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Sympozjum po5wi8cone zosta?o wa@nej i aktualnej tematyce. Problematyka ochrony
praw dziecka powinna byH podejmowana w ró@nych 5rodowiskach, tak@e w Ko5ciele.
W czasie sympozjum podkre5lono, @e obecnie trwa proces wprowadzania zmian przedstawionych przez Stolic8 ApostolskM do „Wytycznych i Aneksów regulujMcych post8powanie Ko5cio?a w Polsce wobec sprawców molestowania seksualnego osób
niepe?noletnich oraz pomocy ofiarom”. Normy te, po uzyskaniu zatwierdzenia ze strony
Stolicy Apostolskiej, zapewne zacznM obowiMzywaH w niedalekiej przysz?o5ci.

PAWES LEWANDOWSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II

MIXDZYNARODOWA 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 si8 Mi8dzynarodowa 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 Kanonicznego i Administracji KUL, Katedr8 Ko5cielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisj8 PrawniczM Oddzia? Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
Wydzia? Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació? Wydzia?u Prawa KUL.
Dostojny Jubilat, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski1, syn Józefa i Katarzyny z d.
Sukaszczyk, urodzi? si8 4 stycznia 1936 r. w Su?owcu ko?o Zamo5cia. Szko?8 pod1

fyciorys ks. prof. Krukowskiego na podstawie: M. SITARZ, Profesor Profesorów. Laudacja
wyg9oszona dla ks. prof. Józefa Krukowskiego z okazji wr@czenia Nagrody Imienia Ksi@dza
Idziego Radziszewskiego. Lublin, KUL, 16 maja 2012 r., „Teka Komisji Prawniczej. Oddzia?
PAN w Lublinie” 5 (2012), s. 5-12; TENfE, Charakterystyka dzia9alnoLci naukowej ks. prof.
Józefa Krukowskiego, [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo.
Ksi@ga jubileuszowa dedykowana Ksi@dzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia
pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
2014, s. 3-10; TENfE, Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego, [w:] Reddite ergo quae
sunt Caesaris Caesari, s. 11-53.
ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH 25: 2015 nr 1

SPRAWOZDANIA

177

stawowM ukonczy? w 1949 r. w Radecznicy, liceum ogólnokszta?cMce w 1953 r.
w Lublinie. W tym samym roku wstMpi? do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukonczy? w 1959 r., przyjmujMc 5wi8cenia kap?anskie. Jednocze5nie odby? studia na Wydziale Teologicznym KUL, które ukonczy? uzyskujMc tytu?
magistra teologii. Po przyj8ciu sakramentu 5wi8cen pracowa? w parafii Niedrzwica
Ko5cielna i Szczebrzeszyn. W 1961 r. biskup lubelski Piotr Ka?wa skierowa? Jubilata na
studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukonczy? w 1964 r.,
uzyskujMc stopien magistra i licencjata prawa kanonicznego. Nast8pnie zosta? zatrudniony jako asystent na tym@e Wydziale. W 1968 r. uzyska? stopien doktora nauk
prawnych w zakresie prawa kanonicznego, w 1973 r. stopien naukowy doktora habilitowanego, w 1978 r. tytu? naukowy profesora nadzwyczajnego, w 1985 r. profesora
zwyczajnego nauk prawnych.
Jednocze5nie w latach 1964-1972 sprawowa? urzMd notariusza, a nast8pnie do
2002 r. s8dziego SMdu Metropolitalnego w Lublinie. W latach 1978-1987 by? dziekanem Wydzia?u Prawa Kanonicznego KUL. W tym czasie pokona? ró@nego rodzaju
trudno5ci formalne i personalne, doprowadzajMc do reaktywacji w 1981 r. Sekcji
Prawa. W 1984 r. Wydzia? przyjM? nowM nazw8 – Wydzia? Prawa Kanonicznego
i Nauk Prawnych.
