
S p r a w o z d a n i a

Studia z prawa wyznaniowego
tom 14 – 2011

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego  i Rodzinnego pt. 
Małżeństwo na całe życie?, Olsztyn, 11 maja 2011 r.

katedra prawa kanonicznego i wyznaniowego na wydziale prawa 
i administracji uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w olsztynie w dniu 
11 maja 2011 r. zorganizowała w olsztynie ii ogólnopolską konferen-
cję prawa małżeńskiego i rodzinnego pod tytułem Małżeństwo na całe 
życie? pomocą przy tym przedsięwzięciu służyli także adwokaci zrzeszeni 
w korpusie adwokatów kościelnych w polsce oraz studenci z koła nauko-
wego prawników kanonistów uwm oraz europejskiego Stowarzyszenia 
Studentów prawa elsa olsztyn. 

celem konferencji była diagnoza realizacji wymaganej trwałości lub 
nierozerwalności małżeństwa, analiza współczesnych tendencji i unormo-
wań prawnych dotyczących zawierania małżeństwa, zastrzeżeń dotyczą-
cych trwałości lub nierozerwalności małżeństwa, stawianych przy jego 
zawieraniu, wpływie tych postaw na ważność zawieranych małżeństw, 
a także środki prawnej i społecznej ochrony trwałości i nierozerwalności 
małżeństwa. obrady miały miejsce w budynku Biblioteki głównej uwm 
i zgromadziły liczną grupę słuchaczy z całej polski: teoretyków i praktyków 
prawa kanonicznego, rodzinnego, pracowników instytucji zajmujących się 
poradnictwem małżeńskim i rodzinnym, duszpasterzy, nauczycieli przygo-
towujących młodzież do życia w rodzinie, samorządowców, a także osób 
zamierzających zawrzeć małżeństwo lub żyjących już w związku małżeń-
skim. podczas konferencji wystąpiło ponad 30 prelegentów z ośrodków 
naukowych z gniezna, krakowa, Lublina, łodzi, olsztyna, poznania, 
radomia, Szczecina, warszawy i wrocławia.  
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patronat honorowy na konferencją objęli: abp Józef kowalczyk – metro-
polita gnieźnieński, prymas polski, abp wojciech ziemba – metropolita 
warmiński, abp andrzej dzięga – metropolita Szczecińsko-kamieński, 
przewodniczący rady prawnej konferencji episkopatu polski, kierownik 
katedry prawa rodzinnego i praw rodziny wppkia kuL, bp kazimierz 
górny – biskup diecezji rzeszowskiej, przewodniczący rady ds. rodzi-
ny konferencji episkopatu polski, bp Stanisław Stefanek – biskup diecezji 
łomżyńskiej, były przewodniczący rady ds. rodziny konferencji episkopatu 
polski, marian podziewski – wojewoda warmińsko-mazurski, Jacek protas 
– marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, piotr grzymowicz – 
prezydent miasta olszyn, prof. dr hab. Józef górniewicz – rektor uwm 
oraz prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski – przewodniczący rady ds. rodzin 
województwa warmińsko-mazurskiego. natomiast w skład komitetu nauko-
wego weszli: ks. prof. wojciech góralski (ukSw), ks. prof. Janusz gręźli-
kowski (ukSw, umk), ks. prof. marian machinek (uwm), prof. mirosław 
nazar (umcS), ks. prof. tomasz rozkrut (upJpii), prof. maria ryś (ukSw), 
prof. Bronisław Sitek (uwm), prof. tadeusz Smyczyński (uS), prof. wanda 
Stojanowska (ukSw) oraz ks. prof. ryszard Sztychmiler (uwm).

z uwagi na bogaty program wystąpień, konferencja została podzielona 
na cztery sesje tematyczne: 1 – trwałość małżeństwa w aspekcie socjolo-
gicznym, 2 – trwałość małżeństwa w aspekcie filozoficznym, teologicz-
nym i społecznym, 3 – trwałość i nierozerwalność małżeństwa w prawie 
kanonicznym, 4 – trwałość małżeństwa w prawie polskim i w prawie 
innych krajów. konferencję poprzedziła msza św. w intencji obradujących 
pod przewodnictwem bpa Jacka Jezierskiego.

wszystkich uczestników konferencji w imieniu organizatorów powitał 
ks. prof. dr hab. ryszard Sztychmiler, kierownik katedry prawa kanonicz-
nego i wyznaniowego wpia uwm. przemówienia na rozpoczęcie obrad 
wygłosili: dyr. agnieszka Boczkowska z wydziału Spraw obywatel-
skich i cudzoziemców warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego 
w olsztynie oraz dr piotr krajewski prodziekan ds. studiów stacjonarnych 
wpia uwm.

