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Wstęp 

 
Czym jest nauka i jakie ma ona znaczenie dla człowieka nie 

należy nikogo przekonywać. Każdy może przyznać, że ma ona wie-
lowymiarowy charakter i znaczenie dla człowieka i całej ludzkiej 
egzystencji. Zawsze odgrywała i zapewne wciąż odgrywać będzie 
wielkie znaczenie nie tylko w życiu człowieka, ale całego świata. 
Codzienna obserwacja pokazuje nam, że szczególnie w ostatnich 
czasach jej rozwój nabrał szczególnego tempa i rozmiaru. Do nie-
dawna istniejąca wąska gałąź wiedzy, a dziś posiada bardzo szerokie 
spektrum specjalności, specjalizacji, aspektów, wymiarów. Cieszy 
ten fakt, że coraz częściej nauka służy człowiekowi, jego rozwojowi, 
zdrowiu, bezpieczeństwu. Podobnie rzecz ma się z nauką w kontek-
ście jego życia duchowego. Niestety, ale tez bywa, że nauka kroczy 
wielokrotnie przeciwko człowiekowi. Mam tu na uwadze choćby 
wyścig zbrojeń, powstające specyfiki szkodzące zdrowiu i życiu 
człowieka a dość często wprost niszczące człowieka jeśli nie wprost 
to pośrednio. Możemy więc powiedzieć, że nauka to droga, narzę-
dzie, które z jednej strony pochyla się nad człowiekiem i jemu służy, 
z drugiej zaś strony jest przeciwko niemu skierowana.  

Nauka jest bardzo ważna i odgrywa ogromną rolę w życiu 
człowieka. Ma ona wiele dziedzin, które ciągle udoskonalają świat, 
ale nauka i wiedza nie polega jedynie na odkryciach czy wynalaz-
kach. Już w starożytności - w społeczeństwach Egiptu i Mezopotamii 
- uczeni cenieni byli jako ludzie znacząco wpływający na życie na-
rodu i państwa. W dzisiejszych, tak odległych czasach i tak różnych 
od ówczesnych społeczeństwach nauka i wykształcenie nadal od-
grywają znaczącą rolę. Pogłębiając naszą wiedzę poznajemy samych 
siebie. Zmieniamy nasz tok myślenia, pojmowania różnych spraw. 
Rozwijamy wciąż nowe zainteresowania, pasje często na całe życie. 
Wiedza ma także wpływ na naszą przyszłość. Decydując się na to, co 
chcemy robić w życiu kierujemy się naszą wiedzą zdobytą przez 
wszystkie lata naszego życia. Dzięki nauce możemy cały czas posze-
rzać nasze horyzonty. Każdy z nas ma szansę dokonać czegoś wiel-
kiego. Cennym jest to, gdy poprzez naukę chcemy budować dobro, 
gorzej jest, gdy nauka wykorzystywana jest przeciwko człowiekowi. 
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Tak więc można powiedzieć, że nauka jest motorem postępu 
ale jest też zagrożeniem człowieka czy całej ludzkości. Nie dziwi nas 
więc fakt, że bogate kraje przeznaczają ogromne nakłady finansowe 
na rozwój nauki, na całym świecie istnieje presja zdobywania coraz 
wyższego wykształcenia, bo taki jest wymóg czasów w którym ży-
jemy. Ale żeby nauka była faktycznie dobrem dla ludzi to ludzie 
zajmujący się nauką nie mogą zapomnieć, o służebnej roli nauki, 
służebnej w tym znaczeniu, że prace naukowe, odkrycia i wynalazki 
powinny służyć pokojowi i ochronie środowiska a nie powinny nig-
dy być wykorzystywane przeciwko człowiekowi, do panowania jed-
nej grupy ludzi nad drugą, do ekonomicznej eksploatacji biednych 
krajów przez bogate itp. 

Sam fakt, że w ostatnich latach choćby w Polsce powstało 
bardzo wiele uczelni wyższych publicznych i niepublicznych, jest 
dowodem na to, że istnieje presja na tworzenie ścieżki naukowej. Nie 
wchodzę tu w ocenę tych jednostek, które często mają wąski i to nie 
zawsze naukowy cel działalności. Niemniej jednak obejmując gene-
ralnie rzeczywistość rozwoju nauki, badań, publikacji, dyskusji, po-
lemik, można z łatwością się przekonać, że istnieje wyraźny trend ku 
rozwoju nauk, wszystkich dyscyplin. Ta tendencja jest obecna w 
każdym zakątku wszystkich krajów, a szczególnie krajów wysoko 
rozwiniętych.  

Od paru już lat Katedra Pedagogiki Katolickiej na dany rok 
akademicki proponuje kolejny program badawczy. W roku akade-
mickim 2014/2015 tytułem programu naukowo-badawczego było 
„Nauka drogą ku przyszłości”. W ramach tego programu objęto wie-
le ważnych i aktualnych zagadnień m.in. aksjologii, autorytetu, edu-
kacji, ojcostwa, praworządności, rodziny, samotności, współcze-
snych zagrożeń. W ramach tego programu przeprowadzono w pięciu 
krajach Europy badania wśród studentów m.in. na temat autorytetu 
ojca. Ponadto wielu uczestników tego programu brało udział w za-
granicznych konferencjach naukowych. Głównym wymiarem pro-
gramu było zorganizowanie ośmiu konferencji naukowych w Stalo-
wej Woli i wydanie dziesięciu monografii książkowych. Ten poten-
cjał dorobku zaktywizował ponad 1200 osób – młodych naukowców 
niemal z całej Polski i innych krajów Europy. Autorzy projektu i 
organizatorzy przedsięwzięć związanych z projektem byli zdumieni 
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wielkim zainteresowaniem projektem wśród – głównie doktorantów. 
Fakt potwierdził, że potrzeba jasnej i dobrze przygotowanej konsoli-
dacji na rzecz rozwoju nauki także wśród młodej kadry, młodych 
naukowców, którzy niebawem tworzyć będą kadry polskiej nauki w 
Polsce.  

Budowany w ten sposób kapitał wiedzy, ale i mądrości jest 
potwierdzeniem tezy, że lepiej jest zdobywać mądrość jak czekać  na 
inny czas, gdyż człowiek mądry liczy na swoja pracę, głupi ufa złu-
dzeniom. Może też warto niekiedy zrezygnować z dziesięciu cu-
dzych myśli, by mieć jedną własną. Temu służy między innymi na-
uka, która pomaga zdobywać mądrość. Zapewne należy zgodzić się z 
tezą, że ludzie genialni są jak meteory. Ich przeznaczeniem jest, by 
spalając się, przydali blasku epoce, w której żyją. Dzisiejsza epoka 
potrzebuje w szczególny sposób mądrości, która pokaże dobro, pięk-
no, pokaże te wartości, które tworzą i budują człowieka, jego życie, 
codzienność. Tylko mądrość jest jedyną wartością, która nie dewalu-
uje. Wiemy też, że mądrość jest nieskończona; im bardziej się w nią 
zagłębiamy, tym bardziej jej potrzebujemy. 

Niniejsza publikacja to zbiór krótkich sprawozdawczych treści 
jakie przygotowano z wybranych konferencji. Wielką zasługę w 
przygotowaniu niniejszego materiału mają studenci Interdyscypli-
narnego Koła Naukowego „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Sta-
lowej Woli, którzy mocno zaangażowali się nie tylko w stronę logi-
styczną i organizacyjną zorganizowanych konferencji, ale także w 
skrzętne dokumentowanie owych wydarzeń naukowych. Ich nazwi-
ska widnieją pod poszczególnymi materiałami – sprawozdaniami 
konferencji. Dziękuję im za mrówczą, solidną i profesjonalną pracę, 
za ich trud i zaangażowanie w realizacje projektu. Jest to grupa osób, 
która na bazie osobistej refleksji z mądrością serca, ducha i życia 
oraz z pragnieniem przeżycia kolejnej naukowej przygody włączyła 
się w to piękne i szlachetne dzieło.  

Czytelni z łatwością się przekona, że treść zawarta w po-
szczególnych częściach opracowania stanowi szeroki wachlarz pro-
blemów, które zapewne staną się przedmiotem dalszych badań, re-
fleksji z zakresu różnych dziedzin nauki. Na uwagę zasługuje synte-
tyczność myśli, skondensowane uwagi, postulaty. Autorzy o których 
jest wzmianka w sprawozdaniach z poszczególnych konferencji do-
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łożyli wielu starań, aby podjęte tematy stanowiły poważny przyczy-
nek w prowadzonej dyskusji na zarysowane zagadnienia. Wiele z 
nich jest wypadkową przeprowadzonych badań co jeszcze bardziej 
uwiarygodnia opracowane zagadnienia. Można więc przypuszczać, 
że niniejsza jest głosem ale i inspiracją do powstania kolejnych tego 
typu wydarzeń naukowych poświęconych tym bądź innym zagadnie-
niom. Przedstawiony w monografii zestaw istotnych zagadnień i 
obszarów badawczych oraz zainteresowań młodych adeptów nauki 
na pewno nie jest kompletny. Jak się jednak zdaje, dość wystarczają-
co ilustruje wielką rozpiętość naukowej problematyki, a przede 
wszystkim egzystencjalny ciężar rozważanych w niej spraw.  

Paulo Coelho powiedział „Ludzie uczą się w 25 procentach od 
mistrza, w 25 procentach słuchając samych siebie, w 25 procentach 
od przyjaciół, a w 25 procentach uczy ich czas”. Czas uczestnictwa 
w zorganizowanych konferencjach zapewne nie był czasem straco-
nym. Ta wspólna przygoda życia związana z nauk to konkretny wy-
miar życia. A na wykształcenie powinno składać się żywe życie, a 
nie tylko martwa nauka. Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie 
myśleć, a niebezpieczną myśleć i nie uczyć się. 

Ufam, że niniejsza publikacja, która jest posiewem zorgani-
zowanych konferencji naukowych, stanie się zachętą, inspiracją – 
szczególnie dla ludzi młodych – by z odwagą podjęli trud dalszej, 
rzetelnej nauki, jej rozwoju w obszarach, w jakich realizują swoje 
plany życiowe i zawodowe. Wierzę, że to dzięki tego typu inicjaty-
wom, „młode wilki” z pasją i nadzieją podejmować będą wyzwania 
XXI wieku związane z nauką w kontekście prawdy, wiary i miłości.  

 
Ks. prof. dr hab. Jan Zimny  
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Konferencja naukowa: 

„OJCOSTWO: RODZAJE I FORMY”  

Stalowa Wola - 10 XII 2014 r. 

 
Sprawozdanie 

 
Dnia 10 grudnia 2014 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa I 

Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Stalowej Woli, na ulicy Ofiar Katynia 6 w sali nr 105 
odbyła się III Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: 
„Ojcostwo: rodzaje i formy”. Zorganizowana przez Katedrę Pedago-
giki Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów 
„Nowoczesne Kształcenie” oraz Fundacji Campus. Rejestracja trwa-
ła od 9:30 – 10.00. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą na-
tomiast słowo wprowadzające przedłożył ks. prof. Jan Zimny – kura-
tor (opiekun) wspomnianego Koła Naukowego. Konferencja składała 
się z trzech etapów: sesja plenarna, panele tematyczne - ogólny, 
prawniczy, pedagogiczny, humanistyczny i społeczny oraz podsu-
mowanie.  

Pierwsza część rozpoczęła się o 10.20.  
Po wprowadzeniu w tematykę konferencji, pierwszą część roz-

począł ks. dr Władysław Kądziołka przedstawiając referat pt. „War-
tość ojcostwa w nauczaniu Jana Pawła II”. W swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na kierunek rozwoju dzisiejszej kultury opartej na 
wzorcu zaczerpniętym z seriali telewizyjnych, które promują rozbite 
rodziny, niepełne w postaci braku ojca. Sprawia to, że mężczyzna nie 
czując się wystarczająco silny, często porzuca rolę opiekuna. Silny 
ojciec potrzebuje zakorzenienia w kulturze religii. Przykładem do 
naśladowania może być św. Józef. Ważnym elementem jest uznanie 
ojcostwa na zewnątrz i wewnątrz siebie a naturalna droga do ojcostwa 
to miłość do małżonki i bliskich. Zdaniem Jana Pawła II Ojcostwo to – 
praca na rzecz wspólnoty rodziny, odpowiedzialność za poczęcie, 
gotowość do poświęceń, to szkoła ofiarnej miłości rodzicielskiej. To 
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mężczyzna/ojciec wyzwala szacunek do kobiety/matki jednocześnie 
dając świadectwo dojrzałego życia społecznego.  

Jako druga słowa do uczestników skierowała Pani dr Monika 
Torczyńska (UMCS). Omawiając referat pt. „Legal paternalism in 
the context of legal culture of the democratic society”, przedstawiła 
pojęcie oraz rodzaje paternalismu. Zagadnienie to odnosi sie do inge-
rencji w działanie lub ograniczenie wolności innej osoby lub grupy, 
motywowane ich dobrem lub koniecznością ochrony. Jednostki, 
które otacza się paternalistyczną opieką, uznawane są za niezdolne 
do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i w konse-
kwencji wymagające pomocy i kontroli. Podobnie zjawisko ma za-
stosowanie w prawie, czyli paterialism prawny. Działa on na zasa-
dzie rzymskiej sentencji Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale pra-
wo. Zasada ta wyraża absolutną nadrzędność norm prawa, zgodnie z 
którą należy bezwzględnie stosować się do przepisów ustawy nieza-
leżnie od ich uciążliwości oraz konsekwencji dla zobowiązanego.  

 
Następnym zaplanowanym prelegentem był dr Wacław Kę-

dzior z referatem pt. "Kapłańskie ojcostwo Jana Pawła II", jednak z 
przyczyn osobistych nie dotarł na konferencje.  