KsiMdz Profesor swojM 50-letniM dzia?alno5H dydaktycznM prowadzi? w trzech
uczelniach: w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1964-), w Akademii Teologii
Katolickiej (1992-2000) i w Uniwersytecie Kardyna?a Stefana Wyszynskiego w Warszawie (2000-). Przedmiotem Jego wyk?adów by?y i sM nast8pujMce dyscypliny: wst8p
do nauki o panstwie i prawie, ko5cielne prawo karne, prawo ma?@enskie, ko5cielne
prawo administracyjne, ko5cielne prawo publiczne, normy o chrze5cijanach, ustrój
hierarchiczny Ko5cio?a, prawo konkordatowe, prawo mi8dzynarodowe publiczne oraz
prawo wyznaniowe.
Jubilat jest autorem 719 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu
prawa kanonicznego, ko5cielnego prawa publicznego oraz prawa wyznaniowego,
w tym 12 monografii naukowych, a tak@e redaktorem i wspó?autorem 44 zbiorowych
publikacji ksiM@kowych. Artyku?y Ksi8dza Profesora zosta?y opublikowane w j8zykach: polskim, ?acinskim, angielskim, niemieckim, francuskim, w?oskim, hiszpanskim, s?owackim i czeskim.
KsiMdz Profesor wypromowa? do tej pory 204 magistrów i 46 doktorów nauk
prawych w zakresie prawa i w zakresie prawa kanonicznego. faden inny profesor
KUL ani UKSW nie wypromowa? tylu doktorów. Spo5ród nich o5miu uzyska?o
stopien doktora habilitowanego (ks. Florian Lempa, ks. Ryszard Sztychmiler, ks.
Krzysztof Warcha?owski, ks. Krzysztof Orzeszyna, ks. Miros?aw Sitarz, ks. Tomasz
Rakoczy, Ma?gorzata Czuryk, Pawe? Sobczyk). Jubilat jest tak@e promotorem 5 doktorów honoris causa (Bernd Rüthers, abp Józef Kowalczyk, kard. Tarcisio Bertone,
Hanna Suchocka, kard. Francesco Coccopalmerio).
KsiMdz Profesor wyk?ada? go5cinnie w uniwersytetach amerykanskich i kanadyjskich, m.in. w Catholic University of America, Washington, District of Columbia
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(1986); St. Paul University, Ottawa (1985); Wayne State University, Detroit,
Michigan (1988); St. John University, Jamaica, New York (1992); Union University,
Albany, New York (1992); St. Mary University, San Antonio, Texas (1992); a tak@e
w Akademii Teologicznej w Iwano-Frankowsku na Ukrainie (2003).
Jubilat uczestniczy? w wielu krajowych i mi8dzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych, podczas których wyg?asza? referaty i przewodniczy? sesjom,
m.in. w takich o5rodkach naukowych jak: Leuven (1976), Pamplona (1976), Rzym
(1977, 1980, 1993, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011), Warszawa (1977, 2011), Fryburg
Szwajcarski (1981), Ottawa (1985), Monachium (1987), Waszyngton (1988), Pary@
(1990, 2011), Lugano (1992), Lublin (1993), Bischofsgrün (1997), Kraków (1997,
2001), Praga (1998), Bratys?awa (1999), Wroc?aw (1999), Budapeszt (1999), Brno
(2000), Preszów (2000), Stuttgart (2000), Saloniki (2001), Trewir (2001, 2008),
Trnawa (2012), Minsk (2005), Berlin (2007), Moskwa (2007), Grodno (2007),
Wenecja (2008), New Dehli (2008).
Rezultatem zainteresowan badawczych Ksi8dza Profesora jest Jego inicjatywa
wydania przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich wielotomowego, pierwszego
w polskiej literaturze prawniczej komentarza egzegetycznego do kanonów Kodeksu
Prawa Kanonicznego (Poznan 2003-). Jubilat jest redaktorem naukowym tego wielkiego dzie?a i jednocze5nie autorem a@ 709 komentarzy do poszczególnych kanonów
z ró@nych ksiMg kodeksowych. Komentarz stanowi pomoc nie tyko dla naukowców
i wyk?adowców, ale tak@e dla osób, które zajmujM si8 stosowaniem prawa w Ko5ciele
na co dzien.