Sesji pierwszej – poświęconej trwałości małżeństwu w aspekcie socjo-
logicznym – przewodniczył ks. prof. Jan krajczyński z ukSw. Jako 
pierwszy z referatem pt. Współczesne formy zagrożeń nierozerwalności 
małżeństwa wystąpił ks. dr Jarosław wojtkun, rektor wyższego Semina-
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rium duchownego w radomiu. w wystąpieniu omówiono takie formy 
zagrożeń, jak: zaniedbania wychowawcze w domu rodzinnym, braki 
w kształtowaniu postawy samokontroli, powściągliwości, panowania 
nad sobą, uchybienia w zakresie wierności zobowiązaniom małżeńskim, 
wyjazdy zarobkowe jednego z małżonków za granicę, panujący klimat 
kulturowy współczesności, błędne pojmowanie wolności. autor podkre-
ślił, że „kryzys przeżywa samo pojęcie miłości, jeśli jest ona sprowa-
dzana wyłącznie do poziomu uczucia, bez uwzględnienia wymiaru daru 
z siebie dla drugiego. najważniejsze jest podejmowanie trudu pracy nad 
tym wszystkim, co małżeństwo umacnia i eliminować przeszkody, które 
niszczą małżeńską więź”. następnie głos zabrał dr adam Bartczak, adiunkt 
wydziału prawa i administracji uniwersytetu łódzkiego, który w swoim 
referacie pt. Wpływ tendencji prorozwodowych na trwałość małżeństwa 
wskazał, że rozumienie „trwałości” na gruncie prawa świeckiego i prawa 
kanonicznego jest różne. prawo cywilne posługuje się pojęciem trwało-
ści w znaczeniu względnym, natomiast prawo kanoniczne, poza kilkoma 
wyjątkami, bezwzględnym. kościół czyni kroki zmierzające do podej-
mowania działań na rzecz zwiększania świadomości nierozerwalności 
małżeństwa. trzeci referat pt. Rozwody we współczesnej Polsce wygłosiła 
prof. dr hab. ewa waszkiewicz z uniwersytetu wrocławskiego. zaakcen-
towała m.in. przyczyny i skutki rozwodu – dla małżonków i dzieci. autorka 
ukazała zarówno negatywne skutki rozwodu, jak i pozytywne, wtedy gdy 
zła koegzystencja małżonków pociąga za sobą możliwość pojawienia się 
patologii społecznych. 

następnie głos zabrał ks. dr hab. Sylwester kasprzak, kierownik 
katedry Historii administracji wppkia katolickiego uniwersytetu Lubel-
skiego, który w swoim wystąpieniu pt. Współczesne zagrożenia trwało-
ści małżeństwa sakramentalnego i potrzeba starannego przygotowania 
nupturientów wskazał m.in. na style życia poza małżeństwem w formie 
wolnych związków – coraz częściej kobiety i mężczyźni łączą się w związ-
ki, ale nie chcą wiązać się na stałe, nie przyjmując zobowiązań prawnych. 
Sesję zwieńczył referat mgra rafała wójcickiego – doktoranta wydziału 
prawa kanonicznego ukSw, członka korpusu adwokatów kościelnych 
w polsce – pt. Trwałość małżeństwa w aspekcie socjologicznym i psycho-
logicznym na podstawie badań biegłych z sądów kościelnych, w którym 
podkreślono m.in. ogólny brak wiedzy na temat istoty małżeństwa i sensu 
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miłości małżeńskiej, brak więzi interpersonalnej i komunikacji słownej 
między małżonkami oraz problem niepoważnego traktowania małżeństwa.  

