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Dziecko w prawie kanonicznym i polskim

OgólnOpOlska kOnferencja naukOwa

lublin, 12 stycznia 2019 r.

Dnia 12 stycznia 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pa-
wła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Dziecko w prawie ka-
nonicznym i polskim. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Mikołaj 
Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Organizatorami konferencji było Stowarzy-
szenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjne-
go KUL. Komitet Naukowy tworzyli: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL 
(przewodniczący), ks. dr hab. Leszek Adamowicz, o. prof. dr hab. Wiesław 
Bar, dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Józef Krukow-
ski, ks. dr Krzysztof Nykiel i o. prof. Zbigniew Suchecki. Skład Komitetu Or-
ganizacyjnego był następujący: mgr Paweł Banduła, mgr lic. Emilia Brzęk, 
dr Judyta Dworas-Kulik, Maria Gabrel, ks. mgr lic. Paweł Lewandowski, 
Aleksandra Mróz, dr Agnieszka Romanko (sekretarz), dr Anna Słowikowska 
i ks. mgr lic. Radosław Wnuk.

Konferencja rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Akademickim KUL pod 
przewodnictwem bp. dr. Ryszarda Karpińskiego, biskupa seniora Archidie-
cezji Lubelskiej. Otwarcia konferencji dokonali: prof. M. Sitarz, kierownik 
Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, bp dr hab. Ar-
tur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Mikołaj 
Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego oraz dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, Dziekan 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, którzy powitali 
przybyłych gości z Włoch oraz z Polski. Sekretarz Generalny KEP zwrócił 
uwagę na aktualność tematu. Podkreślił, że godność i ochrona dziecka poczę-
tego jest podstawą wszelkich praw. Rzecznik Praw Dziecka przyznał, że już 
drugiego dnia po ślubowaniu został poproszony o objęcie patronatem hono-
rowym konferencji organizowanej na jego Alma Mater. Dziekan podziękował 
za trud organizacji konferencji oraz złożył życzenia dobrych obrad. Wszyscy 
podkreślali, że inicjatywa ta jeszcze przed jej realizacją cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.



254 Sprawozdania

Konferencja składała się z dwóch sesji – każda zwieńczona dyskusją. 
Pierwszej sesji przewodniczył ks. dr hab. L. Adamowicz. Pierwszy referat 
pt. Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. przedstawił prof. 
M. Sitarz (KUL). Wskazywał, że według prawa kanonicznego dziecko jest 
człowiekiem od poczęcia, natomiast osoba, która powoduje przerwanie ciąży, 
po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. 
Regens Penitencjarii Apostolskiej ks. dr Krzysztof Nykiel (PUG) w wystąpie-
niu pt. Prawo dziecka do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej zwrócił uwagę, że 
mimo przerostu praw obywatelskich doszło do zdrady wobec życia w aspek-
cie prawodawczym i społecznym. Doktor A. Romanko (KUL) przedstawiła 
referat pt. Podmioty zobowiązane do wychowania dziecka według Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, w którym podkreśliła, że rodzice sprawują pierwsze posłanni-
ctwo wobec swojego potomstwa, kształtują umysł, wszczepiają ducha wiary 
oraz mają obowiązek wychowywania zgodnie z własnymi przekonaniami. 
Profesor Zbigniew Suchecki (PUA) zaprezentował prelekcję pt. Ochrona dzie-
cka w kanonicznym procesie karnym, w której przedstawił procedurę urucha-
mianą w sytuacji nadużyć seksualnych przez duchownych względem dzie-
ci. Sesja pierwsza została podsumowana refleksją muzyczną w wykonaniu 
ks. Stefana Ceberka wraz z zespołem.