Ze wzgl8du na kompetencje merytoryczne Ksi8dza Profesora w latach 1975-81 by?
cz?onkiem Komisji Prawnej Episkopatu Polski, przygotowujMcej projekt konwencji
mi8dzy StolicM ApostolskM i PolskM, a w latach 1994-1997 pe?ni? funkcj8 eksperta
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu
mi8dzy StolicM ApostolskM a RzeczMpospolitM PolskM. W latach 1993-1997 pe?ni?
funkcj8 przedstawiciela Episkopatu Polski przy Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1997-2000 by? cz?onkiem doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, którego zadaniem by?o opiniowanie wniosków dotyczMcych ratyfikacji przez Polsk8 umów mi8dzynarodowych. Papie@ Jan
Pawe? II w 1985 r. powo?a? Ksi8dza Profesora w sk?ad mi8dzynarodowego zespo?u
konsultorów Papieskiej Rady Tekstów Prawnych. Funkcj8 t8 pe?ni do dzisiaj.
Z inicjatywy Jubilata powsta? Wydzia? Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego
KUL (1990), którego jest przewodniczMcym. Jest za?o@ycielem i przewodniczMcym
komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Roczniki Nauk Prawnych” wydawanego przez Towarzystwo Naukowe KUL (1990-), a od 2001 r. przewodniczMcym
Rady Naukowej tego@ periodyku. Dzie?em Ksi8dza Profesora, jako za?o@yciela
i redaktora, jest periodyk „Ko5ció? i Prawo”. By? równie@ redaktorem dzia?u prawa
w Encyklopedii Katolickiej, do której napisa? ponad 90 hase?, oraz redaktorem dzia?u
„prawo kanoniczne” i „prawo wyznaniowe” w Redakcji Wielkiej Encyklopedii Prawa
(Warszawa 2003-).
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Jubilat nale@y do znamienitych stowarzyszen i organizacji naukowych o zasi8gu
krajowym i mi8dzynarodowym, m.in. do mi8dzynarodowego stowarzyszenia kanonistów Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibM
w Rzymie, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació? Wydzia?u Prawa KUL.
Za ogromny wk?ad w rozwój nauki i dzia?alno5H publicznM KsiMdz Profesor otrzyma?
wiele odznaczen i nagród, m.in. Krzy@ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000),
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Medal za zas?ugi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2006), Krzy@ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2009),
Medal Z?oty Prezydenta RP za D?ugoletniM S?u@b8 (2009), Statuetk8 „Sursum corda”
Redaktora Naczelnego Katolickiego Tygodnika „Niedziela” (2009), Srebrny Medal od
papie@a Benedykta XVI w 4. roku jego pontyfikatu (2010), Nagrod8 „Peregrinus
z Opola” (2010), Medal Prezydenta Miasta Lublina (2011) oraz Nagrod8 im. Ksi8dza
Idziego Radziszewskiego (2012). W 1994 r. abp Boles?aw Pylak, metropolita lubelski,
nada? Jubilatowi godno5H kanonika honorowego Kapitu?y Kolegiackiej w Che?mie.
Otwarcia Mi8dzynarodowej Konferencji Naukowej „Reddite ergo quae sunt
Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej Jubilata
dokonali ks. dr hab. Miros?aw Sitarz, prof. KUL, kierownik Katedry Ko5cielnego
Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL,
dziekan Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W swoim
s?owie ks. prof. Sitarz poinformowa? licznie zebranych uczestników konferencji o motywach jej zorganizowania: 50. rocznicy pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, 30. rocznicy uzyskania przez Niego tytu?u profesora zwyczajnego nauk prawnych, 30. rocznicy pracy Jubilata w Papieskiej Radzie Tekstów Prawnych oraz 30.
rocznicy pracy Ksi8dza Profesora w Katedrze Ko5cielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL (w tym 26 lat na stanowisku jej kierownika). Z kolei ks. prof.
Stanisz powita? wszystkich prelegentów i uczestników konferencji.
Mi8dzynarodowa Konferencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari
et quae sunt Dei Deo” sk?ada?a si8 z trzech cz85ci: dwóch naukowo-roboczych
i jednej uroczystej.