Sesji drugiej, zatytułowanej Trwałość małżeństwa w aspekcie filozo-
ficznym, teologicznym i społecznym, przewodniczył ks. prof. dr hab. 
tomasz rozkrut z uniwersytetu papieskiego Jana pawła ii w krakowie. 
Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. ryszard Sztychmiler (uwm), który 
w referacie pt. Odpowiednie przygotowanie do małżeństwa warunkiem 
jego trwałości i sukcesu podkreślił, że model małżeństwa i rodziny prezen-
towany w nauczaniu kościoła katolickiego i w prawie kanonicznym stale 
uwzględnia istotny element, jakim jest nierozerwalność małżeństwa. 
autor podczas wystąpienia akcentował, że potrzebne jest wypracowywa-
nie coraz większej świadomości o konieczności solidnego przygotowania 
do małżeństwa. „kościół w polsce wydaje się być w czołówce kościo-
łów lokalnych, które mają solidne przygotowanie do małżeństwa. winien 
jednak pracować, aby tej pozycji nie utracić. dyrektorium duszpasterstwa 
rodzin, uchwalone przez kep w 2003 r. winno być dokładnie stosowane, 
a także dopracowywane, aby stale odpowiadało trudnym wyzwaniom” – 
powiedział ks. prof. r. Sztychmiler. Jako drugi z referatem pt. Nierozerwal-
ność małżeństwa wyznacznikiem rozwoju wystąpił ks. prof. dr hab. Henryk 
Stawniak, prodziekan wydziału prawa kanonicznego ukSw, kierow-
nik ii katedry kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego na tymże 
wydziale. wskazał on, że nierozerwalność stanowiła zawsze wyzwanie 
dla małżonków oraz społeczności kościelnej i świeckiej. nierozerwalność 
ukazano w aspekcie historycznym, zwracając uwagę na racje i motywy ją 
uzasadniające (natura małżeństwa, sakramentalność, dobro małżonków 
i dobro potomstwa). kolejny referat wygłosiła mgr Hanna Szczerbicz, 
doktorantka katedry pedagogiki Specjalnej wydziału nauk Społecznych 
uwm w olsztynie. tematyka referatu koncentrowała się wokół problemu, 
jakim jawi się trwałość małżeństwa w momencie pojawienia się na świecie 
potomka z niepełnosprawnością. przedstawiono dwie sytuacje rodzinne, 
w których ojcowie w wyniku odejścia żon pozostali sami z niepełnospraw-
nym potomstwem. Sesję zakończyły wystąpienia 4 członków Studenckie-
go koła naukowego prawników kanonistów działającego przy katedrze 
prawa kanonicznego i wyznaniowego wpia uwm: adama żulewskie-
go, który wraz z siostrą marzeną, absolwentką wpia uwm, przygoto-
wał komunikat pt. Małżeństwo jako podstawowa jednostka ładu społecz-
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nego; olafa Szczypińskiego, którego rozważania zawarte w komunikacie 
pt. Obrączka – ciężar miłości? oscylowały wokół dramatu karola wojtyły 
Przed sklepem jubilera i nauki św. augustyna; ilony Biedrzyckiej, która 
swoje wystąpienie pt. Małżeństwo jako umowa – przymierze zakończyła 
wnioskiem, że miłość powinna być darem losu wykorzystanym do zbudo-
wania bezinteresownej i dozgonnej wspólnoty; ilony kasińskiej, która 
starała się przedstawić Receptę na sukces małżeński. 