Kolejne wystąpienie dotyczyło rodziny rozbitej i roli ojca. Re-
ferat pt. „Rodzina rozbita: czy potrzebny ojciec?” przedstawiła dr 
Justyna Kula-Lic (KUL). Pani dr w swoim opracowaniu dokonała 
analizy psychologicznej dziecka pochodzącego z takiej rodziny oraz 
przedstawiła perspektywę rozwodu w kontekście dziecka. Dziecko 
jest uwieńczeniem miłości i należy pamiętać, że ono nie jest bala-
stem w trakcie rozwodu, potrzebuje obojga rodziców dlatego nie 
może być przedstawiane jako środek do zaszkodzenia drugiej stro-
nie, nie może też być narzędziem walki. Problem dziecka w trakcie 
rozwodu wynika z konfliktów między rodzicami. Rozwód jest du-
żym przeżyciem emocjonalnym dla małżonków, towarzyszy im smu-
tek, żal, poczucie winy, krzywdy rozżalenie, gniew a gdzie jeszcze 
jest miejsce w tym wszystkim dla dzieci? Przede wszystkim należy 
pamiętać, że z dzieckiem się nie rozwodzimy. Dziecko nie jest part-
nerem dla dorosłego człowieka ani emocjonalnym ani w życiu co-
dziennym. Potrzebuje opieki, mało zmian i dużo wsparcia w takich 
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chwilach. Dziecko należy stopniowo oswajać, przyzwyczajać z nową 
sytuacją.  

 
Z kolei Dr Paweł Bucoń (KUL) przedstawił referat pt. „Ad-

wokat z urzędu w sprawach o ustalenie ojcostwa”. Pan dr skupił się 
na przypisanej prawem roli adwokata z urzędu w postępowaniu o 
ustalenie ojcostwa. Głównym zadaniem pełnomocnika jest niesienie 
pomocy prawnej. Nawiązując do praktyki prelegent wskazał na pew-
ne niuanse prawne związane z różnicą i delikatnością tego rodzaju 
postępowania. Przede wszystkim dziecko nie posiada adwokata i 
często bywa iż właśnie ono jest karta przetargową, rodzice traktują je 
jako instrument. Dlatego bardzo ważna jest postawa adwokata, jego 
poziom wrażliwości i otwartości. Należy pamiętać, iż adwokat to 
przede wszystkim człowiek, który potrafi odczuwać bodźce ze-
wnętrzne i postępuje zgodnie z sumieniem, bardzo istotne jest to, aby 
o tym nie zapomniał.  

 
Ostatnie wystąpienie w sesji plenarnej dotyczyło władzy ojcow-

skiej w średniowieczu. Referat pt. „Władza ojcowska w średniowieczu - 
analiza historycznoprawna” wygłosi dr Artur Lis (KUL). Pan dr przed-
stawił rodzinę na kształt Polski Piastowskiej, na koniec zabrał uczestni-
ków w daleką podróż, aby dokonać analizy życia naszych przodków. To 
była ciekawa opowieść, nie brak jej było humoru oraz analitycznej syn-
tezy porównawczej. Mimo iż w średniowieczu małżeństwo odgrywała 
rolę ukierunkowaną na zrodzenie i wychowanie potomstwa to ojcostwo 
było bardzo ważne. Na czele rodziny stał ojciec, który posiadał szeroką 
władze nad jej członkami, decydował on o życiu lub śmierci dziecka, 
jego wychowaniu bądź decydował się na jego sprzedaż. Posiadał rów-
nież władztwo nad kobietą, która zajmowała niższą pozycję w rodzinie. 
Pomimo wielu różnic i odmiennych rozwiązań społecznych, gospodar-
czych i ekonomicznych niż we współczesnym świecie, ojciec zawsze 
jest bardzo ważny dla rodziny, pozwala dzieciom się odpowiednio roz-
wijać, zapewnia bezpieczeństwo, jest ich autorytetem, opiekunem i 
patronem życia emocjonalnego, społecznego jak również moralnego.  

 
Sesja plenarna trwała do 12.00 
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Przerwa kawowa trwała od 12.00 do 12.30. Studenci obsługu-
jący „kącik kawowy” dbali aby zmęczeni intelektualnie prelegenci 
mogli w miłej atmosferze porozmawiać i wymienić miedzy sobą 
spostrzeżenia. Oferowali kawę, herbatę oraz różnego rodzaju ciasta. 
Służyli również informacją. Pod koniec przerwy wskazywali numery 
sal w jakich odbędą się panele tematyczne.  

Panele tematyczne rozpoczęły się o 12.30.  
 

PANEL I – Ogólny 
Prowadzący: dr Justyna Kula- Lic 

 
1. „Ojcostwo Boga – zniewolenie czy wyzwolenie” – mgr 

Tomasz Czura, UWM  
Problem samotności dotyka każdego z nas. Głównymi tego 

powodami jest brak znajomości samego siebie, a także nie chętne 
budowanie relacji z innymi. Dlatego też szukamy bliskości z Bo-
giem. Najbardziej znaną przypowieścią ukazującą relacje ojca z 
dzieckiem jest „przypowieść o synu marnotrawnym” . Bóg to dobry 
ojciec, który na powrót syna nakazuje przygotować ucztę. Syn nato-
miast widzi swój błąd w relacjach z najbliższą mu osobą. W Biblii 
bardzo często ukazany jest portret Boga- Ojca. Np. w Księdze Proro-
ka Izajasza. Podsumowując na kartach Pisma Świętego odnajdujemy 
Stwórcę który cały czas pragnie darzyć człowieka godnością. Praw-
dy te widoczne są w naukach Kościoła Katolickiego, który uważa 
ojca za źródło życia. 

 
2. „ Świadome i odpowiedzialne ojcostwo” – mgr Patrycja 

Kaszubska, UO 
Prelegentka swoje wystąpienie rozpoczęła od scharakteryzo-

wania ojcostwa. W dzisiejszych czasach możemy zauważyć zaanga-
żowanie się mężczyzn we własny rozwój emocjonalny i duchowy. 
Nie wątpliwie ojcostwo przeżywa kryzys. Najczęściej jako przyczy-
ny wskazuje się: przemiany cywilizacyjne, kult sukcesu zawodowe-
go oraz rozwój ruchu emancypacji kobiet. W życiu mężczyzny moż-
na wyróżnić następujące etapy: okres wychowania chłopca aż do 
czasu ślubu, okres od ślubu do momentu decyzji o dziecku, okres 
ciąży i urodzenia dziecka, długi trudny okres wychowania własnych 
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dzieci. Rodzicielstwo nie powinno być niepożądane. Proces ojcostwa 
zaczyna się już podczas wychowania w rodzinie biologicznej. Jako 
alternatywną formę życia małżeńsko – rodzicielskiego wskazuje się 
związek kohabitacyjny. Podsumowując obecnie bardzo różnie po-
strzega się mężczyznę jako ojca, czego następstwem jest kryzys. Nie 
każdemu udaje się go przezwyciężyć, dlatego ważne jest świadome 
rodzicielstwo.  

 
3. „Istota rola ojca wobec metod naturalnego planowania ro-

dziny” - Małgorzata Nowocień, KUL 
W planowaniu bardzo ważny jest stosunek obojga partnerów 

do kwestii posiadania rodziny. Prelegentka w swoim wystąpieniu 
skupiła się na obaleniu mitów dotyczących naturalnego planowania 
rodziny. Pierwszym mitem jest to, iż naturalne planowanie rodziny 
nie ma wpływu na kwestie rozwodów. Udowodniono, że w przypad-
ku małżeństw, które naturalnie planują rodzinę rozwody pojawiają 
się bardzo rzadko ok. 0.2%. Ponadto nie prawdziwe jest stwierdze-
nie: „Naturalne planowanie rodziny zmienia się w badania laborato-
ryjne” Bardzo często pojawiają się opinię, iż okres wstrzemięźliwo-
ści niszczy bliskość. Wręcz przeciwnie przybliża partnerów do sie-
bie. Ostatnim nieuzasadnionym mitem pojawiającym się u przeciw-
ników jest to, że są to rodziny wielodzietne. Małżeństwa naturalnie 
planujące rodzinę również posiadają możliwość zadecydowania o 
liczbie potomstwa. Podsumowując bardzo ważną rolę spełnia ojciec. 
Nie ogranicza się jej tylko do poczęcia dziecka, ale ma również ma 
zapewnić odpowiednie warunki. 

 
4. „E- ojciec a jego rola w wychowaniu potomstwa” - dr Ewa 

Krzyżak- Szymańska, GWSH 
Prelegentka w swojej prezentacji oparła się na badaniach 

przeprowadzonych za pomocą internetu. Według ankietowanych 
powodem wyjazdów jest chęć poprawy sytuacji materialnej swojej 
rodziny. Każdy z nich kontaktuje się z rodziną średnio dwa razy w 
tygodniu. Za pomocą skype czy facebooka. Ojcowie przyjeżdżając 
do swoich rodzin próbują wynagrodzić dziecku stracony czas. Po-
zwalając na robienie rzeczy, które w dniu codziennym nie mają 
miejsca. Co raz częściej pojawiają się wyjazdy „domu” do taty. Pod-
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sumowując rolą E- ojców jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabili-
zacji rodzinie. Ich głównym celem jest nadrabianie straconego czasu 
przez wyjazdy. W życiu na odległość starają się jak najczęściej ko-
munikować z rodziną, aby ta zbyt mocno nie odczuła nieobecności. 

 
5. „Nastoletni ojcowie w Polsce”- dr Alicja Zbierzchowska, UG 
Nastoletni ojcowie to bardzo nie wielka grupa, dlatego też 

bardzo mało się mówi o tym zjawisku. Są to mężczyźni do 19 roku 
życia. Najczęściej również matki są nastolatkami. Mówiąc o nasto-
letnich ojcach , nie można pominąć grupy małoletnich ojców. Ich 
sytuacja jest dużo trudniejsza. Dotyczy to przede wszystkim kwestii: 
prawnych, psychicznych, społecznych. Pod względem prawnym 
położenie uległo zmianie w 2009r. Osoba, która nie ukończyła 16 
roku życia może uznać swoje dziecko nawet jeśli nie jest w związku 
małżeńskim. Mówiąc o nastoletnim rodzicielstwie warto dodać, że w 
90% przypadków ciąże te są nieplanowane. A najczęstszą pierwszą 
reakcją jest strach, niedowierzanie. Bardzo duże znaczenie mają 
późniejsze decyzję przyszłego ojca. Ma on 3 możliwości: całkowicie 
odrzucić nieplanowane ojcostwo, zostać przy dziewczynie i wyprzeć 
tą informację, podjęcie się roli ojca. Podsumowując wszystkie etapy 
przygotowujące do ojcostwa w tej sytuacji zostały pominięte. Bardzo 
często sami rodzice odradzają branie odpowiedzialności za swoje 
dziecko. Społeczeństwo nie może zbagatelizować tej sprawy, gdyż 
potrzebne jest udzielenie im wsparcia.  

 
6. „ Roman Dmowski jako ojciec niepodległej Polski” – mgr 

Paweł Łubiński, UWM 
Roman Dmowski współzałożyciel Narodowej Demokracji, 

wybitny polityk reprezentował Polskę na największej konferencji 
pokojowej w Wersalu. Bez wątpienia można uznać go za ojca naszej 
ojczyzny, gdyż losy narodu nigdy nie były mu obce. W publikacji „ 
Kościół, naród i państwo” wyraził swoje poglądy i podkreślił zna-
czącą rolę, jaką odgrywa dla narodu polskiego wiara katolicka i Ko-
ściół – „Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem 
jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznym stopniu 
stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od pol-
skości, oderwania narodu od religii i Kościoła, jest niszczeniem sa-
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mej istoty narodu”. Z jego publikacji wywodzi się idea Polski jako 
„wielkiego państwa katolickiego narodu polskiego”. Warto wspo-
mnieć również o idei narodowej , która była w centrum zaintereso-
wań Dmowskiego. Udział Dmowskiego i obozu narodowego w pro-
cesie unaradawiania, zwłaszcza mas ludowych, był znaczący. War-
stwy ludowe miały ogromny potencjał. Wynikał on m.in. z przywią-
zania do ziemi, kultywowania języka czy obyczajów. Ruch narodo-
wy nie tylko objął swoimi wpływami te kręgi, ale także wpływał na 
inne środowiska. Ruch ludowy ukształtował się pod dużym wpły-
wem Ligi Narodowej. Później ten proces unaradawiania trwał w 
okresie II RP i zakończył się w trakcie II wojny światowej, kiedy 
wszystkie warstwy wystąpiły w obronie Rzeczypospolitej. Podsu-
mowując Roman Dmowski w pełni zasługuje na miano ojca narodu. 
„Tak jak ojciec kształtuje postawy swych dzieci tak Dmowski kształ-
tował niepodległą Polskę”. 

 
7. „Ojciec- dawniej i dziś” - mgr Urszula Sokołowska – Ma-

kar, URz 
Każdy z nas ma wyobrażenia o swoim ojcu, każde z nich jest 

inne. Dawniej bardzo popularnym zjawiskiem były rodziny dysfunk-
cyjne, gdzie bardzo często na pierwszym planie pojawiał się nałóg. 
Dzieci te nie mają najlepszych wspomnień z czasów dzieciństwa, co 
więcej zakładając swoje rodziny cały czas zabiegają o to by schemat 
wyniesiony z domu rodzinnego nie powtórzył się. W dzisiejszych 
czasach pozycja ojca jest lepsza, gdyż  stara się angażować w wy-
chowanie dziecka. Na koniec swych rozważań prelegentka przyto-
czyła przykład ze swojego życia. Ojciec, który był żołnierzem w 
każdej wolnej chwili poświęcał się rodzinie. Ten pozytywny wzorzec 
może być zachętą dla każdego mężczyzny , który pragnie by w przy-
szłości dziecko wypowiadało się w tak dobrym świetle . 

 
8. „Rola i autorytet instytucji Ojca we współczesnym świecie” 

- mgr Marcin Jakóbczyk, KUL 
Mocna pozycja ojca pojawia się już w starożytnym Rzymie. 

Pater familias cieszył się ogromny autorytetem. Dziś możemy za-
uważyć ewidentny kryzys. Wynika on z różnicy poglądów społe-
czeństw zachodnich i bolszewickich. Bolszewicy przymykali oko na 
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osoby starsze, które nie zgadzały się na panujący dyktat, gdyż mieli 
jeszcze w pamięci okres carski. Tradycyjną rolą ojca jest: ciężar 
utrzymania rodziny, zapewnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialność 
za wychowanie. Ogromną rolę autorytetu ukazuje ks. Piotr Pawlu-
kiewicz w swoich kazaniach. Autorytet w stosunkach międzyludz-
kich możemy zauważyć nie tylko w rodzinie. Spotkać się możemy 
np. w relacjach: mistrz- uczeń, dowódca- żołnierz. Wskazówki jak 
być ojcem posiadającym autorytet bardzo mocno daje nam Pismo 
Święte. Czego doskonałym przykładem może być List św. Pawła do 
Efezjan, czy księga Przysłów. Podsumowując bardzo ważna jest rola 
ojca. Przede wszystkim powinna być zbudowana na autorytecie, 
który dzisiaj przeżywa kryzys. 

