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przypadku i oszacowanie, czy interes rodziców czy dziecka winien mieć 
w danej sprawie pierwszeństwo.

obrady konferencji zakończył ks. prof. dr hab. Józef krukowski, który 
podziękował prelegentom za przygotowanie i przedstawienie referatów, 
a wszystkim obecnym – za udział w konferencji. należy bardzo pozytyw-
nie ocenić inicjatywę zorganizowania omówionej konferencji. niezwy-
kle interesująca dyskusja, dla której punktem wyjścia były wygłoszone 
przedłożenia i liczne pytania ze strony słuchaczy, potwierdza, że tematyka 
wolności religijnej w unii europejskiej pozostaje aktualna, a spotkania 
naukowe jej poświęcone są potrzebne.

Marta Ordon

Sympozjum pt. „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim 
systemie oświaty”, Warszawa 22 kwietnia 2010 r.

w dniu 22 kwietnia 2010 r. w chrześcijańskiej akademii teologicznej 
w warszawie odbyło się sympozjum naukowe pt. „prawna regulacja sfery 
światopoglądowej w polskim systemie oświaty”. Jego celem było przed-
stawienie konsekwencji prawnych w sferze świeckości szkoły na kanwie 
wyroku „lautsi v. włochy”. podstawowym przedmiotem refleksji była 
możliwość recepcji tego orzeczenia na gruncie prawa polskiego.

sympozjum zostało zorganizowane przez chrześcijańską akademię 
teologiczną w warszawie. w tematykę sympozjum wprowadził prof. 
tadeusz J. zieliński, a uroczystego otwarcia dokonał ks. bp prof. dr hab. 
wiktor wysoczański

pierwszy referat pt. „czy nauczyciel ma prawo mieć swoje poglądy?” 
wygłosił prof. dr hab. Jan hartman (uniwersytet Jagielloński). stwier-
dził, że nauczyciel jest zobowiązany do głoszenia poglądów faworyzo-
wanych przez państwo. Funkcjonariusz publiczny jest zobligowany do 
lojalności konstytucyjnym wartościom, takim jak: republikańska forma 
rządów, pluralizm polityczny, bezstronność światopoglądowa. państwo 
ma prawo żądać powściągliwości od urzędników sprawujących funkcje 
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publiczne w zakresie uzewnętrzniania przez nich poglądów o charakterze 
światopoglądowym.

Jako kolejny wystąpił ks. prof. dr hab. artur mezglewski (katolic-
ki uniwersytet lubelski Jana pawła ii). zwrócił uwagę na praktyczne 
problemy związane z nauczaniem religii w szkole publicznej. podkreślił, 
że w obowiązującym stanie prawnym władze oświatowe mają prawo do 
pełnej kontroli w zakresie nadzoru pedagogicznego nad działalnością 
nauczycieli religii. zwrócił uwagę na brak szczegółowych unormowań 
w porozumieniach kościelno-państwowych w dziedzinie zasad dotyczą-
cych procedury hospitacji zajęć religii. podkreślił także, że możliwość 
podjęcia obowiązków wychowawcy klasy przez katechetę jest uzasadnio-
na przyjętą w prawie polskim zasadą równości wobec prawa.

kolejny referat pt. „obecność religii w polskich szkołach publicznych 
z perspektywy mniejszości religijnej” wygłosił ks. prof. dr hab. bogusław 
milerski (chat). podkreślił, że istotnym zadaniem szkoły publicznej 
jest obrona bezstronności światopoglądowej. wyraził zaniepokojenie 
wobec problemu ukrytego faworyzowania treści religijnych. dla lepszego 
zrozumienia zasady bezstronności światopoglądowej w szkole publicznej 
potrzebna jest debata społeczna.

następny referat pt. „prawne aspekty nauczania religii i krzewienia 
religijności w szkołach publicznych” wygłosił dr maciej pilich (uniwersy-
tet warszawski). podkreślił, że oczekiwania kościoła katolickiego zderza-
ją się z wartościami konstytucyjnymi. zwrócił uwagę, że szkoła publiczna 
nie może być miejscem promowania jakiejkolwiek religii ani miejscem 
antyreligijnej propagandy. Jako tendencyjne określił porównywanie 
państwa świeckiego do państwa antyreligijnego. podkreślił, że dyskusje 
nad świeckością państwa zaczynają dojrzewać i prowadzą do ożywionej 
i konstruktywnej refleksji w tej materii.

dr Jarosław szymanek (uniwersytet warszawski) wygłosił referat 
pt. „nauczanie religii w szkole publicznej w orzecznictwie trybunału 
konstytucyjnego”. głównym motywem referatu było orzeczenie trybu-
nału konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r. w sprawie wliczania do średniej 
ocen z religii. nie zgodził się z tezą orzeczenia, według której religię 
należy traktować jako równouprawniony przedmiot, gdyż religia jest 
przedmiotem szkolnym nadobowiązkowym. ocenił jako błędną konsta-
tację trybunału dotyczącą szczególnej pozycji instytucjonalnej kościoła 
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katolickiego w polskim porządku prawnym wyprowadzoną z treści art. 25 
ust. 4 konstytucji.