trzecia sesja dotyczyła kwestii trwałości i nierozerwalności małżeństwa 
w prawie kanonicznym. Składała się ona z dwóch części. pierwszej części 
przewodniczyli ks. prof. ryszard Sztychmiler (uwm, korpus adwoka-
tów kościelnych w polsce) oraz ks. dr grzegorz Harasimiak (uniwersy-
tet Szczeciński, korpus adwokatów kościelnych w polsce). w swoim 
referacie pt. Nierozerwalność małżeństwa w przemówieniach papieża 
Jana Pawła II do Roty Rzymskiej ks. prof. wojciech góralski (kierow-
nik i katedry kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego ukSw) 
zaakcentował, że ojciec Święty zdecydowanie ukazuje niezmienną naukę 
kościoła na temat tego przymiotu małżeństwa, wskazuje przy tym na jego 
pochodzenie z prawa Bożego, naturalnego oraz na jego walor zarówno dla 
samych małżonków, jak i dla społeczności. Jan paweł ii apeluje również 
o przeciwstawianie się mentalności prorozwodowej. następnie wystąpił 
ks. prof. ginter dzierżon, kierownik katedry norm ogólnych wydziału 
prawa kanonicznego ukSw, który w swoim referacie pt. Nierozerwal-
ność małżeństwa. Kwestie teoretycznoprawne przybliżył funkcjonujące 
w systemie prawa kościelnego przywileje: przywilej pawłowy, rozwią-
zanie małżeństwa pomiędzy nawróconymi poligamistami, rozwiązanie 
węzła małżeńskiego w przypadku wystąpienia uwięzienia bądź prześla-
dowań, a także tzw. przywilej piotrowy posiadający skuteczność prawną 
na mocy pozakodeksowego aktu prawnego. Jako trzeci głos zabrał ks. 
prof. tomasz rozkrut (upJpii), który przedstawił referat pt. Proceso-
wa ochrona nierozerwalności małżeństwa w rotalnych przemówieniach 
papieża Benedykta XVI. „dotychczasowe magisterium papieża Benedyk-
ta Xvi w przedmiocie procesowej ochrony nierozerwalności małżeństwa 
jest niewątpliwie kontynuowaniem myśli Jana pawła ii. Benedykt Xvi to 
magisterium rozwija oraz stara się w nim odpowiedzieć na współczesne 
problemy kościoła i świata. ze szczególniejszą uwagą należałoby podkre-
ślić, że wskazane elementy magisterium benedyktyńskiego podkreślają 
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święty i sakramentalny charakter małżeństwa wraz z promocją naturalnej 
godności instytucji. ponadto należy zauważyć, że obszar dotyczący obrony 
ważności małżeństwa kanonicznego w alokucjach rotalnych Benedykta 
Xvi rozwija się poprzez podejmowanie nowych zagadnień dotyczących 
procesów małżeńskich wraz ze wskazaniem ich niepokojących aspektów” 
– stwierdził ks. prof. rozkrut. 

następnie ks. prof. Jan krajczyński, kierownik katedry prawa o posłu-
dze nauczania wydziału prawa kanonicznego ukSw wygłosił referat pt. 
Hipotetyczne wykluczenie nierozerwalności małżeństwa. odnosił się on 
m.in. do najczęściej spotykanych sposobów warunkowego wykluczenia 
tego istotnego przymiotu małżeństwa oraz zasad dotyczących dowodzenia 
w sprawie o nieważność małżeństwa ob exclusum bonum sacramenti. 

ostatni referat, przed przerwą kawową, wygłosił sędzia trybunału 
metropolitalnego gnieźnieńskiego ks. dr hab. tomasz rakoczy. temat 
wystąpienia brzmiał: Separacja kanoniczna jako gwarancja nierozerwal-
ności małżeństwa dla małżonków i społeczności Kościoła. Jak stwierdził 
autor, „aktualność podjętego tematu jest usprawiedliwiona obserwa-
cją rzeczywistości. prowadzi ona mianowicie do dwóch niepokojących 
wniosków. po pierwsze, sposób myślenia wiernych na temat małżeństwa 
został zawężony do sfery prywatności (małżeństwo jest wyłączną sprawą 
małżonków). po wtóre, separacja kanoniczna nie jest praktycznie obecna 
w życiu kościoła, co wiąże się z przyzwoleniem duszpasterzy i wiernych 
na różny sposób przeżywania małżeństwa i arbitralność stosowania się do 
wskazań kościoła w sytuacji faktycznego rozpadu związku”. ks. dr hab.
tomasz rakoczy postawił wnioski de lege lata (np. potrzeba uświadomie-
nia małżonkom, których wspólnoty się rozpadły, konieczności zwrócenia 
się do odpowiednich autorytetów kościelnych w celu uregulowania sprawy) 
oraz de lege ferenda (np. konieczność powołania do istnienia ośrodków 
mediacyjnych służących pomocą małżonkom w trudnej sytuacji). 

