUL, 16 maja 2012 r., „Teka Komisji Prawniczej. Oddzia[ 
PAN w Lublinie” 5 (2012), s. 5-12; TENkE, Charakterystyka dzia$alno;ci naukowej ks. prof. 

Józefa Krukowskiego, [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. 

KsiJga jubileuszowa dedykowana KsiJdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia 

pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL  
2014, s. 3-10; TENkE, Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego, [w:] Reddite ergo quae 

sunt Caesaris Caesari, s. 11-53. 
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