 
9. „Samotne ojcostwo”- lic. Aneta Kryk, UM 
Celem pracy jest ukazanie zjawiska samotnego ojcostwa. Pod 

tym pojęciem rozumiemy fakt, iż ktoś przyznaje się do bycia ojcem. 
W społeczeństwie dość rzadko spotykamy się z samotnym ojco-
stwem , dlatego też jest to problem przez wielu pomijany. Do naj-
częstszych przyczyn należy zaliczyć: śmierć żony, rozwód, separa-
cja. Według GUS przy rozwodach tylko ok.4% mężczyzn ma powie-
rzoną opiekę nad dzieckiem. Zagrożeniem samotnego rodzicielstwa 
jest obniżenie statutu społeczno- ekonomicznego. Sytuacja ojców 
jest dużo lepsza niż samotnych matek. Są oni bardziej ambitni, chcą 
pokazać jak dobrze radzą sobie w tej sytuacji. Podsumowując samot-
ny ojciec stara się zapewnić dziecku jak najlepszą przyszłość, a po-
nadto ukazuje swoim postępowaniem jak dobrze jest przygotowany 
do roli ojca. 

 
10. „Autorytet i rola ojca w percepcji mężczyzn przebywających 

w izolacji penitencjarnej”- mgr Agnieszka Wróbel – Chmiel, URz 
Ważną rolę w procesie resocjalizacyjnym odgrywa rodzina. 

Jest miejscem budowy postaw i systemu wartości. Wpływ nie wąt-
pliwie ma na to miłość. Wyróżniamy miłość matczyną, bezwarun-
kową i ojcowską, która motywuje dziecko do pracy nad sobą. Jed-
nym z głównych powodów pobytu w zakładzie karnym jest brak 
wzorca. Nie dostateczna opieka ojcowska skutkuje agresywnością, 
która według nich ma być atrybutem. Jak stwierdzili sami ankieto-
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wani autorytet ojca jest bardzo potrzebny. Większość z nich pamięta 
swoich ojców jako: niezainteresowanych rodziną, surowych i agre-
sywnych. Podsumowując życie w rodzinie dysfunkcyjnie, gdzie brak 
odpowiednich wzorów naśladowania skutkuje często konfliktem z 
prawem. To z kolei bardzo utrudnia założenie własnej szczęśliwej 
rodziny, takiej o której zawsze się marzyło. 

 
11. „Poeta ojcem narodu w pierwszej połowie XIX w.”- mgr 

Marcin Potyczka, UWr 
W poezji romantycznej szczególnie widoczne jest przedsta-

wienie poety jako ojca narodu. Prelegent w swojej pracy oparł się na 
poezji dwóch wybitnych twórców: Adama Mickiewicza i Juliusza 
Słowackiego. Zadaniem poezji pierwszego z wymienionych twórców 
jest podtrzymywanie ducha narodu polskiego. Można to zrobić tylko 
przy pomocy poezji. Uwidacznia się w słowach: „o wieści gminna! 
ty arko przymierza”. Cytat pochodzi z utworu „Konrad Wallenrod”. 
W twórczości Mickiewicza bardzo wyraźnie zostaje przedstawiona 
idea mesjanizmu. Opiera się na stwierdzeniu, iż dzieje Polski są bo-
skim planem. Dowodem na to są słowa zwarte w III części Dziadów: 
„Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona, Z trzech wyschłych lu-
dów, jak z trzech twardych drzew ukuty. Już wleką; już mój Naród 
na tronie pokuty." Ponadto dużą rolę przywiązuje do ojczyzny lokal-
nej. Przykładem może być tak dobrze znana nam Inwokacja. Co 
więcej to właśnie Sopliców z utworu „Pan Tadeusz” jest symbolem 
polskości, ostoją tradycji. Z kolei Juliusz Słowacki dużą wagę przy-
wiązuje do historii. W swoich utworach przedstawia wizję poety – 
śpiewaka. Swoją twórczość podsumowuje w dziele „Testament 
mój”. „Lecz zaklinam — niech żywi nie tracą nadziei I przed naro-
dem niosą oświaty kaganiec; A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...” Powyższe słowa 
nawoływaniem do postawy aktywnej. Nie może być obojętny los 
ojczyny. Podsumowując duchowy ojciec – poeta jest gotowy do wal-
ki o swój naród, nawet jeśli przyszło by mu walczyć z samym Bo-
giem. Ponadto nigdy nie opuszcza swoich rodaków, stara się swoją 
poezją służyć im.  
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12. „Biblijne oblicze Boga Ojca”- mgr Beata Fijołek, UMCS 
Biblijne oblicze Boga ukazuje się nam: w wyznaniu wiary – 

„Wierzę w Boga Ojca”, modlitwie Jezusowej – „Ojcze nasz”. Bóg 
jest podstawą wiary judaizmu oraz chrześcijaństwa. Na kartach Pi-
sma Świętego ukazany jest jako Stwórca Świata. W przedstawieniu 
pomocne są obrazowe opisy, liczne parabole. Według Katechizmu 
Kościoła Katolickiego Bóg jest pierwszą przyczyną. Bóg ukazuje 
nam prawdy, uczy miłości, która ma za zadanie wychowywać. Nie 
jest czym gotowym, jest zdanym. Uczymy się miłości po przez wy-
pełnianie swoich obowiązków. Aby być dobrym ojcem trzeba przede 
wszystkim interesować się dzieckiem, być konsekwentnym w swoim 
działaniu. Relacje ojca i syna budowane są na samoakceptacji ojco-
stwa.  

 
PANEL II – Prawniczy 

Prowadzący: Dr Paweł Bucoń 
 
1. „Ojciec dziecka adoptowanego – prawa i obowiązki” – dr 

Paweł Rogowski (KUL) 
Na początku zostały przedstawione podstawowe prawa i obo-

wiązki ojca względem dziecka adoptowanego. W dalszej kolejności 
omówiono procedurę adopcyjną, a także przedstawiono klasyfikację 
adopcji na pełną i niepełną. Na zakończenie prelegent poruszył pro-
blem surogatek.  

Etapy procedury adopcyjnej:  
- rozmowa informacyjna z pracownikiem ośrodka adopcyjne-

go. Powyżej 13 r. życia dziecko musi samo wyrazić zgodę. 
- potrzebne dokumenty: 
• życiorys, 
• akt małżeństwa, 
• odpisy aktów urodzenia, 
• zaświadczenia lekarskie, 
• zaświadczenia o zarobkach, 
• opinie z miejsca pracy, 
• zaświadczenia o niekaralności. 
- badania psychologiczno-pedagogiczne 
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- badanie związku małżeńskiego, 
badanie postaw do dzieci własnych. 
Po zakwalifikowaniu - opinia kwalifikacyjna. Następnie od-

bycie szkolenia 1 godzinnego. Procedura może trwać nawet do 3 lat. 
Kolejnym krokiem jest odbycie warsztatów adopcyjnych. Następnie 
Ośrodek adopcyjnych kieruje wniosek do Sadu Rodzinnego. 

 
2. „Ojcostwo anonimowe? - prawo dziecka poczętego metodą 

sztucznej prokreacji do poznania jego własnej tożsamości biologicz-
nej” – Albert Pielak (UW) 

Prelegent w swojej pracy przedstawił skutki zabiegu in vitro. 
Zabiegi in vitro podzielił na inseminację homologiczną, gdzie ojciec 
biologiczny pokrywa się z ojcem prawnym. Kolejny rodzaj zabiegu 
in vitro to inseminacja heterologiczna, tutaj ojcem dziecka jest tzw. 
dawca zewnętrzny. Ostania odmiana to macierzyństwo zastępcze, nie 
jest jednak ono pozytywnie postrzegane. Istnieją następujące per-
spektywy zabiegów in vitro pierwszą jest perspektywa biznesowa, 
którą charakteryzują banki nasienia. Można także wyróżnić perspek-
tywę antropologiczną. Konwencja o ochronie praw dziecka mówi o 
tym, że dziecko ma prawo do poznania swojej tożsamości stosowane 
jest to w Szwecji oraz na Węgrzech. 

 
3. „Rodzaje i formy ojcostwa w prawie kościelnym” – mgr 

Bogumiła Plewa (UPJP) 
Przedstawione zostały przez prelegentkę trzy podstawowe ro-

dzaje ojcostwa: 
- Ojcostwo biologiczne. Według KPK ojcostwo jest skutkiem 

małżeństwa. Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek. 
- Ojcostwo chrzestne. Od roku 1983 każdy kto posiada chrzest 

powinien posiadać ojca chrzestnego. Wcześniej nie istniało określe-
nie matki chrzestnej.  

- Ojcostwo duchowe. Zamienna nazwa to kierownik duchowy. 
Obowiązkiem jest, aby w każdym seminarium duchownym był przy-
najmniej jeden ojciec duchowy. 



22 
 

 
4. „Unieważnienie ojcostwa w świetle przepisów KRO” – mgr 

Damian Bara (KUL) 
Uznanie ojcostwa następuje przed kierownikiem stanu cywil-

nego, któremu ojciec składa oświadczenie. Regulacje dotyczące 
unieważnienia znajdują sie w art. 78 KRO. Z pozwem o unieważnie-
nie może wystąpić: mężczyzna, który uznał dziecko, osoba, której 
zgoda na uznanie jest potrzebna, uznane dziecko, prokurator. Po-
wództwo może być wytoczone w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym 
mężczyzna, który uznał ojcostwo dowiedział się że dziecko nie po-
chodzi od niego. Jeżeli nastąpi skutek uchybienia terminowi po-
wództwo będzie oddalone. Gdy postępowanie wszczyna dziecko, a 
mężczyzna, który je uznał nie żyje, powództwa trzeba wytoczyć 
przeciwko kuratorowi powołanemu w jego miejsce. 

 
5. "Sposoby ustalenia ojcostwa. Analiza prawna" - mgr Da-

wid Kostecki (KUL) 
Prelegent w swoim referacie opisał sposoby jak uznać ojco-

stwo w przypadku dziecka pozamałżeńskiego. Istnieją dwa takie 
sposoby uznanie i sądowe ustalenia. Na podstawie nowelizacji kon-
strukcja zmieniła się. Uznać można tylko dziecko małoletnie. Moż-
liwe jest także uznanie dziecka przez ojca zagranicą przed konsulem. 
Skutki uznania ojcostwa to stosunek prawny pomiędzy dzieckiem a 
ojcem dziecka np. nadanie nazwiska ojca. Ustalenia odpowiadają 
współczesnym trendom prawa rodzinnego. 

 
6. „Ojciec jako sprawca przestępstwa” – Justyna Kochan (KUL) 
Ojciec pełni ważną rolę w życiu każdego dziecka. Ma on być 

autorytetem dla dziecka. Czasem zdarza się że ojcem jest sprawcą 
wielu przestępstw. Ustawodawca Kodeksu karnego chroni dziecko. 
Ojciec może popełnić przestępstwa zagrażając życiu i zdrowiu dzie-
ci, rodzinie i opiece a także wolności seksualnej dzieci. Częstym 
problemem jest spotykane w rodzinie przestępstwo znęcania się. 
Przy przestępstwie znęcania się nie tylko dziecko może paść ofiarą 
przemocy, ofiarą może być także matka. Kolejne przestępstwo to 
porzucenie małoletniego. Ojciec mając obowiązek opieki może cza-
sem naruszyć ją porzucając małoletniego. Inne przestępstwa często 



23 
 

popełniane przez ojców to obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 
15 roku życia oraz rozpijanie małoletniego. 

 
7. „Badanie DNA jako dowód w procesie o ustalenie ojco-

stwa” – mgr Dominika Zybała (KUL) 
Metoda badań genetycznych - nie może opóźniać postępowa-

nia dowodowego. Sąd jest zobowiązany do szczególnie wnikliwej 
oceny dowodów. Genetyczne badania ojcostwa polegają na weryfi-
kacji tożsamości osoby badanej. Takie badanie może przeprowadzić 
tylko uznana instytucja naukowa.  

 
8. „Ojciec jako spadkodawca” – Mateusz Paluch (KUL) 
Rola ojca ma wpływ na to jak będzie się kształtować społe-

czeństwo w przyszłości. Prawo spadkowe gwarantuje byt rodziny 
nawet po śmierci ojca- głowy rodziny. Spadkobiercą może być każda 
osoba fizyczna, która żyje na dzień otwarcia spadku. Pozycja kobiety 
i mężczyzny jest taka sama w prawie spadkowym. Uprawnienia 
dzieci spadkodawcy są niezwykle szerokie na gruncie prawa spad-
kowego. W przypadku dziedziczenia testamentowego, gdy dziecko 
zostało pominięte przysługuje mu prawo do zachowku. Zachowek 
chroni interesy najbliższej rodziny spadkodawcy. Spadkodawca nie 
może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku jeżeli mu przeba-
czył. Przebaczenie może być dokonane w dowolnej formie. 

 
9. "Domniemanie ojcostwa" - Aleksander Jama (KUL) 
Ustalenie pochodzenia dziecka nie sprawia trudności co do 

osoby matki. Ciąża i poród to zjawiska dostrzegalne. Problemy 
sprawia ustalenie ojcostwa. Są trzy sposoby dochodzenia ustalenia 
ojcostwa zawarte w KRO: domniemanie, że dziecko pochodzi od 
męża matki, uznanie przez ojca za jednoczesną zgodą matki dziecka, 
ustalenie w drodze postępowania sądowego. Dopiero po zastosowa-
nie jednego z trzech sposobów możliwe jest ujawnienie ojca dziecka 
w akcie urodzenia dziecka. KRO przewidział także sposób na obale-
nie domniemania w przypadku gdy miało ono prowadzić do stwier-
dzeń niezgodnych z prawdą. Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie 
ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności ojcostwa może wytoczyć 
także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. 
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10. "Obowiązek alimentacyjny" - Rafał Drozdowski (KUL) 
Na początku prelegent wyjaśnił czym jest obowiązek alimen-

tacyjny. Przytoczył następującą definicję: "obowiązek alimentacyjny 
jest podstawową instytucją prawa rodzinnego, który służy prawidło-
wemu rozwojowi i funkcjonowaniu rodziny. Przepisy na temat tegoż 
obowiązku zawarte są w KRO. Obowiązek ten może powstać tylko i 
wyłącznie pomiędzy osobami fizycznymi. Obowiązek alimentacyjny 
powstaje z mocy prawa niezależnie od woli stron. Strony mają jed-
nak możliwość kształtowania niektórych kwestii dotyczących sposo-
bu wykonywania alimentacji". Prelegent wymienił pięć podstawo-
wych środków wychowawczych niezbędnych do rozwoju dziecka, a 
mianowicie są to: - sprawowanie pieczy, - pielęgnowanie, - zapew-
nienie wykształcenia ogólnego i zawodowego, - rozwój zaintereso-
wań i uzdolnień, - zapewnienie wypoczynku dla dziecka. 