drugiej części tej sesji przewodniczył ks. prof. wojciech góralski 
(ukSw). na początku głos zabrał ks. dr tomasz Białobrzeski, adiunkt 
wydziału prawa kanonicznego ukSw. w swoim referacie pt. Problema-
tyka wykluczenia nierozerwalności małżeństwa w wybranych wyrokach 
Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii wyróżnił cztery 
podstawowe zagadnienia: pierwsze dotyczyło nierozerwalności małżeń-
stwa; w drugim zostało omówione domniemanie za ważnością zawarte-
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go związku oraz domniemanie zgodności wewnętrznej woli ze słowami, 
które ją wyrażają; następnie ukazana została szczególna uwaga sędziów 
skupiona na istotnych elementach, jakie musi spełniać pozytywny akt woli 
wykluczający nierozerwalność, aby spowodować nieważność małżeństwa; 
czwarty punkt stanowiła sprawa dowodzenia wykluczenia w procesie 
kanonicznym. następnie wystąpił ks. dr hab. andrzej pastwa, kierownik 
zakładu prawa kanonicznego wydziału teologicznego uniwersytetu 
Śląskiego, który w swoim referacie pt. Vinculum perpetuum (kan. 1134) 
przybliżył przemówienie Benedykta Xvi do roty rzymskiej z 2011 r., 
zwłaszcza zawartą w nim wypowiedź na temat natury węzła małżeńskiego: 
„nie można [...] nigdy zapomnieć, że bezpośrednim celem przygotowania 
[nupturientów] jest pomoc w wolnym zawarciu prawdziwego małżeństwa, 
czyli ukonstytuowaniu węzła sprawiedliwości i miłości między małżonkami 
– z jego przymiotami jednością i nierozerwalnością”. kolejny referat pt. 
Weryfikacja przekonań nupturientów na temat małżeństwa jako narzędzie 
ochrony jego nierozerwalności zaprezentował ks. dr robert piega, oficjał 
Sądu Biskupiego w Sosnowcu. ks. dr piega zaznaczył, że jego wystąpienie 
jest próbą komentarza nr 29 adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis 
z uwzględnieniem przemówienia papieża Benedykta Xvi do trybunału 
roty rzymskiej z 22 stycznia 2011 r. następnie wygłoszony został referat 
pt. Obrońca węzła małżeńskiego gwarantem ważności i trwałości  małżeń-
stwa. został on przygotowany wspólnie przez dr Justynę krzywkowską, 
adiunkta wydziału prawa i administracji uwm i mgr monikę krzyw-
kowską, absolwentkę wydziału prawa kanonicznego ukSw. analizując 
zadania obrońcy węzła małżeńskiego, odwołano się w wystąpieniu do 
obu kodeksów prawa kanonicznego, do instrukcji procesowej Dignitas 
connubii, jak również do alokucji Jana pawła ii z 1988 r., w której papież 
mówił o większej odpowiedzialności obrońcy węzła, jego bardziej aktyw-
nym uczestnictwie w dialogu procesowym zmierzającym do wyświetlenia 
prawdy o małżeństwie. następnie głos zabrała mgr anna Słowikowska, 
asystentka wppkia katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana pawła 
ii, która przedstawiła referat pt. Znaczenie przeszkody pokrewieństwa 
duchowego dla trwałości i nierozerwalności małżeństwa. według autor-
ki, utrzymanie tej przeszkody małżeńskiej w prawie katolickich kościo-
łów wschodnich świadczy o wpływie więzi pokrewieństwa duchowego na 
trwałość i nierozerwalność małżeństwa. w trakcie wystąpienia mgr Słowi-
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kowska próbowała odpowiedź m.in. na pytania: czy taka więź nie istnieje 
w kościele łacińskim? czy w kościele katolickim obrządku łacińskiego 
i obrządków wschodnich powinny istnieć odrębne regulacje dotyczące 
ważności sakramentu małżeństwa? Sesję trzecią zakończyło wystąpienie 
gustawa piwko, członka koła naukowego kanonistów kuL, który przed-
stawił komunikat pt. Wyjątki od zasady nierozerwalności małżeństwa na 
gruncie prawa kanonicznego. 

