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Polscy kanoniści w służbie bogu i ojczyźnie

100 lat Prawa kanonicznego w kuL
Konferencja nauKowa

LubLin, 7 grudnia 2018 r.

Dnia 7 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja naukowa nt. Polscy kanoniści 
w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL. Została zorga-
nizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pa-
wła II. Prowadzenie obrad powierzono ks. dr. hab. Leszkowi Adamowiczowi, 
Prodziekanowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości i słucha-
czy przez Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego KUL, ks. dr. hab. Amb-
rożego Skorupę, prof. KUL. W czasie swojego wystąpienia zwrócił on uwagę 
jak ważną tematykę podejmują prelegenci, ponieważ studia z zakresu prawa 
kanonicznego wpisują się bardzo mocno w stuletnią historię uniwersytetu 
i są niezwykle ważną częścią Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad-
ministracji KUL. Zwrócił także uwagę, że aktualnie dyplom z prawa kano-
nicznego można uzyskać jedynie w trzech ośrodkach akademickich w Polsce, 
w tym także na KUL, co czyni te studia prestiżowymi w skali naszego kraju. 
Następnie ks. A. Skorupa przedstawił poszczególnych zaproszonych pre-
legentów i poprosił Rektora KUL, ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego 
o otwarcie konferencji. Ksiądz Rektor wyraził przekonanie, że czas spędzony 
podczas obrad, wpisuje się w obchody stulecia istnienia uniwersytetu i ży-
czył wszystkim uczestnikom oraz prelegentom owocnej konferencji.

Pierwszy referat na temat: Sto lat prawa kanonicznego na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim wygłosił kierownik Katedry Historii Prawa Kanonicz-
nego ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL. W swoim wystąpieniu za-
znaczył, że nie jest możliwe całościowe przedstawienie tak złożonej i bogatej 
historii nauki prawa kanonicznego w KUL, w tak krótkim czasie. W swoim 
wystąpieniu zarysował początki kształtowania się nauki prawa kanonicz-
nego na KUL, omawiając jednocześnie poszczególne etapy rozwoju kano-
nistyki w czasach, które zarówno dla Polski jak i uniwersytetu nie były ła-
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twe – w szczególności podczas panowania w naszej ojczyźnie komunizmu. 
Ksiądz K. Burczak przypomniał także wybitnych polskich kanonistów, któ-
rzy kształcili się w lubelskiej szkole kanonistycznej oraz którzy byli jej póź-
niejszymi profesorami.

Kolejne przedłożenie pt. Wpływ szkoły lubelskiej na rozwój kościelnego 
prawa procesowego w Polsce przedstawił ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, 
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pa-
wła II w Krakowie. Na wstępie swojego wystąpienia prelegent zaznaczył, 
że spojrzenie na owo zagadnienie, jest niejako z „zewnątrz” ponieważ on 
sam nigdy nie studiował ani nie pracował na KUL. W dalszym toku swoje-
go referatu ks. prof. T. Rozkrut przypomniał ważne osiągnięcia kanonistyki 
lubelskiej w dziedzinie prawa procesowego i materialnego prawa małżeń-
skiego. Wspomniał także o publikacjach w tym zakresie autorstwa takich 
kanonistów z KUL jak abp Andrzej Dzięga, bp Artur Miziński, dr hab. Marta 
Greszata-Telusiewicz. Odniósł się także do postaci historycznych, jak cho-
ciażby ks. prof. Stanisław Płodzień czy ks. prof. Jerzy Grzywacz, które to 
osoby miały znaczący wpływ na naukę prawa procesowego. Wspomniał 
także o organizowanych we współpracy z kanonistami z KUL forach sądo-
wych w Gródku nad Dunajcem, które są zawsze dobrą okazją do wzajemnej 
wymiany myśli procesualistów z różnych ośrodków naukowych. Odnosząc 
się do przyszłości prelegent zauważył, że rozwój nauki prawa kanonicz-
nego musi nie tylko trwać nadal, ale także stawać się bardziej intensywny, 
tym bardziej w kontekście pontyfikatu papieża Franciszka, który przyniósł 
znaczącą zmianę obowiązującego prawa powszechnego. Kończąc swoje wy-
stąpienie podziękował za zaproszenie i życzył, aby prawo kanoniczne było 
nauką, która nieustannie się rozwija w ramach Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji KUL.

Ostatni referat konferencji na temat Dorobek kanonistyki uprawianej na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim w przedmiocie materialnego prawa małżeńskie-
go w okresie międzywojnia (1918-1939) zaprezentował ks. prof. dr hab. Ginter 
Dzierżon, kierownik Katedry Historii, Teorii i Norm Ogólnych Prawa Ka-
nonicznego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że do-
robek uczonych środowiska naukowego KUL z czasów międzywojnia nie 
jest pokaźny, jednak należy mieć na uwadze okoliczności, w jakich przyszło 
funkcjonować ówczesnym kanonistom. Z drugiej strony ów dorobek jest 
niezwykle cenny zarówno pod względem historycznym, jak i późniejsze-
go kształtowania się nauki materialnego prawa małżeńskiego. Ksiądz prof. 
G. Dzierżon szczególną uwagę zwrócił na dwie prace zbiorowe, które po-
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wstały na KUL, a mianowicie Małżeństwo w świetle nauki katolickiej1 oraz Roz-
biór krytyczny projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez Kościół katolicki2. 
Kończąc swoje wystąpienie podziękował za zaproszenie i wyraził nadzieję 
na owocną współpracę ośrodków naukowych zajmujących się prawem ka-
nonicznym w Polsce.

W dyskusji, która miała miejsce po wygłoszonych referatach, głos zabra-
li zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji. Na zakończenie konferencji 
Dziekan WPPKiA dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, w swoim wystąpieniu 
wyraził nadzieję, że konferencja o historii prawa kanonicznego stanie się do-
brą okazją do spojrzenia także w przyszłość nauczania tej dyscypliny nauko-
wej na wydziale.

3ks. Paweł Wróbel*

1 Małżeństwo w świetle nauki katolickiej: praca zbiorowa profesorów Uniwersytetu Lubel-
skiego, Lublin 1928.

2 J. Wiślicki (red.), Rozbiór krytyczny projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez Koś-
ciół katolicki, Lublin 1932.
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