 
11. "Rodzicielstwo ponad wszystko. Problem handlu dziećmi" 

- Jakub Matwiejczyk (KUL) 
Procedura rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie. 

Problem alkoholowy może być główną przyczyna przemocy wobec 
członków rodziny. Istotne w przezwyciężaniu tego problemu jest 
wypełnienie formularza Niebieskiej Karty, którą wypełnia Komisja 
do rozwiązywania problemów alkoholowych. W obecności danej 
osoby taka kartę wypełnia osoba dorosła lub dziecko w obecności 
opiekuna bądź pełnoletniej osoby najbliższej. Najczęściej jest to 
starsze rodzeństwo. Brak osoby najbliższej nie wstrzymuje procedu-
ry. Pozostałą część Komisja wypełnia w obecności napastnika. 

 
PANEL III – Pedagogiczny 

Prowadzący: Dr Monika Torczyńska 
 
1. „Duchovné otcovstvo v živote a účinkovaní banskob-

ystrického biskupa Rudolfa Baláža” – mgr Marta Mažáriová (KU) 
Prelegentka przedstawiła postać Biskupa Rudolfa Baláža jako 

pracowitego, szczodrego mądrego człowieka. Papież Jan Paweł II 
mianował go w 1990 r. biskupem ordynariuszem bańskobystrzyc-
kim. Jego konsekracja biskupia miała miejsce 19 marca tego samego 
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roku, a konsekratorami byli kardynał Jozef Tomko, prefekt Kongre-
gacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz biskup pomocniczy diecezji 
tarnawskiej, Ján Sokol, a także Ján Chryzostom Korec, biskup ni-
trzański. Na początku swoich rządów w diecezji zreformował semi-
narium duchowne oraz dokonał reorganizacji wielu instytucji diece-
zjalnych oraz szkół. W latach 1994-2000 był przewodniczącym Kon-
ferencji Episkopatu Słowacji, a następnie od 2003 roku jej wice-
przewodniczącym. Zaprosił do odwiedzenia swojego biskupstwa 
papieża Jana Pawła II, który w 2003 roku odprawił mszę świętą w 
Bańskiej Bystrzycy i otworzył synod diecezjalny. Wnioski z tego 
synodu zostały opublikowane w 2006 roku w dokumencie Zostań z 
nami, Panie. Zmarł w 2011 roku, a przyczyną śmierci był zator. 
Analizując życie Rudolfa Baláža można go scharakteryzować jako 
człowieka wielkiego ducha, dbającego o bliskich i nigdy nie podda-
jącego się. Jego autorytetem i wzorem do naśladowania zawsze była 
matka, a sam chciał być duchowym ojcem dla swojej diecezji.  

 
2. „Do świadczenie ojcostwa w kontekście niepełnosprawno-

ści”  – dr Katarzyna Zielińska-Król (KUL) 
W tym krótkim wystąpieniu prelegentka porusza bardzo trud-

ny a zarazem ciekawy temat, który od wielu lat budzi kontrowersje i 
zapytania a mimo to jest słabo omawiany. Ojcostwo niepełnospraw-
nej osoby budzi krytykę głównie z powodu braku warunków czy też 
systemu, który by wspomagał rodziny obarczone tego typu słabością. 
A często również skłonnościami, gdyż wiele z tych chorób są gene-
tyczne. W II połowie XX wieku w Australii wykonywano przymu-
sową sterylizację osób niepełnosprawnych. Czy można zmuszać 
kogoś do takiego poświęcenia? Czy to nie jest już krzywdzenie i jaki 
ma to wpływ na świadomość czy dojrzałość niepełnosprawnego ojca. 
Bardzo ważną kwestią jest czy ta słabość jest fizyczna czy również 
intelektualna. Pani dr ostatecznie stwierdziła iż bardzo ważna jest 
akceptacja rodziny stanu jakim jest niepełnosprawność oraz pewna 
gotowość do ewentualnej pomocy.  
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3. "Rola ojca w wychowaniu córki znaczącym czynnikiem w sa-

moakceptacji oraz zaburzeniach odżywiania" - Marta Wiśniewska (KUL) 
Prelegentka w swoim referacie zwróciła uwagę na rolę jaką 

odgrywa w jej życiu ojciec. Kim on ma być dla córki i jak jest ważny 
dla jej prawidłowego rozwoju. Ojciec w życiu dziewczynki ma pew-
ne zadania do wykonania, przede wszystkim: jest wzorem do naśla-
dowania, wyznacza i kreuje jej kobiecość jak również jej wartość. 
Pani Marta omówiła w kontekście relacji ojciec – córka choroby 
psychiczne jakim są: anoreksja nervosa czy bulimia. Konkludując 
swoją wypowiedź podniosła zarzut, iż zaburzenia odżywiania u 
dziewczynek rodzą się z powodu wycofania się ojca i apodyktycznej 
matki.  

 
4. „Perspektywa ojcostwa - odpowiedzialność za życie dziec-

ka” – mgr Kamila Rzepka (KUL) 
Większość par planuje przyszłe potomstwo, przynajmniej raz 

w życiu każdy z nas zastanawiał się jako to będzie lub jak by to było. 
Prelegentka jak fundament wyjścia przyjęła nauczanie Jana Pawła II 
o odpowiedzialności ojcostwa. Wyróżnia trzy etapy składające się na 
planowanie ojcostwa: etap przed poczęciem, przygotowanie, współ-
praca z żoną. Od momentu decyzji o posiadaniu dziecka należy się 
przygotowywać i pracować nad sobą, wspierać fachową literaturą, 
towarzysząc żonie w trakcie wizyt lekarskich, wspierać ją emocjo-
nalnie. Ważnym momentem jest samo narodzenie dlatego mężczyźni 
często decydują się towarzyszyć małżonce przy porodzie, to jest 
element scalający rodzinę. Od poczęcia tworzą wspólnie wszyscy 
razem jedność, mężczyzna buduje więź z dzieckiem jaką matka na-
bywa już w trakcie noszenia ciąży. Emocje i uczucia temu towarzy-
szące, przeżycie wspólnie z żoną narodzin dziecka dają siłę na przy-
szłość, w której ojciec będzie musiał zatroszczyć się o swojego po-
tomka na wielu płaszczyznach nie tylko emocjonalnej ale również 
ekonomicznej i moralnej.  

 
5. "Rola ojca w polskiej rodzinie" - mgr Monika Łagowska (URz) 
Od wieków to ojciec miał zapewnić bezpieczeństwo i warunki 

materialne rodzinie. To on był głową rodziny i podejmował najważ-
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niejsze decyzje, które uznał za najlepsze dla jego bliskich. Od lat 60 
sytuacja nieco uległa zmianie ponieważ również kobiety zaczęły 
pracować. Rola ojca w rodzinie stopniowo zaczęła się „skurczać”, 
wiele nowo powstałych ruchów zaczęło głosić niezależność kobiet, 
niezależność w wielu obszarach już nie tylko materialnych ale i rów-
nież emocjonalnych, społecznych wychowawczych. W dzisiejszych 
czasach wiele kobiet zgadza się na wychowanie samotnie dzieci, 
gdyż wydaje im się że ojciec nie jest potrzebny. A wielu rodzinach 
ojciec jest niedoceniany ze względu na dominującą rolę matki a czę-
sto też apodyktycznej kobiety, która uważa że sama wie co dla jej 
dzieci najlepsze. Współczesna telewizja również promując rozbite 
rodziny daje nam do zrozumienia, że samowystarczalność kobieca 
pozwala na wychowanie dobrego obywatela a ojciec mógłby zabu-
rzać idee wychowania jaką posiada matka.  

 
6. "Niepełnosprawny mężczyzna w roli ojca w opinii młodych 

kobiet i mężczyzn" - dr Diana Muller-Sikierska (UŁ) 
Kolejna prelegentka przedstawiła pracę badawczą na podsta-

wie statystyki sporządzonej przez siebie. Wnioski były zaskakujące, 
iż okazało się, że kobiety i mężczyźni mają zupełnie inny pogląd na 
rolę ojca. Mężczyźni uważają że ojciec powinien być przede wszyst-
kim: odpowiedzialny, natomiast kobiety stawiają na pierwszym 
miejscu wrażliwość i poczucie humoru. Drugie pytanie odnosiło się 
do tego czy lepszym ojcem jest alkoholik czy niepełnosprawny. Ko-
biety poparły alkoholika a mężczyźni – niepełnosprawnego. Jednak 
pytając o zaburzenia psychiczne jednogłośnie uznali, iż taka cecha 
eliminuje mężczyznę z bycia ojcem. Pani dr na koniec swojego wy-
stąpienia zadała publiczności te same pytania i pozostawiła do roz-
ważenia.  

 
7. „Ojcostwo w życiu sportowca” – mgr Magdalena Jaworek (UWM) 
Ojciec od wieków jest przedstawiany jako głowa rodziny, 

opiekun zapewniający bezpieczeństwo i byt. Ojciec sportowiec jest 
nieobecny w środowisku domowym, ale wciąż ma autorytet i jest 
postrzegany jako osoba dobra i szlachetna. W tym wypadku należy 
również zwrócić uwagę na rolę matki, na jej odwagę i poświecenie. 
To ona zostaje sam a dziećmi i to na nią spada cały trud wychowa-
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nia, bo gdy wraca tato to on jest tym idealnym, nie krzyczy, bawi się 
z dziećmi, przywozi prezenty, jest cierpliwy, czuły, robi wszystko, 
aby odkupić swoją nieobecność. Praca sportowca wymaga bardzo 
dużo czasu, skupienia, koncentracji ale przede wszystkim wyrozu-
miałości ze strony rodziny a zwłaszcza żony, która musi zastąpić 
nieobecność taty, rekompensować jego brak czasu i czasem nawet 
skarcić.  

 
8. „Rola ojca w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego” – 

mgr Dariusz Kolano (UK) 
Pojawienie się w rodzinie niepełnosprawnego dziecka dotyka 

ważnego zagadnienia, jakim jest dojrzałość do wejścia w rolę matki i 
ojca. Rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko doświadczają 
wielu trudnych sytuacji, które mogą spowodować powstanie zacho-
wań sprzecznych z oczekiwaniami społecznymi związanymi z peł-
nieniem ról rodzicielskich. Niewłaściwe zachowania rodziców mogą 
wyrażać się m.in. w zaniedbywaniu dziecka, izolowaniu się od nie-
go, stawianiu mu nadmiernych wymagań lub nawet opuszczeniu go. 
Ojcowie nie przeżywają niepełnosprawności dziecka w mniejszym 
stopniu niż matki, jednak czynią to bardziej powściągliwie. Wczesny 
kontakt ojca z niepełnosprawnym dzieckiem powinien rozpocząć się 
od poznawania potrzeb i oczekiwań dziecka oraz od uczenia się ade-
kwatnego reagowania na te potrzeby. Proces ten dokonuje się w co-
dziennych czynnościach opiekuńczych i pielęgnacyjnych. w procesie 
wychowywania dziecka z niepełnoprawnością mężczyźni potrafią 
rozwijać "uśpione" w sobie cechy, które zwykle przypisywane są 
kobietom, np. wrażliwość, empatia, czułość, opiekuńczość, przed-
kładanie interesów chorego dziecka i rodziny nad własne. Ponadto 
specyfika roli ojca polega na możliwości identyfikacji z osobą zna-
czącą, stymulacji do przeciwstawiania się sytuacjom trudnym, przy-
gotowania do samodzielności, do radzenia sobie w najprostszych 
czynnościach codziennych, np. ubieraniu się, myciu, również w 
kształtowaniu zaufania do ludzi, zdolności do asymilacji ze środowi-
skiem ludzi zdrowych. Cały proces opieki, rehabilitacji, uspołecznie-
nia dziecka, zarówno dziecka niepełnosprawnego, jak i zdrowego, 
zmierza do ukształtowania osobowości współzależnej - żyjącej jed-
nocześnie dla siebie i dla innych. 
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9. „Postawa ojca wobec dziecka z niepełnosprawnością”  – 

mgr Mateusz Obrębski (UWM) 
W ostatnim czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie badaczy 

rolą, jaką ojcowie odgrywają w życiu dziecka i rodziny. Zaczęto 
doceniać ich znaczenie w rozwijaniu osobowości i tożsamości dziec-
ka, kształtowaniu jego dobrostanu i samopoczucia, wspieraniu roz-
woju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego oraz zwiększaniu 
kompetencji społecznych. Zachowanie ojców istotnie różni się od 
zachowania matek: matki znacznie więcej mówią do dzieci, a ojco-
wie więcej czasu poświęcają na aktywność fizyczną i zabawy ru-
chowe. Ojcowie są bardziej wymagającymi partnerami dla dzieci niż 
matki, są mniej wrażliwi na przejawy trudności dziecka i więcej od 
niego wymagają. Zachęcają dziecko do wysiłku, pokonywania prze-
szkód i przekraczania barier. Ojcowie przejawiają znacznie mniej 
symptomów życia w napięciu niż matki, są mniej depresyjni i mają 
wyższą samoocenę. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla ojców za-
burzenia w rozwoju dziecka również mogą być źródłem problemów. 
Na charakter tych obciążeń wpływa fakt, że ojcowie inaczej niż mat-
ki spostrzegają swoje obowiązki związane z opieką nad dzieckiem. 
Należy zauważyć, że ojcowie niechętnie korzystają z organizowa-
nych dla nich form pomocy. Nie ulega jednak wątpliwości, że ojco-
wie, podobnie jak matki potrzebują wsparcia, zarówno ze strony 
profesjonalistów, jak i innych osób ze swojego otoczenia. 