Pierwszej cz85ci przewodniczy? bp dr hab. Artur G. Mizinski, sekretarz generalny
Konferencji Episkopatu Polski, wyk?adowca na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Prelegentami tej sesji byli: dr hab. Pawe? Sobczyk,
prof. UO, kierujMcy Zak?adem Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Uniwersytetu
Opolskiego; dr Micha? Poniatowski, adiunkt Katedry Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Ko5cio?a na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszynskiego w Warszawie; oraz ks. prof.
dr hab. Ryszard Sztychmiler, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
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Referat pt. Dobro cz9owieka jako cel wspó9dzia9ania paQstwa i KoLcio9a oraz
zwiRzków wyznaniowych prof. Pawe? Sobczyk przedstawi? w sze5ciu punktach:
1) zagadnienia wprowadzajMce; 2) dobro cz?owieka w debacie konstytucyjnej; 3) klasyczne interpretacje wspó?dzia?ania; 4) dobro cz?owieka jako cel wspó?dzia?ania;
5) formy wspó?dzia?ania dla realizacji dobra cz?owieka; 6) zagadnienia podsumowujMce. WystMpienie prowadzone w ciekawej i klarownej konwencji, popartej dodatkowo czytelnM prezentacjM multimedialnM, koncentrowa?o si8 na analizie art. 25
ust. 3 in fine Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Prelegent podkre5li?, @e
w du@ej mierze od aktywno5ci Ko5cio?a zale@y, w jakim stopniu realizowany b8dzie
model separacji skoordynowanej w relacji Ko5cio?–panstwo.
Dr Micha? Poniatowski podjM? temat Aktualna problematyka nabycia przez koLcielne osoby prawne statusu organizacji poTytku publicznego. Poniewa@ Prelegent
ukonczy? i prawo, i prawo kanoniczne oraz jest wpisany na list8 adwokackM Okr8gowej
Rady Adwokackiej w Warszawie i prowadzi ogólnM praktyk8 adwokackM, referat mia?
5ci5le praktyczny wydxwi8k. Szczególnie warto5ciowe okaza?o si8 przedstawienie
najcz8stszych b?8dów pope?nianych przez ko5cielne osoby prawne w prowadzeniu
organizacji po@ytku publicznego oraz rady, w jaki sposób je wyeliminowaH.
Ostatni referat pierwszej cz85ci konferencji pt. Spór o klauzul@ sumienia w Polsce
wyg?osi? ks. prof. Ryszard Sztychmiler. Temat ten opracowa? w pi8ciu punktach:
1) przyczyny sporu o klauzul8 sumienia i jej zakres; 2) najwa@niejsze normy prawa
polskiego dotyczMce klauzuli sumienia; 3) nowe otwarcie problematyki klauzuli
sumienia w Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; 4) nowe propozycje norm o klauzuli sumienia; 5) wnioski koncowe. Prelegent wskaza?, @e zgodnie ze stanowiskiem Trybuna?u Konstytucyjnego z 1991 r. wolno5H sumienia i wyznania obejmuje nie tylko prawo do reprezentowania swobodnie wybranego 5wiatopoglMdu, ale wynika z niej przede wszystkim prawo do post8powania zgodnie z w?asnym sumieniem, czego konsekwencjM jest tak@e wolno5H od przymusu post8powania
wbrew swojemu sumieniu.
PierwszM cz85H konferencji zamkn8?a dyskusja, w której pytania zadali: dr hab.
Jadwiga Potrzeszcz, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL, oraz sam
Jubilat, ks. prof. Józef Krukowski.
Z powodu nieobecno5ci bpa Antoniego Dziemianki, sekretarza generalnego Konferencji Katolickich Biskupów Bia?orusi, przewodniczenie drugiej cz85ci Konferencji
powierzone zosta?o ks. dr. hab. Krzysztofowi Warcha?owskiemu, prof. UKSW,
rektorowi Wy@szego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej i prodziekanowi Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszynskiego w Warszawie. W tej cz85ci referaty wyg?osili: dr Monika Menke, adiunkt
Katedry Prawa Ko5cielnego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Palackiego w O?omuncu, prof. dr doc. Damián Nzmec OP, kierownik Katedry Prawa Ko5cielnego na
Wydziale Teologii Uniwersytetu Palackiego w O?omuncu, oraz dr hab. Ma?gorzata
Czuryk, dyrektor Instytutu Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczenstwa
Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
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Referat pt. Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice
Czeskiej dr Monika Menke przedstawi?a w czterech punktach: 1) wst8p; 2) okre5lenie
normatywne; 3) przywracanie i organizacja duszpasterstwa wojskowego w Republice
Czeskiej; 4) zakonczenie. Prelegentka wskaza?a, @e model dzia?alno5ci Ko5cio?ów w
Armii Republiki Czeskiej ró@ni si8 od innych krajów europejskich, w których
poszczególne Ko5cio?y dzia?ajM w si?ach zbrojnych zazwyczaj niezale@nie od siebie.