drugą część sympozjum otworzył referat dr pawła boreckiego 
(uniwersytet warszawski) poświęcony „ekspozycji symboli religijnych 
w polskiej szkole publicznej w świetle wyroku europejskiego trybunału 
praw człowieka w sprawie lautsi przeciw włochom”. omówił w skrócie 
treść wyroku oraz wskazał, że obecnie trwa procedura odwoławcza przed 
wielką izbą. uznał, że nie będzie możliwe automatyczne wydanie identycz-
nego orzeczenia w kontekście polskich regulacji prawnych. wskazał, że 
w polsce ekspozycja symboli religijnych jest fakultatywna, w przeciwień-
stwie do rozwiązań we włoskim porządku prawnym.

kolejny referat wygłosił dr mirosław tryczyk (wyższa szkoła bankowa 
we wrocławiu) pt. „szczeniacki bunt młodzieży w XiV liceum ogólno-
kształcącym we wrocławiu, czyli problem obecności religii w systemie 
oświaty polskiej z perspektywy ucznia i nauczyciela widziany”. głównym 
motywem inicjatywy usunięcia krzyży z sal szkoły publicznej był sprzeciw 
wobec zawłaszczenia przestrzeni publicznej przez religię. autorzy prote-
stu chcieli, aby sprawa wrocławskiego liceum stała się przyczynkiem do 
dalszego zainteresowania neutralnością światopoglądową państwa.

referat pt. „symbole religijne w szkole publicznej w republice 
Federalnej niemiec” wygłosił mgr Jakub cupriak (doktorant uniwersytetu 
w bonn). omówił przepisy bawarskiej ustawy o szkolnictwie w kontek-
ście wyroku Federalnego trybunału konstytucyjnego, który w 1995 r. 
uznał za niezgodną z konstytucją obowiązkową obecność krzyży w salach 
szkolnych. obecnie znowelizowane przepisy ustawy wprowadziły możli-
wość usuwania symboli religijnych w przypadku, gdy życzenie takie 
wyrażą rodzice (dzieci) albo nauczyciele. odniósł się także do regulacji 
prawnych w kwestii zakazu noszenia symboli religijnych przez nauczycie-
li w szkołach publicznych.

kolejny referat wygłosiła dr ewa bednarz (warszawskie seminarium 
teologiczne) pt. „realizacja wolności wychowania religijnego w szkołach 
niepublicznych na przykładzie polskich placówek association of christian 
schools international”. przybliżyła charakter edukacji chrześcijańskiej. 
podkreśliła, że specyfika tej formy edukacji polega na przekazywaniu 
prawd biblijnych w atmosferze miłości do boga. omówiła założenia 
programowe 19 placówek acsi działających na terenie polski.
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Jako ostatni referat pt. „treści światopoglądowe krzewione przez szkołę 
publiczną a wymóg bezstronności religijno-światopoglądowej władz 
publicznych” wygłosił prof. tadeusz J. zieliński (chat). zaznaczył, że 
obecnie debata na temat bezstronności światopogladowej władz publicz-
nych dotyczy wyłącznie dwóch wątków: nauczania religii i obecności 
symboli religijnych w szkole publicznej. prelegent podkreślił, że braku-
je refleksji naukowej w kwestii wykonywania praktyk religijnych oraz 
propagowania treści światopoglądowych w szkole publicznej. stwierdził, 
że krzewienie treści światopoglądowych ma miejsce w szkole publicz-
nej poprzez zachowania nauczycieli (werbalne i niewerbalne), program 
nauczania (akcentujący silnie związek polski i polaków z religią) oraz 
podręczniki szkolne (ukazywanie faktów przez pryzmat religii). stwier-
dził, że potrzebna jest ustawowa regulacja wspomnianych zagadnień.

konferencję zamknął prof. tadeusz J. zieliński, który zadeklarował 
wydanie materiałów konferencyjnych. sympozjum stanowiło duży wkład 
w rozwój nauki prawa wyznaniowego ze względu na jego wieloaspekto-
wość i wysoki poziom merytoryczny wygłoszonych referatów.

Michał Zawiślak

Konferencja naukowa pt. „Przesłanki konieczne zawarcia małżeń-
stwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy 
religijnej”, Ulanów 26-27 maja 2010 r.

wydział zamiejscowy prawa i nauk o gospodarce katolickiego 
uniwersytetu lubelskiego Jana pawła ii w stalowej woli wraz z polskim 
towarzystwem prawa wyznaniowego zorganizowali konferencję naukową 
na temat: „przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. próba systematy-
zacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”. w konferencji, 
która odbyła się w dniach 26-27 maja 2010 r. w ulanowie, uczestniczyli 
specjaliści z zakresu prawa wyznaniowego i cywilnego z różnych ośrod-
ków naukowych w polsce.

otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. roman sieroń, prof. kul, 
prodziekan wydziału zamiejscowego prawa i nauk o gospodarce katolic-