 
10. „Nieobecne ojcostwo jako jedna z przyczyn homoseksu-

alizmu” – ks. mgr Tomasz Poterała (UPJP) 
Każdy ojciec jest swego rodzaju stwórcą. Dlatego spoczywa 

na nim ciężar, ale również zaszczyt rodzenia i pielęgnowania w swo-
ich dzieciach pragnienia życia, miłości, szczęścia. Ojciec zapewnia 
dziecku zarówno kapitał ekonomiczny, jak i społeczny, który wpły-
wa na poczucie własnej wartości, relacje z rówieśnikami, funkcjo-
nowanie w szkole, osiągnięcia akademickie, rozwój kariery oraz 
satysfakcję w małżeństwie. Możliwość obserwowania ojca w sytu-
acjach trudnych, sposobu, w jaki sobie z nimi radzi, jest bardzo waż-
ne w procesie dojrzewania, nabierania kompetencji i umiejętności 
radzenia sobie z problemami. Wpływ ojca na ukształtowanie się 
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męskiej roli płciowej, tożsamości seksualnej i ogólnie pojętą dojrza-
łość seksualną jest jednym z ważniejszych efektów wychowawczych 
roli ojca. Procesem, który to umożliwia, jest identyfikacja syna ze 
swoim ojcem. Już od pierwszego roku życia chłopiec zaczyna po-
strzegać siebie jako mężczyznę, a zatem kogoś bardziej podobnego 
do ojca niż do swojej matki. Brak więzi z ojcem oraz silna identyfi-
kacja z matką, mogą stanowić jedną z przyczyn kształtowania się u 
chłopców tożsamości homoseksualnej. "Homoseksualna potrzeba 
miłości to przede wszystkim poszukiwanie rodzica. Tym, czego oso-
ba homoseksualna szuka, jest wypełnienie normalnych potrzeb 
przywiązania, które nie zostały zaspokojone w procesie wzrastania. 
choć zaburzona relacja z ojcem jest kluczowym elementem w rozwo-
ju tożsamości homoseksualnej, to owa zależność nie jest taka prosta, 
gdyż istnieje jeszcze wiele innych współwystępujących czynników - 
obok kombinacji postaw obojga rodziców, znajdują się relacje z ro-
dzeństwem, jak również predyspozycje biologiczne, temperamental-
ne, i kulturowe. 

 
11. „Opiekuńczo-wychowawcze oddziaływanie ojca w rodzi-

nie a niedostosowanie społeczne nieletnich zatrzymanych w Policyj-
nej Izbie Dziecka” – dr Andrzej Szymański (AWF) 

Przestępczość nieletnich jest obecnie poważnym problemem 
na całym świecie. Walka z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, 
do których zaliczamy przestępczość i demoralizację nieletnich, wy-
maga określenia i poznania czynników je rodzących. W poszukiwa-
niu pewnych symptomów niedostosowania społecznego tych dzieci 
mając u podstaw ojcostwo lub brak tej opieki można wyróżnić po-
ziomy niedostosowania społecznego: wysoki, znaczny i niski. Obraz 
ojca w perspektywie nieletnich przestępców zazwyczaj jest nega-
tywny, nie jest autorytetem, a cechuje się brakiem moralności. Na-
tomiast gdyby to przełożył na typ ojców w porównaniu z niedosto-
sowaniem społecznym, to wyglądało by tak: 

Ojciec negatywny – wysoki 
Ojciec wrogi – znaczny 
Ojciec nieodpowiedni - niski 
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12. „Wpływ ojca na życie Ryszarda Kuklińskiego” – mgr An-
na Kazaniecka (UWM) 

Prelegentka nieobecna, referat wygłoszony w zastępstwie  
Mężczyzna urodził się w 1935 roku w New Jersey. Jego oj-

ciec, Stanley, był pochodzącym z Polski robotnikiem, który naduży-
wał alkoholu i codziennie bił żonę oraz czwórkę dzieci. Matka, po-
mimo dewocyjnej religijności, równie często sięgała po kij albo pas. 
Dzieci dorastały w strachu, w domu całkowicie pozbawionym miło-
ści. Kiedy Ryszard miał pięć lat, jego ojciec w napadzie szału zabił 
najstarszego syna. Matka zatuszowała sprawę, mówiąc policji, że 
dziecko nieszczęśliwie spadło ze schodów. Kuklińskiego wychowy-
wała więc ulica, gdzie szybko nauczył się, że najlepszym sposobem 
rozwiązywania zatargów z rówieśnikami jest agresja. Pierwszego 
zabójstwa, w wieku 14 lat, dokonał trochę przypadkowo na nastolat-
ku, który wraz z grupą kolegów znęcał się nad nim. Ryszard rozpo-
czął karierę w świecie przestępczym - zajmował się handlem pirac-
kimi filmami porno, rozbojami i kradzieżami. Właśnie wtedy wpadł 
w oko Royowi DeMeo, "żołnierzowi" słynnej rodziny mafijnej 
Gambino. Prelegentka przedstawiła życiorys bohatera, aby pokazać 
wpływ ojca na chłopca w okresie dojrzewania. Nie był to dobry 
przykład ojcowskiej miłości, jednak we współczesnym świecie coraz 
częściej spotykamy się z patologiami i dewiacjami, w środowiskach 
których muszą wychowywać się dzieci. Już starożytni wiedzieli, że 
człowiek będąc istotą społeczną potrzebuje innych, dzięki otoczeniu 
kształtuje swoją postawę i przygotowuje się do wejścia w dorosłość. 
Od tego w jakim środowisku się wychowuje i czego doświadcza w 
dużej mierze zależy jego przyszłe zachowanie i postawa jaką obierze 
w życiu dojrzałym.  

 
13. „Ojcostwo jako dar i wartość”  – mgr Beata Marciniec (UK) 
Bóg jest źródłem wszelkiego ojcostwa i On powołuje każdego 

człowieka do jego realizacji. Powszechność powołania do ojcostwa 
nie oznacza identyczności dróg realizacji tego powołania. I tak mo-
żemy mówić o powołaniu do realizacji ojcostwa w rodzinie, w życiu 
samotnym lub w życiu konsekrowanym. Dwa fakty wynikające z 
tego stwierdzenia wydają się być najistotniejsze. Znaczenie właści-
wej realizacji powołania do ojcostwa podkreślał Św. Jan Paweł II 
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wielokrotnie w swoich dokumentach na temat małżeństwa i rodziny 
jak również realizacji powołania do kapłaństwa. Idąc tropem myśli 
Jana Pawła II podjętych w liście do kapłanów z okazji Wielkiego 
Czwartku w 1994, w którym poleca kapłanom List do rodzin podjął 
próbę wyróżnienia zadań ojca w oparciu o wzorzec więzi rodzinnej. 
Oddziaływanie wychowawcze ojca przebiega jak gdyby w innej 
płaszczyźnie niż oddziaływanie matki. Ojciec w wielu przypadkach 
wychowuje poprzez swoją - często milczącą - obecność, podczas gdy 
matka wykorzystuje w tym celu bogactwo środków wyrazu: słowa, 
emocje, gesty. Pierwszym i zasadniczym zadaniem ojca jest rozwój 
autentycznej miłości, która jest warunkiem doskonalenia wspólnoty. 
Drugim zadaniem ojca jest wychowanie do odpowiedzialności. Oj-
ciec uczy odpowiedzialności, która jest atrybutem ojcostwa. Jest to 
głównie odpowiedzialność za życie jako dar Boga-Stwórcy. Kolejne 
zadanie to zabezpieczenie rozwoju wszystkim członkom wspólnoty 
rodzinnej. To zabezpieczenie wymaga stworzenia warunków do 
rozwoju powołania, wzrastania duchowego. Ojcostwo jest rozumiane 
jako swoista wartość. Przy czym jego wartość zyskuje wciąż nowe 
wymiary. Ojcostwo - jak i macierzyństwo - jest na pewno wartością. 
Różni się znacząco od macierzyństwa choćby tym tylko, że zarówno 
pod względem biologicznym jak i rodzinno-społecznym może pozo-
stawać nieujawnione, trudne do wykrycia, podczas gdy macierzyń-
stwo takim być nie może. Ojcostwo i macierzyństwo nie mogą bez 
siebie istnieć. Są komplementarne. Wspólnie tworzą jeden niepowta-
rzalny akt - rodzicielstwo.  

 
14. „Dom i rodzina polskich Żydów w XIX wieku. Ojciec w 

tradycyjnej rodzinie żydowskiej” – mgr Zofia Żukowska (UP) 
Rodzina w środowisku żydowskim była pojmowana jako naj-

ważniejsza jednostka, a miasto bez rodziny i dzieci nazywane było 
„miastem umarłych”. Wiele aspektów życia odnosiło się do Pisma 
Świętego i w wielu rodzinach korzystano z mądrości tej Świętej 
Księgi. Rodzina pełniła szczególną rolę w społeczeństwie, które z 
resztą miało charakter religijny. Dotychczas trudno jest rozróżnić 
religijne i etniczne znaczenie pojęcia Żyd – Hebrajczyk – członek 
Narodu Wybranego. Dominującą postacią rodziny jest ojciec. We-
dług Tory mąż jest odpowiedzialny za zapewnienie żonie pełnego 
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utrzymania. Dlatego „powinien on być życzliwy i niewymagający w 
swoim domu i powinien zawsze chwalić swoją żonę, w imię małżeń-
skiej zgody". Życie kobiety było ściśle podporządkowane zasadom 
rządzącym światem mężczyzn i najczęściej prowadziły dom i chowa-
ły dzieci, w niewielkim tylko stopniu uczestnicząc w obrzędach 
związanych z synagogą. Od kobiet zależało natomiast - bardzo waż-
ne dla Żydów - utrzymanie reguł koszeru i przygotowywanie posił-
ków, aby umożliwi ć swoim mężom spokojne studiowanie Tory i 
Talmudu. Często to kobiety podejmowały drobne prace zarobkowe 
w celu utrzymania rodziny. Dlatego w rodzinie żydowskiej inaczej 
wychowywano chłopców i dziewczynki. Kobiety, w przeciwieństwie 
do chłopców, nie uczęszczały do szkól religijnych i nie znały języka 
hebrajskiego używanego w piśmiennictwie i liturgii. Narodziny 
dziecka były w rodzinach żydowskich bardzo ważnym wydarzeniem, 
obchodzono je bardzo hucznie w gronie nie tylko najbliższej rodziny 
ale i również całej wspólnoty. Ojciec w społeczności żydowskiej 
utożsamiany jest nie tylko z opiekunem ale i z mędrcem, który 
wprowadza rodzinę w tajniki religii, życia i z dobrocią nauczyciela - 
filozofa wyjaśnia trudne kwestie, a poprzez swoje zachowanie daje 
wzór do naśladowania. Do jego zadań należało m.in. rozpoczynanie 
każdego święta, dbałość o zapewnienie córce posagu i dobre za mąż 
pójście, a synowi odpowiednie wykształcenie.  

 
15. „Ojcostwo wobec dziecka niepełnosprawnego” – mgr 

Stanisław Żukowski (UMCS) 
Rodzicielstwo osób obarczonych niepełnosprawnością jest 

bardzo trudnym, a nawet drażliwym problemem społecznym. Doty-
czy to zarówno macierzyństwa, jak i ojcostwa. Ojcostwo w kontek-
ście niepełnosprawności ma charakter niemal ukryty. Nieliczne ba-
dania dotyczące ojców niepełnosprawnych dzieci mówią, że z pro-
blemem swego trudnego rodzicielstwa radzą sobie oni na ogół gorzej 
od kobiet, uciekając często w pracę lub inne formy aktywności 
umiejscowione poza domem. Przeżywane poczucie winy, przemie-
szane z poczuciem krzywdy, powoduje często skrajności w posta-
wach, np. bezradne wycofanie się lub agresywność wobec żony, 
chorego dziecka i pozostałych domowników. Ojciec to ten, który 
daje życie także w znaczeniu spostrzeganego przez dziecko sensu i 
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możliwości własnego istnienia. Jego stosunek do dziecka oraz treść 
wyrażanych sądów i ocen są tak ważne, iż może on owo symboliczne 
życie zarówno dać, jak i odebrać, zaszczepić lub podtrzymać, ale 
także zachwiać, obalić, a nawet bezpowrotnie zniszczyć. Ojciec w 
oczach dziecka, to nie tylko postać ważna czy nawet znacząca. Oj-
ciec jawi się jako postać kluczowa dla rozwoju osoby.  

 
16. "Św. Franciszek z Asyżu ojcem duchownym dla współcze-

snych?" - mgr Grażyna Stanek-Czerny (AI) 
Prelegentka w swoim wystąpieniu przybliżyła życie Św. Fran-

ciszka z Asyżu przedstawiając go jako ojca duchowego - ponadcza-
sowego. Ojca z którego rad możemy korzystać do dzisiaj a analizu-
jąc jego postępowanie i miłosierdzie czerpać natchnienie do życia. 
Franciszek z Asyżu przyszedł na świat w rodzinie zamożnego kupca, 
sukiennika umbryjskiego Pietro Bernardone. Mając 21 lat, wziął 
udział w wojnie pomiędzy Asyżem a Perugią. Konflikt dotyczył 
wykupu ziemi komunalnej przez szlachtę asyską. Na przełomie 1202 
i 1203 roku, w wyniku zdrady towarzysza, został uwięziony w Peru-
gii. Uwolniony w 1204, ze względu na ciężką chorobę powrócił do 
Asyżu. Rok 1205 jest początkiem powolnego procesu nawrócenia 
Franciszka. W czasie wyprawy wojennej do Apulii, w Spoleto miał 
wizję, która zadecydowała o kolejach jego życia. Ze względu na 
nawrót choroby ponownie wrócił do Asyżu, gdzie hojnie obdarował 
spotkanego po drodze trędowatego i dał mu pocałunek pokoju. W 
asyskim kościele San Damiano jesienią tego samego roku usłyszał 
głos Chrystusa, przemawiającego z ikony krzyża, który kazał mu iść 
i odbudować kościół. Remontując kościół sprzedał konia i zabrał ze 
sklepu ojca kilka beli sukna, przez co popadł w konflikt z nim. Oj-
ciec najpierw uwięził go, a potem, w 1206 roku, zaprowadził przed 
sąd biskupi. Biskup orzekł, że Franciszek powinien zwrócić ojcu 
koszty, na co Franciszek oświadczył, iż nie ma ojca – zdjął odzienie, 
zostając w samej włosiennicy, złożył je i razem z pieniędzmi oddał 
ojcu. Rozpoczął życie pokuty, m.in. asystując w leprozorium. W 
niedzielę palmową w 1211 albo 1212 roku Franciszek przyjął w Por-
cjunkuli Klarę Ofreduccio, której pomógł w ucieczce z domu; wów-
czas ukonstytuował się Drugi Zakon – klaryski. Po powrocie do 
Włoch Franciszek zrzekł się przywództwa nad zakonem, wyznacza-
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jąc na swego następcę brata Pietro Cattaniego. W nocy z 24 na 25 
grudnia 1223 roku Franciszek urządził w Greccio pierwszą w historii 
bożonarodzeniową szopkę. W następnym roku, około 14 września 
otrzymał w grocie na szczycie La Verny święte stygmaty. Ostatnie 
miesiące swego życia spędził podróżując od miasta do miasta. Pod 
koniec pory letniej 1226 powrócił do Asyżu. Umarł, położony na 
własne życzenie bez ubrań na gołej ziemi, w sobotę 3 października 
1226 roku. Następnego dnia mieszkańcy Asyżu przenieśli jego ciało 
do kościoła San Giorgio w środku miasta. Brat Eliasz powiadomił o 
śmierci Franciszka, śląc List okólny o śmierci św. Franciszka. Z 
miejsca pierwotnego pochówku ciało Franciszka zostało przeniesio-
ne 25 maja 1230 roku do wybudowanej specjalnie przez Eliasza 
Bombarone bazyliki na Colle del Paradiso w Asyżu. 