PoruszonM materi8 w Czechach reguluje trójstronna umowa ekumeniczna, zgodnie z
którM kapelan polowy rozumiany jest jako wspólny reprezentant Ko5cio?ów. Z tego
powodu w Republice Czeskiej nie dosz?o do erygowania przez Stolic8 ApostolskM
oddzielnej jednostki organizacyjnej Ko5cio?a katolickiego (ordynariatu polowego jako
Ko5cio?a partykularnego), lecz zaistnia?a wspólna, okre5lona ekumenicznie,
dzia?alno5H kilku Ko5cio?ów i wspólnot religijnych. Jak podkre5li?a Prelegentka,
g?ównym powodem tego nietypowego rozwiMzania jest g?8bokie zsekularyzowanie
czeskiego spo?eczenstwa.
Drugi referat pt. Regulacja nauki religii katolickiej w konkordatach z paQstwami
postkomunistycznymi wyg?osi? prof. dr doc. Damián Nzmec OP. Na poczMtku swojego
wystMpienia Prelegent poinformowa? uczestników konferencji, @e zainspirowany
referatem ks. prof. Sztychmilera o klauzuli sumienia w Polsce przygotowany przez
siebie referat przedstawi w skrócie i zaakcentuje najwa@niejsze kwestie zwiMzane
z konkordatami poszczególnych panstw postkomunistycznych i zawartymi w nich
regulacjami odno5nie do nauki religii katolickiej. Po przedstawieniu zaplanowanego
tematu w drugiej cz85ci wystMpienia Prelegent kontynuowa? problematyk8 podj8tM
przez ks. prof. Sztychmilera, omawiajMc przepisy prawne dotyczMce klauzuli sumienia
w Republice Czeskiej.
Ostatni referat pt. Edukacja religijna w szko9ach publicznych w Finlandii wyg?osi?a dr hab. Ma?gorzata Czuryk. Prelegentka zapozna?a s?uchaczy z ciekawym
modelem wychowania religijnego w Finlandii. Wyznanie ewangelicko-luteranskie jest
oficjalnM religiM w tym kraju, obok Ko5cio?a prawos?awnego, który uznawany jest za
drugi ko5ció? panstwowy. W Finlandii stosunkowo du@M grup8 stanowiM tak@e zadeklarowani atei5ci. W oparciu o ustaw8 o wolno5ci religijnej ka@dy uczen w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej ma prawo do nauki religii zgodnie ze swoim
wyznaniem. Za jej organizacj8 i finansowanie odpowiedzialne sM samorzMdy.
Uczniowie, którzy nie ucz8szczajM na katechizacj8, majM prawo do udzia?u w zaj8ciach z etyki. Na maturze istnieje mo@liwo5H zdawania egzaminu z religii lub etyki.
Po wys?uchaniu referatów odby?a si8 dyskusja, w której pytania zadali: ks. dr hab.
Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, kierownik Katedry Praw Cz?owieka KUL; ks. prof.
Ryszard Sztychmiler; ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski, wiceoficja? SMdu Metropolitalnego Archidiecezji Szczecinsko-Kamienskiej; ks. prof. K. Warcha?owski; dr hab.
M. Czuryk; ks. dr Stanis?aw Plichta, cz?onek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.
Trzecia cz85H Konferencji o charakterze uroczystym zgromadzi?a najwi8kszM liczb8
uczestników. Wszystkie miejsca siedzMce w auli C-1031 Collegium Ioannis Pauli II
zosta?y zaj8te. Cz?onkowie Rady Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
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KUL wystMpili w togach akademickich. Wielu spo5ród nich by?o studentami i wychowankami dostojnego Jubilata. T8 podnios?M cz85H konferencji moderowa? ks. prof.