czwarta, a zarazem ostatnia sesja, koncentrowała się na problema-
tyce trwałości małżeństwa w prawie polskim i w prawie innych krajów. 
przewodniczył jej ks. prof. ginter dzierżon z uniwersytetu kardyna-
ła Stefana wyszyńskiego w warszawie. Jako pierwsza w tej sesji głos 
zabrała dr małgorzata łączkowska, adiunkt wpia uniwersytetu im. 
adama mickiewicza w poznaniu. w swoim referacie pt. Zasada trwało-
ści małżeństwa w polskim prawie rodzinnym – aspekty materialno-
prawne i procesowe zaakcentowała, że zasada ta  znajduje swoje źródło 
w konstytucji rp, która szczególną ochroną otacza związek małżeński 
oraz rodzinę. Bardziej szczegółowa regulacja ustanawiająca małżeństwo 
jako związek trwały, choć rozwiązywalny, zawarta została w kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym, a także w odpowiednich przepisach kodek-
su postępowania cywilnego. analiza obowiązującej regulacji prawnej 
według autorki pozwala na stwierdzenie, że prawo przewiduje odpowied-
nie narzędzia służące zasadzie trwałości małżeństwa. pewne wątpliwości 
może natomiast budzić praktyczne ich stosowanie przez sądy orzekające 
w sprawach rozwodowych. następnie wystąpiła dr małgorzata Sosnow-
ska z politechniki wrocławskiej, która w swoim referacie pt. Karnopraw-
ne aspekty ochrony trwałości małżeństwa w polskim porządku prawnym 
przybliżyła m.in. znamiona wybranych przestępstw zamieszczonych 
w rozdziałach: XXvi, XXv a nawet XiX kodeksu karnego z 1997 r., 
wykazując ich destruktywny wpływ na funkcjonowanie małżeństwa. Jako 
trzeci wystąpił ks. dr grzegorz Harasimiak, adiunkt  wpia uŚ, przedsta-
wiając referat na temat Kryminalizacji bigamii w kontekście konstytucyj-
nego obowiązku objęcia ochroną małżeństwa w Polsce. w swoim wystą-
pieniu autor skoncentrował się na konstytucyjnym obowiązku ochrony 
małżeństwa. wskazał, że prawnokarną ochronę zyskały dwa istotne 
elementy małżeństwa: monogamiczność i heteroseksualność. następnie 
głos zabrał ks. dr marek zaborowski, asystent wydziału zamiejscowe-
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go prawa i nauk o gospodarce kuL w Stalowej woli. zaprezentowany 
referat Prawo rzymskie a nierozerwalność małżeństwa traktował o insty-
tucji małżeństwa w tymże prawodawstwie w aspekcie jej nierozerwalno-
ści. kolejny referat pt. Ochrona trwałości małżeństwa na gruncie przepi-
sów prawa socjalnego – stan obecny i zagrożenia wygłosił mgr mirosław 
wątroba z kolegium pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej. 
autor stwierdził, że „przepisy prawa socjalnego bez wątpienia wspoma-
gają uregulowania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy kodeksu 
postępowania cywilnego stojące na straży trwałości małżeństwa i mające 
zapobiegać nieuzasadnionym ingerencjom podmiotów zewnętrznych 
w relacje między małżonkami”. m. wątroba zaakcentował, że należy 
zapobiegać pojawianiu się przepisów niekonstytucyjnych. mgr martyna 
Seroka z wpia uwm ukazała Instytucję separacji w prawie polskim: 
wyjaśniła pojęcie separacji, jej etymologię, przesłanki orzeczenia separa-
cji, skutków separacji, jak również zniesienie separacji. Sesję czwartą 
zakończyło wystąpienie karoliny tyszkiewicz, członka Studenckiego 
koła naukowego prawników kanonistów wpia uwm, która przedsta-
wiła komunikat pt. Rozwód w islamie. 

po każdej z czterech sesji miała miejsce ożywiona dyskusja dotyczą-
ca kwestii poruszonych w referatach. wiele wystąpień wykazało powagę 
zagrożeń, w obliczu których staje związek małżeński oraz wskazało na 
wielkie znaczenie podejmowania inicjatyw wspierających trwałość i niero-
zerwalność małżeństwa. 

podsumowania konferencji dokonał ks. prof. ryszard Sztychmiler, 
który podziękował współpracownikom za zorganizowanie tak wielce 
pożytecznego przedsięwzięcia naukowego,  prelegentom za wygłosze-
nie referatów, osobom zabierającym głos w dyskusjach oraz wszystkim 
obecnym za udział w konferencji. wyraził nadzieję, że to kolejne spotkanie 
przyczyni się jeszcze bardziej do pogłębienia tematyki dotyczącej trwało-
ści małżeństwa i rodziny. 

Justyna Krzywkowska