Prelegentka skupiła się na hedonistycznym stylu życia jaki 
prowadził Św. Franciszek. Najważniejsza jest służba w kierownic-
twie duchowym i to jest odniesienie do nauki Benedykta XVI, 
wstrzemięźliwe życie przepełnione wiarą i dialogiem.  

 
17. „ Życie bez ojca” – mgr Katarzyna Pawlikowska-Łagód (UM) 
Prelegentka przedstawiła analizę problemów jakie występują 

w rodzinach niepełnych. Wychowanie bez ojca jest okupione wielo-
ma kosztami psychologicznymi dla dziecka. Konsekwencje nieobec-
ności ojca w życiu dziecka obejmują wiele patologicznych zacho-
wań, jak: przemoc domowa, zaniedbywanie maluchów, ciąża u na-
stolatek, wykorzystywanie seksualne dzieci czy przestępczość mło-
docianych. Wcześniej główną przyczyną braku ojca była jego 
śmierć, np. na wojnie. Obecnie powodem nieobecności tatusiów jest 
rozstanie rodziców, separacja lub rozwód. Ojciec opuszcza rodzinę i 
już do niej nie wraca. Brak ojca to o połowę mniejsze źródło rodzi-
cielskiej miłości, a mama czasem nie ma siły i nie może kochać za 
dwoje rodziców. Dziewczęta wychowywane bez ojców nie czują się 
dobrze w roli kobiety. Chłopcy wychowywani bez ojców także są 
pozbawieni wzorca męskości. Ojciec pozwala synowi zrozumieć, co 
to znaczy być mężczyzną. Kiedy nie ma taty, wzorca męskości szuka 
się wśród rówieśników, którzy niejednokrotnie nie dają dobrego 
przykładu. Chłopiec, zamiast uczyć się wzorca męskości, uczy się 
stereotypu męskości. Własny ojciec umożliwia zrozumienie dziecku, 
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że męskość to też pomoc słabszemu, opieka, troska, dawanie wspar-
cia, szacunek do drugiego człowieka. Kultura masowa nie wyznacza 
wzorów odpowiedzialnego ojcostwa – dominuje stereotyp silnego 
mężczyzny, który jest „facetem”, kiedy sponiewiera innych, kiedy 
traktuje kobiety przedmiotowo, kiedy zarabia najwięcej pieniędzy, 
kiedy jest arogancki dla słabszych. Młodzież, widząc takie wzorce, 
zaczyna hołdować idei „macho” i zachowywać się, jak bohaterowie z 
filmów sensacyjnych. Rodzina i odpowiedzialność za drugiego 
człowieka tracą na wartości, stąd kryzys autorytetów i społeczne 
patologie.  

 
18. "Wyznaczniki roli ojca we współczesnej rodzinie" - mgr 

Joanna Garbulińska-Charchut (AI) 
Rodzina jest podstawą wychowania zdrowych i szczęśliwych 

dzieci. Aby proces wychowania był optymalny, potrzeba obojga 
rodziców. Zarówno mama jak i tata, mają do spełnienia inne zadania 
i obowiązki. Rola ojca w rodzinie polega na wnoszeniu w życie 
dziecka autorytetu, bezpieczeństwa i stabilności. W wielu rodzinach 
to właśnie ojciec zajmuje się pracą i zapewnianiem bytu materialne-
go dla rodziny. W procesie wychowywania dzieci, ojciec staje się 
wzorem i przekazuje zasady i prawdy moralne, które są ważne w 
życiu. Przekazuje męskie cechy i wartości. Dlatego synowie mogą 
się z nim łatwo identyfikować. Rolą ojca jest także wspieranie roz-
woju tożsamości u dzieci. Kształtowanie tożsamości dzieci jest bar-
dzo ważnym procesem, który nie może się odbywać w sposób nieza-
kłócony bez wsparcia ze strony ojca. Kolejnym z podstawowych 
zadań w procesie wychowania dzieci jakie musi wypełnić ojciec to 
ustalanie i utrzymanie granic. Granice stanowią o odrębności rodziny 
od innych. Ojciec jest odpowiedzialny także za zabezpieczenie okre-
ślonego statusu członkom rodziny w zakresie stworzenia warunków 
do życia i rozwoju. Głównie chodzi o zabezpieczenie potrzeb mate-
rialnych i edukacyjnych. Sprzyja więc zaspokajaniu potrzeby bezpie-
czeństwa. Poza zabezpieczeniem potrzeb, rodzice są odpowiedzialni 
za jakość i poziom więzi emocjonalnej między poszczególnymi oso-
bami w rodzinie. Dzieci, które mają dobry kontakt z ojcami, są bar-
dziej pewne siebie, dojrzalsze, otwarte na innych i komunikatywne. 
Natomiast dzieci, które nie mają dobrych relacji z ojcem, są bardziej 
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wycofane, nieufne, konfliktowe i mniej odpowiedzialne. Cechy rela-
cji z ojcem wpływają więc na rozwój i kształtowanie się osobowości 
u dzieci.  

 
19. „Ojciec - filar wychowania nowego pokolenia” – mgr 

Emilia Kwaśna (KUL) 
Rodzina jest nierozerwalnie związana z istnieniem ludzkiego 

społeczeństwa i spotykana we wszystkich epokach i kulturach. Ro-
dzina jest integralną częścią każdego społeczeństwa. Stanowi jego 
najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę i jest najważniejszą 
grupą społeczną. Rodzice są dla dziecka pierwszymi dawcami 
wszelkich uczuć. Każde dziecko potrzebuje dowodów prawdziwego 
uczucia ze strony rodziców, potrzebuje przejawów doceniania go i 
uznania. Nie tylko między matką i dziećmi, ale również między oj-
cem a dziećmi pojawiają się subtelne związki: miłości i nienawiści, 
radości i niepokoju. Od matki dziecko oczekuje miłości, od ojca 
autorytetu i miłości. Ojciec potrafi trzeźwo ocenić sytuację, nie pod-
dając się emocjom. Umożliwia to autentyczną ochronę dziecka przed 
skutkami niewłaściwego wychowania. Ojciec jest dla dziecka wzo-
rem mężczyzny, męża. Jako świetni obserwatorzy, maluchy potrafią 
dostrzec jakość relacji małżeńskich między tatą i mamą. "Najważ-
niejsze, co może dać ojciec swoim dzieciom, to po prostu prawdzi-
wie, odpowiedzialnie, mądrze, dojrzale, wiernie, wyłącznie i do-
zgonnie kochać ich matkę". Jeżeli chodzi o postawę wychowawczą, 
to właśnie ojcowie odznaczają się na ogół większą stanowczością i 
surowością. Pozytywny wpływ na dzieci tych cech ojcowskich jest 
uwarunkowany współwystępowaniem innych dyspozycji, takich jak 
opiekuńczość i zrozumienie. Ojcowie, których charakteryzuje czułe i 
opiekuńcze nastawienie do dziecka, wpływają na ukształtowanie się 
w nim dużej odporności na pokusy, postaw altruizmu, ułatwiają roz-
wój uczuć wyższych. Ojciec pomaga dziecku przejść od fazy sta-
tycznego spokoju i poczucia bezpieczeństwa do dynamicznego roz-
wiązywania napotkanych problemów. Ojciec powinien przygotować 
dziecko na niebezpieczeństwa, pomóc mu dokonywać samodziel-
nych wyborów. Zachęcanie do działania, uczenie odpowiedzialności 
- to najważniejsze zadania ojca w procesie wychowawczym. 
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PANEL IV – Humanistyczny 
Prowadzący: Ks. dr Władysław Kądziołka 

 
1. "Wizerunek ojca w rodzinie a postrzeganie Boga" - Daria 

Cicha (KUL) 
W swoim krótkim referacie przedstawiła porównanie ojca 

ziemskiego oraz Ojca Niebieskiego charakteryzując ich rolę w życiu 
rodzinnym, ojcostwo dzisiaj, kryzys ojcostwa co jest związane z 
kryzysem wiary w Boga Ojca, cechy dobrego ojca.  

 
2. „Suweren – od ojca do despoty. Wizja władzy w zachod-

nioeuropejskiej tradycji prawnej. XIII – XVIII w.” - Szymon Dziu-
bicki (UMCS) 

Pan Szymon Dziubicki, swój temat rozwinął opierając się na 
wizji władcy jako ojca narodu, jego cechach oraz przykładach mo-
narchów m.in. Filipa Pięknego czy Fryderyk Barbarossy. Warto 
nadmienić, że autor porównał rolę władcy do roli ojca rodziny, który 
w tamtych czasach również miał ogromne znaczenie, był głową ro-
dziny i niejako tak jak i władcy posiadał władzę. Prelegent skonklu-
dował swój występ stwierdzeniem, że władza absolutna nie była 
mimo wszystko do końca absolutna, ponieważ była ograniczana 
przez przywileje, prawa wspólnot, koncepcja władzy intuicyjnej, a 
także prawa i obowiązki władcy. 

 
3. „Motyw ojca w literaturze francuskiej (na wybranych przy-

kładach)” – mgr Bożena Wolano (URz) 
Prelegentka w swojej pracy na początku przedstawiła różne 

motywy opisu i cech charakteru ojców. Nawiązała również do histo-
rii zarówno Polski jak i Francji, gdzie ojciec był gwarantem rodziny 
do XV w., w oświeceniu jego rola ograniczała się do wychowania, a 
nawet kwestionowano jakąkolwiek funkcję pełnioną przez ojca w 
rodzinie. Prelegentka przytoczyła również słowa Balzaca "Rewolucja 
ścięła głowę wszystkim ojcom. Odtąd są oni już zwykłymi jednost-
kami". Zostały wyróżnione i scharakteryzowane kategorie ojców 
francuskich jak np. ojciec- pedagog („Gargantua i Pantagruel” F. 
Rabelais); ojciec ofiarny („Ojciec Goriot” H. Balzac); ojciec zrezy-
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gnowany („Żmija w garści” H. Bazin); ojciec przybrany („Kawaler 
de Lagardere” P. Feval). 

 
4. „By ojciec był ojcem, syn – synem. W „Tangu” z Mroż-

kiem” – mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara (UO) 
Na początku przedstawiła krótkie streszczenie utworu, później 

jednak zaczęła dokonywać charakterystyki postaci ojca- Stomila oraz 
syna Artura Stomila. Dramat jest moralitetem i pokazuje zamianę 
ról, gdzie syn zachowuje się jak ojciec prowadząc swoją rodzinę do 
katastrofy, a ojciec żyje nadal w czasach buntu, jest nieodpowie-
dzialny, wręcz dziecinny. Artura nie łączą z ojcem żadne więzi 
oprócz biologicznych. Podnosi on więc bezskuteczny bunt, nie potra-
fi przejąć władzy i zamiast odbudować rodzinę niszczy ją jeszcze 
bardziej, odrzuca Alę, która prawdziwie go kocha. Sztuka opiera się 
na chaosie i bezsensie. 

 
5. „Prospero - figura ojca w polskim teatrze współczesnym” – 

mgr Martyna Friedla (UO) 
Wśród prezentacji znalazło się też miejsce dla wybitnego 

dramaturga Williama Szekspira i jednego z jego ostatnich dzieł „Bu-
rzy”. Na temat jednego z jej bohaterów Prospera- prawowitego księ-
cia Mediolanu. „Prospero- figura ojca w teatrze współczesnym” pre-
legentka mgr Martyna Friedla postanowiła opracować ten temat na 
podstawie dwóch przedstawień reżyserowanych przez Maję Kle-
czewską oraz Krzysztofa Warlikowskiego jako dwa różne sposoby 
interpretacji i artystycznego przekazu. 

 
6. „Młodopolski model ojcostwa na przykładzie pana Dul-

skiego z „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej” – mgr 
Martyna Kasprzak (UJ) 

Rola ojca jako głowy rodziny zostaje tutaj ukazana w tendencji 
zanikającej, tą funkcję na podstawie książki przejmuje Aniela Dulska, 
która jest negatywną postacią. To ona ma władzę nad Panem Dulskim, 
który wykazuje się biernością, oportunizmem oraz umiłowaniem świę-
tego spokoju. O tym jakim był człowiekiem świadczą często wypowia-
dane przez niego słowa „A niech Was wszyscy diabli!”. Oprócz więzi 
biologicznych nic go nie łączy ze swoimi dziećmi, które odczuwają 
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jakby jego nieobecność brak psychiczny, chociaż fizycznie jest obecny 
pośród nich. Tym sposobem to matka staje się wątpliwym autorytetem 
do naśladowania dla Hesii, która tak samo jak ona prowadzi hulaszczy 
tryb życia, jest krnąbrna i zakłamana. Bohaterowie kierują się jedynie 
stereotypami czy konwenansami. Państwo Dulscy są literackimi najgor-
szymi przykładami rodziców. 