Piotr Stanisz, który na poczMtku powita? wszystkich zgromadzonych go5ci, w szczególno5ci ks. prof. dra hab. Antoniego D8binskiego, rektora KUL, bpa dra Ryszarda
Karpinskiego, biskupa seniora Archidiecezji Lubelskiej, bpa dra hab. Artura G. Mizinskiego, delegatów bpa dra Stanis?awa GMdeckiego, bpa prof. Tadeusza Pikusa, abpa
Henryka Hosera oraz bpa prof. Andrzeja Dziuby, ponadto ks. inf. dra Ireneusza Skubisia, a tak@e przedstawicieli Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszynskiego w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw?a II w Krakowie, Uniwersytetu {lMskiego
w Katowicach oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Nast8pnie g?os zabra? KsiMdz Rektor, który podkre5li?, @e uwaga wszystkich
skupia si8 w tym dniu wokó? postaci wyjMtkowej: wybitnego prawnika, wieloletniego
profesora kilku uniwersytetów, uczonego, który podejmowa? wa@ne i trudne zagadnienia zwiMzane z relacjM mi8dzy panstwem a Ko5cio?em. Ks. prof. D8binski
podkre5li? te@, @e dostojny Jubilat w sposób trwa?y wpisa? si8 w histori8 KUL.
Kolejnym punktem programu by?a laudacja ks. prof. Piotra Stanisza na cze5H ks.
prof. Krukowskiego. W laudacji KsiMdz Dziekan przedstawi? dzia?alno5H naukowM
Jubilata. Przypomnia? zas?ugi Ksi8dza Profesora dla KUL, zw?aszcza dla Wydzia?u
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Wyliczy? zas?ugi na polu kszta?towania
nowych granic prawnych zapewniajMcych Ko5cio?owi w Polsce po 1989 r. poszanowanie wolno5ci religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym. Wspomnia?
dzia?alno5H Jubilata w s?u@bie Ko5cio?owi powszechnemu. KsiMdz Dziekan okre5li?
ks. prof. Krukowskiego naukowcem wnikliwym, twórczym i konsekwentnym, o pasji
badawczej niebywa?ej si?y.
Po laudacji na cze5H dostojnego Jubilata ks. prof. Sitarz dokona? prezentacji Ksi8gi Jubileuszowej Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo
dedykowanej Ksi8dzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy
naukowej (red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin: Towarzystwo Naukowe
KUL 2014, ss. 926 + 10 nlb). Ksi8ga Jubileuszowa jest kontynuacjM opublikowanego
w 2004 r. z okazji 40. rocznicy pracy naukowej ks. prof. Krukowskiego, cieszMcego
si8 ogromnym uznaniem, cytowanego przez wybitnych prawników w kraju i za granicM, dzie?a Ecclesia et Status (red. A. D8binski, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL 2004, ss. 986).
Ks. prof. Sitarz podkre5li?, @e ksi8ga Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et
quae sunt Dei Deo [„Oddajcie wi8c Cezarowi to, co nale@y do Cezara, a Bogu to, co
nale@y do Boga” (Mt 22,21)] jest dzie?em wspó?pracy 53 autorów – Profesorów,
Przyjació? i Wychowanków Jubilata z 12 o5rodków naukowych w kraju i 5 z zagranicy.
Ksi8g8 JubileuszowM otwierajM listy gratulacyjne: ks. prof. A. D8binskiego – rektora
KUL, ks. prof. Stanis?awa Dziekonskiego – rektora UKSW, ks. prof. Augustyna Eckmanna – prezesa Towarzystwa Naukowego KUL, prof. Tomasza Trojanowskiego i prof.
Jana Glinskiego – prezesa i wiceprezesa Oddzia?u PAN w Lublinie oraz ks. prof.
Leszka Adamowicza – dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego KUL.