Sesji drugiej przewodniczył bp R. Karpiński. Profesor W. Bednaruk (KUL) 
w referacie pt. Dziecko w prawie staropolskim zwrócił uwagę na uprawnienia 
dziecka w prawie staropolskim. Mikołaj Pawlak (Rzecznik Praw Dziecka) 
podjął temat pt. Dobro dziecka jako podstawowy cel działalności Rzecznika Praw 
Dziecka. Rzecznik podkreślał, że dzieckiem jest istota ludzka od poczęcia 
do osiągnięcia pełnoletniości według ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 
z 2000 r. Dziecko z uwagi na postępujący rozwój emocjonalny, fizyczny, mo-
ralny, a jednocześnie całkowity brak doświadczeń, brak krytycznego myśle-
nia wzoruje się na działaniu dorosłych, którzy muszą dać dziecku prawo do 
prawidłowego kształtowania siebie. Edyta Birut (Prezes Sądu Rejonowego 
Lublin-Zachód w Lublinie) wygłosiła referat pt. Wysłuchanie dziecka przez sąd 
rodzinny. Sędzia przedstawiła procedurę postępowania sądowego z udziałem 
dziecka w sądzie rodzinnym. Doktor Małgorzata Makarska (Ministerstwo 
Sprawiedliwości) przedstawiła temat pt. Ochrona dziecka w prawie karnym. Pre-
legentka odniosła się do przepisów Kodeksu karnego dotyczących ochrony 
dziecka. Magister Krzysztof Kasprzak (Fundacja Życie i Rodzina) w refera-
cie pt. Walka o prawa dziecka na przykładzie obywatelskich inicjatyw ustawodaw-
czych przypomniał, że prawo do życia jest fundamentalne. Wskazał, iż wy-
stępuje ogromna dysproporcja pomiędzy poparciem społecznym uzyskanym 
w ostatnich latach przez środowiska pro-life oraz ruchy feministyczne. Pod 
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postulatami środowisk pro-life w ciągu kilku lat podpisało się 3,5 mln osób, 
a w analogicznym czasie pod postulatami feministycznymi tylko 430 tysięcy. 
Trzeba zauważyć, że społeczeństwo domaga się zmiany.

Następnie po zakończonej konferencji rozpoczęło się Walne Zebranie Sto-
warzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Otwarcia zebrania dokonał ks. prof. M. Sitarz, prze-
wodniczący SAWP KUL. Podczas uroczystej części Walnego Zebrania SAWP 
KUL nastąpiło wręczenie Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia Dostojnym Laureatom: europosłowi Markowi Jurkowi 
i ks. prof. Józefowi Krukowskiemu. Laudację dla M. Jurka wygłosił dr Paweł 
Milcarek, który przypomniał okoliczności, które skłoniły M. Jurka do rezyg-
nacji z fotela drugiej osoby w państwie. Dymisja związana była z niewprowa-
dzeniem do Konstytucji RP zapisów o ochronie życia ludzkiego od poczęcia. 
Laureat podziękował za przyznanie nagrody, a także swoim przyjaciołom za 
obecność. Podkreślał w przemówieniu, że przez 40 lat działalności politycz-
nej miał dwie idee przewodnie: niepodległość Polski i cywilizację chrześci-
jańską w ścisłym wzajemnym związku. Laudację z okazji wręczenia nagrody 
J. Krukowskiemu wygłosił ks. prof. M. Sitarz. Skoncentrował się na najważ-
niejszych osiągnięciach życiowych i naukowych laureata; podkreślił, iż jest 
głębokim humanistą, człowiekiem prawowitym i sumiennym. Ksiądz prof. 
J. Krukowski przedstawił zwięźle swoją działalność na gruncie naukowym, 
doradczym oraz legislacyjnym. Zarząd przyznał także Statuetkę Viktorowi 
Orbánowi, premierowi Węgier, natomiast jej wręczenie ma nastąpić podczas 
oficjalnej wizyty Premiera w Polsce.

Następnie Medal Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” 
wręczono: bp. R. Karpińskiemu, ks. inf. dr. Ireneuszowi Skubisiowi, modera-
torowi Ruchu „Europa Christi”, ks. dr. K. Nykielowi, o. prof. dr. hab. Z. Su-
checkiemu, dr. hab. Przemysławowi Czarnkowi, Wojewodzie Lubelskiemu, 
Zbigniewowi Tracichlebowi, prof. W. Bednarukowi, Arkadiuszowi Jaworow-
skiemu oraz dr. Maciejowi Miterze. Na zakończenie Walnego Zebrania wrę-
czone zostały dyplomy nowym członkom SAWP KUL.

Konferencję oraz Walne Zebranie SAWP KUL uwieńczyło spotkanie 
opłatkowe, które uświetnił śpiew ks. S. Ceberka wraz z zespołem.
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