 
7. „Literackie oblicza ojcostwa. O relacji ojciec-córka w 

"Wiernej rzece" Żeromskiego” – mgr Agnieszka Wojcieszek (UO) 
Natomiast mgr Agnieszka Wojcieszek w swojej pracy na te-

mat „ Literackie oblicza ojcostwa. O relacji ojciec- córka w „Wiernej 
rzece” Żeromskiego” ukazała postaci starego Brynickiego i jego 
córki Salomei. Brynicki był patriotą uczestnikiem dwóch wielkich 
powstań narodowych: listopadowego i styczniowego z córką łączą 
go serdeczne i bardzo bliskie relacje, co widać, gdy szczęśliwie po-
wraca do domu. Ojciec na pierwszym miejscu stawia Ojczyznę a 
dopiero potem „familię”, dlatego też zostawia Salomeę samą i idzie 
na wojnę. Cechuje się czujnością, liberalnością, bezwzględną i od-
wzajemnioną miłością, interesuje go bardzo relacja Salomei z Odro-
wążem, co prelegentka zobrazowała cytując fragment wypowiedzi 
starego Brynickiego na ten temat. 

 
8. "Relacje ojciec-syn w powieści Bogdana Madeja” – mgr 

Aleksandra Paluch (UO) 
W tej antyutopii ukazana jest samotność 11- letniego Marka, 

którego ojcem jest Prezes wiecznie inwigilujący syna, zakazujący 
mu jedzenia jabłek pomimo tego, że sam je zjada; obsesja, kontrola, 
bunt przeciwko władzy. Także nawiązanie do Biblii: Ewa kusi Mar-
ka, by zjadł jabłko w zamian za zbliżenie erotyczne. Prelegentka 
odwołała się też do wybitnego ks. prof. Józefa Tischnera cytując 
jedną z jego myśli. 

 
9. „Gdy ojcem autysty jest artysta: analiza fotografii Ti-

mothyego Archibalda” – mgr Wioletta Stęczniewska (UWM) 
Autyzm to zaburzenie, dziecko na nie cierpiące ma własny 

świat, posiada także trudności w komunikacji i socjalizacji ze społe-
czeństwem. Prelegentka najpierw przybliża problem autyzmu, a po-
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tem pokazujr widowni przygotowanych w formie prezentacji przy-
kładowe zdjęcia wykonane przez Timothy'ego Archibalda, którego 
syn cierpi na tą chorobę. Zdjęcia ukazują samotność, problemy z 
funkcjonowaniem, mogą one być traktowane nie tylko ze strony 
artystycznej, ale także jako formę autoterapii. To ukazanie w innej 
formie problemu autyzmu jest w stanie poruszyć każdego, niezależ-
nie od wieku, płci czy zawodu. 

 
10. "Trauma i wina. Próba biograficznej analizy Kierkegar-

dowskiej melancholii" - Przemysław Szajca (UMK) 
Prelegent rozpoczął od informacji na temat twórczości, osoby 

oraz roli jednostki wobec Boga. Informacje te były podane w atrak-
cyjnej formie prezentacji multimedialnej, na której znalazły się m.in. 
fragmenty „Dzienników” Kierkegaarda, a zwłaszcza dotyczących 
ojca, w relacji z którym można według prelegenta doszukiwać się 
źródeł melancholii filozofa. Ciekawostką jaką podał wygłaszający 
referat jest fakt, że ojciec umarł w wieku 82 lat, a wszystkie dzieci 
oprócz Sorena i Piotra zmarły przed nim nie osiągając wieku 33 lat. 

 
11. "Rola ojca w procesie edukacji na przykładzie bohaterów 

powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki i Pan Podstoli 
Ignacego Krasickiego" - mgr Alicja Żuchowska (UMK) 

Na podstawie tych dwóch powieści przedstawiła różne obrazy 
ojców: surowego sarmaty, dla którego Ojczyzna jest rzeczą najważ-
niejszą, dzieci boją się go oraz dobrego, łagodnego ojca. Dominuje 
obraz nadopiekuńczej matki i surowego ojca. W „Panie Podstolim” 
bohater to obrońca tradycji, chrześcijanin, gospodarz, jest to opisany 
sam autor, który wychowuje swoje dzieci. Według Mikołaja Do-
świadczyńskiego sam ojciec nie może dać wykształcenia, o przyszło-
ści decydują rodzice, obowiązuje zwierzchność, jest krytyczny do 
swojego rodzica, ale nie wyraża tego wprost tylko za pomocą ironii, 
subtelnej krytyki. Według prelegentki Mikołaj Doświadczyński jest 
antywzorem ojca. 
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12. „Witold Hulewicz - ojciec poetyckiego ujęcia muzyki kon-

kretnej” – mgr Karolina Mytkowska (UJ) 
Bardzo ciekawy temat „Witold Hulewicz- ojciec poetyckiego 

ujęcia muzyki konkretnej”. Witold Hulewicz zrewolucjonizował 
muzykę ujmując ją w poetycki sposób muzykę konkretną wykorzy-
stując orkiestrę symfoniczną. Były to utwory proste lecz doskonałe. 
Wiersz został utworem muzycznym i wykorzystywano zarówno 
uświęcone tradycją instrumenty jak i te pogardzane np. katarynkę. 
Według Hulewicza wszystko co nas otacza jest muzyką. 

 
13. „Kreacje ojców w powieściach Marty Fox. Wybrane przy-

kłady” - mgr Katarzyna Świercz (UJK) 
Prelegentka wyróżniła trzy typy ojców. Pierwszym z nich był 

ojciec dziecka tytułowej Magdy, który proponuje dziewczynie abor-
cję, nie jest gotowy na posiadanie dziecka, jest nieodpowiedzialny, 
przerzuca odpowiedzialność na swojego ojca. Drugim typem jest 
ojciec chłopaka, który jest ustatkowany, rozumiejący, wspierający i 
pomagający matce jego wnuka. To on przejmuje rolę ojca dla dziec-
ka chociaż jest jego dziadkiem, łączy te dwie role. I ostatnim jest 
nieżyjący ojciec Magdy, który jest wyidealizowany na co prelegent-
ka postawiła pytanie: Czy on rzeczywiście taki był? 

 
14. „Witold ks. Czartoryski z Pełkiń. Błogosławione ojco-

stwo” – mgr Iwona Długoń (URz) 
Witold ks. Czartoryski był patriotą i dobrym mężem oraz oj-

cem o czym świadczy fakt, że z 12 dzieci aż 4 zostało oddanych dla 
Kościoła a Michał. Który zginął w Powstaniu Warszawskim, został 
ogłoszony męczennikiem i błogosławionym przez Jana Pawła II. 
Wychowywał swoje dzieci, aby dążyły do świętości skromność, 
surowość, prostota i brak snobizmu, pomimo tytułu arystokratyczne-
go i ogromnego majątku. Zostały przywołane słowa kar. Stefana 
Wyszyńskiego na temat Witolda. Był też autorem wielu rozpraw np. 
„O posłuszeństwie” czy „ Modlitwa” ulubiona dla prelegentki, doty-
cząca modlitwy za dzieci przez rodziców. W małżeństwie obowią-
zywał model partnerski. Według wspomnień wnuków Witold był 
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dobrym i łagodnym dziadkiem, a ta linia rodziny Czartoryskich jest 
jedną z najliczniejszych żyjących w Polsce. 

 
15. „Obraz ojca niepełnosprawnego prezentowany w fil-

mach” – mgr Anna Gagat-Matuła (UMCS) 
Za pomocą prezentacji multimedialnej mgr Anna Gagat- Ma-

tuła zaprezentowała „Obraz ojca niepełnosprawnego prezentowany 
w filmach”. Pomysłem na temat pracy były ostatnie reportaże telewi-
zyjne o niepełnosprawnym ojcu, któremu odebrano prawa ojcowskie. 
Postaci ojców niepełnosprawnych przedstawiła na przykładach 3 
filmów: „Sam”- niepełnosprawny ojciec walczy o prawa rodziciel-
skie nad swoją córką, chociaż myśli jak 7 latek; „Forrest Gump”- 
bardzo się ucieszył, gdy dowiedział się, że będzie ojcem i że jego syn 
będzie normalny oraz Norbert z telenoweli „M jak Miłość”, gdzie 
pokazana jest idealizacja, idylla życia z niepełnosprawnością, na-
miastka normalności. Prelegentka podkreśliła, że ludzie kierują się w 
stosunku do takich osób stereotypami i że brakuje badan dotyczą-
cych ojcostwa niepełnosprawnych, jest widoczna luka w tej kwestii, 
co jest niepokojącym sygnałem.  

 
16. „Rodzina w literaturze stanisławowskiej – model czułego i 

troskliwego ojca” – mgr Ewelina Szarek (URz) 
W „Sielankach” Naruszewicza, można zobaczyć delikatność, 

czułość w stosunku do ojca, starca, który wspomina pierwsze kroki 
swojego dziecka, za co dziękuje Bogu. W „Dziecku poprawionym” 
obowiązują zakazy, nakazy, surowość, ale także czuly troskliwy opie-
kun. Również w utworach Karpińskiego, Bohomolca widoczna jest 
szczególna więź z ojcem np. „Córka tęskniąca za ojcem” w żałobie po 
ojcu. Pomimo tego, że w literaturze stanisławowskiej obowiązywał inny 
rodzaj ojcostwa związanego z twardą ręką w niektórych utworach mo-
żemy znaleźć inną perspektywę nie twarda ręka lecz czułość i troskli-
wość, a także ważna pozycja ojca w życiu rodzinnym. 

 
17. „ Śmierć z rąk ojca jako temat sztuki” – mgr Urszula Maja 

Krzyżanowska (UMCS) 
Prelegentka odwołała się do dwóch mitologicznych, biblijne-

go i historycznego przykładu. Pierwszym był Kronos, który pożerał 
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swoje dzieci, aby te nie odebrały mu władzy jak on to zrobił swoje-
mu ojcu, w wizji artystycznej nie połyka ich w całości, a rozrywa ich 
ciała. Grozy obrazowi dodaje duży kontrast światłocienia. Następ-
nym przykładem było ofiarowanie Ifigenii w Mykenach, aby prze-
błagać boginie. Istnieją dwie wersje: Ifigenia zostaje zabita i ofiaro-
wana oraz nie zostaje zabita, gdyż Artemida w postaci łani ratuje ją. 
Słynnym motywem biblijnym jest ofiarowanie Izaaka przez Abra-
hama na rozkaz Boga, jednak i za jego przyczyną zostaje to zabój-
stwo niedokonane. Na obrazie dostrzegamy egzystencjalny niepokój, 
dynamizm, głęboką religijność. Ostatnim przykładem jest Iwan IV 
Groźny, który słynął z sadyzmu. Pewnego dnia pobił swoją synową, 
a syn postanowił to wyjaśnić ze swoim ojcem, ten stracił cierpliwość 
i uderzył go w głowę metalową laską, co spowodowało jego natych-
miastową śmierć. Był to jedyny przypadek kiedy car rozpaczał nad 
czyjąś śmiercią. Większość tych obrazów pochodzi z epoki baroku. 

 
18. „Hrabia Władysław Rey - surowy ojciec czy rozsądny 

opiekun?” – mgr Joachim Popek (URz) 
Hrabia Władysław Rey posiadał czworo dzieci- Emmę, Jawi-

gę, Artura i Konstantego. Artur został niejako „skreślony z kart hi-
storii”, gdyż prawdopodobnie cierpiał na chorobę psychiczną, Kon-
stanty nienawidził swojego ojca, aż do śmierci co spowodowało jego 
ułomność w związkach z kobietami, aby odciąć się od ojca wyjechał 
na Madagaskar gdzie został zjedzony przez kanibali. Emma nie była 
dobrą żoną, wydziedziczyła swojego męża oraz dzieci, wyjechała na 
dwór wiedeński, zmieniła swoje nazwisko z Brunicka na Branicka, 
fałszując linię genealogiczną, co odkryto wyrzucając ją z Wiednia 
oraz odbierając jej Krzyż Gwiaździsty. Jedyną dobrze wychowaną 
córką była Jadwiga. Być może hrabia opamiętał się wtedy. Była ko-
chana przez wszystkich, również przez ojca, wszyscy mieli o niej 
dobre zdanie. Przez zaniedbanie Hrabiego Reya, linia oficjalna zosta-
ła zaniedbana natomiast linia nieoficjalna żyje do dziś. 

 
19. „Obraz ojca w komediach Franciszka Zabłockiego” – 

mgr Ewelina Giżka (KUL) 
Mgr Ewelina Giżka przedstawiła twórczość Franciszka Za-

błockiego oraz wyróżniła kategorię ojca sarmaty- złego ojca, suro-
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wego, nieubłagalnego, egoistycznego, zabobonnego, nie budującego 
żadnych więzi ze swoimi dziećmi, które zwracają się do niego „Mo-
ści Dobrodzieju” np. Panowie Gdyrscy, oraz ojca sentymentalnego 
zastąpienie sarmatyzmu, nuklearna rodzina, zauważanie potrzeby 
kochania i bycia kochanym, przyjaciela dzieci, bliskich więzi ojca z 
potomstwem. 

 
20. "Wychowawcza rola ojca we współczesnym świecie" - 

mgr Patrycja Sadło (KUL) 
Ojciec ma wprowadzać dzieci w system wartości, a jego brak jest 

dla dziecka ogromną krzywdą u dziewczynek objawia się zaburzeniami 
jedzenia natomiast u chłopców dzieciństwo bez ojca wpływa na dorosłe 
życie. Według Jerzego Witczaka ojciec nie jest możliwy do zastąpienia i 
odgrywa w życiu dzieci wielką rolę. Syn nieświadomie przejmuje za-
chowania ojca, zarówno cechy pozytywne jak i negatywne. Jego obec-
ność wpływa również na sukcesy i porażki. 