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Ksi8ga Jubileuszowa sk?ada si8 z dwóch cz85ci. Pierwsza zatytu?owana Wokó9 osoby
Jubilata zawiera: charakterystyk8 dzia?alno5ci naukowej ks. prof. Krukowskiego,
wykaz publikacji Jubilata, wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem Ksi8dza
Profesora z podzia?em na prace magisterskie i prace doktorskie, wykaz doktorów
honoris causa wypromowanych przez Jubilata oraz wykaz doktorów Ksi8dza Profesora,
którzy uzyskali stopien doktora habilitowanego. Cz85H druga publikacji zawiera teksty
artyku?ów u?o@one merytorycznie w cztery grupy: ko5cielne prawo publiczne (10
artyku?ów), historia i filozofia prawa (6 artyku?ów), prawo kanoniczne (20 artyku?ów)
oraz prawo (16 artyku?ów). Ca?o5H zamykajM noty o autorach.
Wr8czenia ksi8gi Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo
dokona? Rektor KUL, sk?adajMc z tej okazji @yczenia dostojnemu Jubilatowi.
Kolejnym punktem programu by?y przemowy zaproszonych go5ci. G?os zabrali:
bp Ryszard Karpinski, prof. Jan Glinski, ks. prof. Wojciech Góralski, ks. prof. Krzysztof Warcha?owski, ks. prof. Augustyn Eckmann, ks. prof. Henryk Stawniak oraz ks.
prof. Józef Krzywda. Szczególnie przejmujMca by?a wypowiedx bpa Ryszrda Karpinskiego, kolegi Jubilata ze „szkolnej ?awy” i z Metropolitalnego Seminarium Duchownego, który nawiMzujMc do tytu?u Ksi8gi Jubileuszowej wspomnia? o tym, jak jego
i Jubilata pokolenie uczy?o si8 dystansu do „cezara”, który ciMgle si8 zmienia?:
najpierw rzMdy cesarza Franciszka, potem czasy okupacji, nast8pnie w?adza komunistów. Niezmienny pozosta? jedynie Ko5ció?, który ca?y czas trwa.
Jako ostatni g?os zabra? sam Jubilat. KsiMdz Profesor podzi8kowa? organizatorom
Mi8dzynarodowej Konferencji Naukowej, szczególnie jej inicjatorowi ks. prof. Sitarzowi, a tak@e redaktorom i autorom artyku?ów Ksi8gi Jubileuszowej: „Ksi8ga pamiMtkowa i Wasza obecno5H nape?niajM moje serce rado5ciM i wdzi8czno5ciM za
wszelkie dobro, jakie otrzyma?em od Boga i od ludzi”. Jubilat w swojej przemowie
zawar? wiele wMtków osobistych. Wspomnia? o poczMtkowej niech8ci do odbywania
studiów z zakresu prawa kanonicznego i podj8tM u bpa Piotra Ka?wy prób8 zmiany
kierunku studiów. Z biegiem lat prawo sta?o si8 @yciowM pasjM Ksi8dza Profesora. Po
habilitacji kard. Stefan Wyszynski, prymas Polski, zleci? Jubilatowi badania krytyczne nad problematykM stosunków panstwo–Ko5ció? i w?Mczy? do Komisji Prawnej
Episkopatu Polski. Jednak w warunkach totalitaryzmu komunistycznego cenzura nie
zezwala?a publikowaH artyku?ów oscylujMcych wokó? tego zagadnienia. Z tego powodu ks. prof. Krukowski równolegle prowadzi? badania zwiMzane z rewizjM Kodeksu
Prawa Kanonicznego, które zaowocowa?y wspó?pracM z PapieskM RadM Tekstów Prawnych. Na kszta?t pracy naukowej Jubilata du@y wywar? wp?yw równie@ papie@ Jan
Pawe? II, z którym KsiMdz Profesor cz8sto spotyka? si8 w Watykanie. Na koniec
dostojny Jubilat – nawiMzujMc do s?ów wiersza Daremne Tale Adama Asnyka: „Trzeba
z @ywymi naprzód i5H, / Po @ycie si8gaH nowe… / A nie w uwi8d?ych laurów li5H /
Z uporem stroiH g?ow8” – wyrazi? wol8 kontynuowania pracy naukowej i dydaktycznej.
Mi8dzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari
et quae sunt Dei Deo zosta?a u5wietniona 5piewami Chóru KUL. Uroczysto5H
zakonczy?a si8 obiadem w Mensa Academica KUL.