 
PANEL V – Społeczny 

Prowadzący: Dr Artur Lis 
 
1. „Ojciec wobec niepełnosprawności dziecka” – mgr Anna 

Bernacka (UWM) 
Prelegentka przedstawiła definicje ojcostwa. Tradycyjna ro-

dzina była wielopokoleniowa, przestrzegano norm rodzicielskich. 
Natomiast współczesna rodzina jest zupełnie inna, ojciec wychowuje 
dziecko, dba o niego, istnieje równość, indywidualizm. We współ-
czesnej rodzinie relacje rodziców z dziećmi są na zasadzie partner-
stwa. Przy poznawaniu niepełnosprawności dziecka należy spostrzec 
pewne fazy. Pierwszą fazą jest faza szoku, kiedy rodzice dowiadują 
się o niepełnosprawności dziecka, burzliwe emocje, jest to okres 
krytyczny, rodzice mają poczucie winy i bezradności. Kolejną fazą 
jest faza kryzysu emocjonalnego, a więc rozpacz, depresja, rodzice 
nie mogą pogodzić się z tym, że mają niepełnosprawne dziecko, 
mają oni poczucie klęski, skrzywdzenia. Rodzice w takiej sytuacji są 
osamotnieni, ojciec odsuwa się od rodziny. Ojciec jako głowa rodzi-
ny nie zajmuje się sprawami rodziny, ucieka w nałogi lub pracę za-
wodową. Jest niewiele przyczyn odchodzenia ojca od niepełno-
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sprawnego dziecka. Są to m.in.: chęć uniknięcia zobowiązań i obo-
wiązków. Następną fazą jest faza pozornego przystosowania się, 
próby nieracjonalnego przystosowania się, deformują obraz rzeczy-
wistości zgodnie z pragnieniami. Mechanizmami obronnymi są ob-
winianie lekarzy, lekceważenie diagnozy, nieuznanie faktu niepełno-
sprawności, odwiedziny znachorów oraz szukanie innej diagnozy. 
Do faz tych należy także faza konstruktywnego przystosowania się, 
zastanawianie się rodziców nad realną pomocą dziecku, dominują tu 
uczucia pozytywne oraz dbanie o dziecko. Odnalezienie się w roli 
niepełnosprawnego dziecka jest trudnym zadaniem. Jego stosunek 
zależy od psychiki ojca, jego dojrzałości, wieku, ale również wi-
doczności niepełnosprawności dziecka.  

 
2. „Gdzie są ojcowie dzieci niepełnosprawnych?” – mgr Ka-

tarzyna Biel-Ziółek (AI) 
Ojcowie niepełnosprawnych dzieci opuszczają rodzinę i zo-

stawiają matki z problemami. 8 na 10 ojców opuszcza dzieci niepeł-
nosprawne. Najczęstszym powodem jest chęć ucieczki ojców przed 
problemami. Ojciec jako głowa rodziny powinien być opiekuńczy, 
cierpliwy i troskliwy. Opuszczając rodzinę, robią krzywdę matkom, 
ale przede wszystkim swoim dzieciom. Matkom jest trudno zaspoko-
ić potrzeby dziecka, a także całodobowo spędzać czas z nim. Kieruje 
nimi żal, bezradność oraz strach przed nieznaną przyszłością. Posia-
danie mądrego ojca jest bezcennym kapitałem dla każdego dziecka 
na całe życie. Niemoralne jest odmówienie pomocy dla własnego 
dziecka. 

 
3. „Ojciec w przestrzeni Internetu” – mgr Nina Dymkowska (UWM) 
Prelegentka zawarła w swojej pracy przemiany roli ojca. Oj-

costwo jest tematem, który się odkrywa, oprócz macierzyństwa coraz 
większą uwagę zwraca się na rolę ojca. Ojcowie coraz bardziej do-
magają się swoich praw w sądzie i prawo to gwarantuje. Powstaje 
dużo blogów na temat ojcostwa, choć opinie są podzielone. Ojcowie 
posiadają anonimowość w Internecie, co daje im poczucie bezpie-
czeństwa oraz poszerza zaplecze wiedzy. 
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4. „Makary Egipski Wielki. Eremityzm jako szczególna forma 
ojcostwa” – mgr Anna Piliszewska (AI) 

Ojcowie pustyni to szczególna forma ojcostwa. Eremici byli 
pustelnikami, opuszczali skupiska ludzkie i w celu kontemplowania 
udawali się na pustynie i szukali obecności Bożej. Św. Antoni był 
ojcem pustelników, to właśnie od niego wszystko się zaczęło. Rady-
kalnie zerwał on ze światem, w listach daje rady swoim następcom. 
Pustelniczy tryb życia jest wyborem i drogą. Świętami pustelnikami 
byli Makary Wielki i Makary Aleksandryjski. Miano „Abba” uzy-
skiwał ojciec na pustyni. W dzisiejszych czasach jest wiele pustelni-
ków.  

 
5. „Pozycja ojca w rodzinie galicyjskiej” – mgr Marzena Ko-

terbicka-Borys (URz) 
Prelegentka zawarła relacje ojca w stosunku do potomstwa. 

Potrzeba posiadania potomstwa była bardzo duża. Dzieci pomagały 
w obowiązkach, pracach domowych, pomagali rodzicom w chorobie 
oraz przejmowali majątek, by nie trafił w niepowołane ręce. Ojcowie 
dużo bardziej cieszyli się z chłopców, znacznie mnie z dziewczynek, 
ponieważ chłopcy byli bardziej przydatni, a dziewczyn trzeba było 
pilnować. Do obowiązków ojca należało przygotowanie poczęstunku 
dla gości i zaproszenie chrzestnych po narodzinach dziecka. Później 
miał nauczyć dziecka pracy, przekazać wartości, religijność oraz 
nauczyć posłuszeństwa. Jeśli dziecko było nieposłuszne, było to 
wstydem przed sąsiadami. Dziecko powinno być bezwzględnie pod-
porządkowane ojcom, dopóki nie opuściły domu. Szacunek do rodzi-
ców przejawiał się przez zwracaniem się do nich zwrotem „wy”. 
Stosunki opierały się na próbie poddańczej. Ojciec wzbudzał wśród 
dzieci strach i niepokój. Miał on przewagę fizyczną w stosunku do 
matki i dzieci. Matka może prosić jedynie za dzieckiem, kiedy ojciec 
je bił. Rodzice przestrzegali przed schlebianiem dzieciom, należy je 
bić. W karaniu należy zważać na wiek dziecka i rodzaj przewinienia. 
Kary fizyczne uważano na sposób wychowania. Nieposłuszeństwo 
przyzwalano na wyrzucenie dziecka z domu, m.in. gdy popadło w 
pijaństwo.  
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6. "Patriarchat w polityce. Model zarządzania partiami poli-
tycznymi w Polsce" - mgr Piotr Dubiński (UWM) 

Przedstawił on zarządzanie partiami politycznymi. Hierarchia 
kategorii to mieszkaniec/obywatel, wyborca, sztab i lider. Lider po-
trzebuje od mieszkańców głosów, sztab natomiast potrzebuje ludzi 
do pracy, zawierają wyborców ambitnych, którzy pomagają. Zarzą-
dzanie przejawia się przez rządy demokratyczne lub rządy autorytar-
ne. Przeważają rządy autorytarne, ponieważ partie same decydują, a 
potrzebują jedynie głosu do mandatu, później obywatel nie jest już 
potrzebny, jedynie mógłby przeszkadzać. Lider mówi na co głoso-
wać, więc nie ma demokracji. Od czasu do czasu ma wpływ także 
sztab. Lider jest utożsamiany z ojcem, a więc patriarchat. Lider wy-
biera sztab, który pracuje na jego korzyść.  

 
7. "Rola ojca w kształtowaniu zainteresowań dziecka" - mgr 

Urszula Solińska (UP) 
Wybór zainteresowań jest zależny od rodziców, są oni pierw-

szymi nauczycielami dziecka. . Dziecko zdolne w okresie dzieciń-
stwa potrzebuje wsparcia od szkoły i rodziny. Zdolności osób są 
związane z czynnikami genetycznymi, a także uwarunkowaniami 
zewnętrznymi. Istnieje kategoria nowego ojca, a mianowicie możli-
wość nieangażowania się, nie opiekowanie się dzieckiem, nie jest on 
odpowiedzialny za dziecko. Codzienny czas jest najważniejszym 
kryterium dojrzałego ojcostwa. Ojcowie żydowscy pełnią rolę pierw-
szych nauczycieli dzieci, dlatego więcej jest laureatów Nagrody No-
bla. Podczas zabaw ojciec powinien dać możliwość dziecku kiero-
wania zabawami, dokonania wyboru. Ważne jest nieprzeciążanie 
dziecka wiedzą, doświadczeniami. Trzeba popierać inicjatywę dziec-
ka. Rodzice muszą być otwarci na dziecko i jego wybory.  

 
8. „Trudna droga przywracania ojcostwa w doświadczeniach 

trzeźwiejących alkoholików” – mgr Joanna Dworakowska (KUL) 
W pracy została zawarta relacja trzeźwiejący ojciec a dziecko. 

Poczucie winy jest najważniejszym rysem w portrecie trzeźwiejące-
go alkoholika. Przedstawione zostały powody tego poczucia winy, 
które można podzielić na cztery kategorie. Uczucia związane z rolą 
ojca, do których trudno dotrzeć. Sposoby pełnienia ojcowskiej roli 
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przez trzeźwiejących alkoholików: ojciec ze skłonnością do tyranii, 
ojciec pogrążony w rozpaczy, ojciec zrezygnowany, ojciec zdystan-
sowany, ojciec który chce odkupić winy, ojciec odsunięty na boczny 
tor, ojciec skoncentrowany na własnym leczeniu, ojciec „nawiedzo-
ny”. Wskazówki na trudny czas: rozrachunek z okresem picia i za-
dośćuczynienia, tworzenie nowych reguł funkcjonowania rodziny, 
pogodzenie się z tym, czego nie da się zmienić, potrzeba dobrych 
wzorców oraz korzystanie z profesjonalnych form pomocy. 

 
9. „Rola ojca w starożytnym Rzymie” – mgr Judyta Rebizant (URz) 
Rodzina w starożytności miała charakter patriarchalny, ojciec 

sprawował najważniejszą władze. Pod władze ojca wchodziło się 
przez urodzenie w prawnym małżeństwie, gdy ojciec go przyjął, a 
także przez akt prawny- adopcję. Ojciec miał prawo życia i śmierci. 
Miał prawo je sprzedać, karać, zabić, a także porzucić. Otrzymywał 
prawo sprzedaży dzieci w niewolę. Można było się zwolnić przez 
emancypację, jednak wiązało się z utrata majątku. Czasem ojciec 
emancypował dziecko, była to forma kary. Ojciec był kapłanem i 
przywódcą. Rzymianie czcili swoich ojców jak bogów, a mogiłę 
traktowali jak świątynie. Głowa rodziny podejmował ostateczne 
decyzje. Miał przekazać dziecku zasady sprawiedliwego życia. Oj-
ciec przygotowywał syna do życia prywatnego, publicznego, służby 
wojskowej.  

 
10. „Nazwisko jako dobro osobiste” – mgr Olga Nowak (KUL) 
Zasady nadawania nazwiska reguluje kodeks rodzinny. Dobro 

osobiste w art. 23 KC. Rzadko zdarza się, żeby jedna osoba nosiła 
dane nazwisko. Naruszenie nazwiska może przybierać różne formy, 
co jest naruszeniem godności. Zostało przedstawione nazwisko a 
dziennikarstwo i prawo prasowe. Nie jest naruszeniem nazwiska 
samo jego wymienienie. Przepisy prawa cywilnego przewidują 
ochronę o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Możliwość 
dochodzenia odszkodowania i dochodzenia zadośćuczynienia w sy-
tuacji krzywdy. Pojawiła się w kontekście dóbr związanych z kultem 
pamięci osób zmarłych. Każdy z nas ma prawo do ochrony nazwiska 
i w sytuacjach naruszeń powinniśmy dochodzić ochrony, która jest 
uwzględniona.  
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11. "Ojcostwo a identyfikacja z subkulturami agresywnymi"  - 

lic. Dominik Charchut (URz) 
Prelegent zajął się głównie punk i skin oraz przestrzeganie roli 

ojca przez ich przedstawicieli. Zadano im m.in. pytanie „Czym jest dla 
Ciebie ojcostwo?”. Odpowiedzi to „To najlepsza rzecz jaka się przytra-
fiła w życiu”, „Fajna sprawa, gdzieś żyje Twoje dziecko i jest podobne 
do Ciebie, gdyby mógł oddałby dla dziecka wszystko”. Według przed-
stawicieli subkultur agresywnych ojcostwo to odpowiedzialność za 
dziecko i partnerkę. Nie ma wpływu subkultura. Niektórzy nie identyfi-
kują się ze wszystkimi atrybutami, ponieważ w chwili założenia rodziny 
zmieniają się perspektywy. Moment narodzin dziecka jest najważniej-
szym wydarzeniem w życiu członków subkultury. 

 
12. „Rola mediatora w rozwiązywaniu sporów zbiorowych” – 

mgr Maciej Jarota (KUL) 
Powiązanie roli mediatora oraz ojcostwa. Bezpośrednie roz-

mowy między stronami- rokowania, negocjacje. Mediator to osoba 
trzecia, która pomaga rozwiązać spór osobom uczestniczącym. Nie 
powinien sugerować konkretnych rozwiązań, ale powinien pomóc 
komunikować się stronom. Mediator potrzebny jest także w spra-
wach rozwodowych. Nie narzuca pewnych rozwiązań konfliktu, ma 
na celu porozumieć strony między sobą, tak poprowadzić rozmowy, 
aby strony same z siebie doszły do porozumienia. To jest to powią-
zanie z rolą ojca. To on rozstrzyga spór. Mediator to nie ojcowska 
rola. Jeśli istnieje konflikt w domu. Rola ojca sprowadza się do tego, 
by dzieci zaczęły z sobą rozmawiać. Mediator i ojciec powinien być 
także psychologiem, powinien zrozumieć obie strony w sporze zbio-
rowym, organizuje spotkania i wczuwa się w emocje stron.  

 
13. „Miejsce ojca w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 

intelektualnie - zarys problematyki” – mgr Ewelina Okrutna (KUL) 
Kobieta w domu przejmuje część obowiązków i staje się waż-

na w rodzinie. Podjęła ona sama pracę zawodową i część obowiąz-
ków domowych spadła na ojca. Wyróżniano cztery typu ojców: 
opiekun, towarzysz zabaw i nauczyciel, dyscyplinujący, niezaanga-
żowany. Niepełnosprawność to niższy poziom funkcjonowania inte-
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lektualnego. Cztery okresy oswajania się z niepełnosprawnością 
dziecka. Nie zawsze dochodzi do czwartej fazy, ponieważ mają róż-
ną długość. W rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem istnieje 
negatywna aprobata rodzicielstwa. Ojcowie mają poczucie utraty 
żony, bo to głównie matki są obarczone opieką nad niepełnospraw-
nym dzieckiem.  

 
14. "Rola ojca w rodzinie na Śląsku Cieszyńskim - tradycja i 

współczesność" - mgr Paulina Krzyżowska (UMCS) 
Tradycyjną rolą ojca było zapewnienie materialnego bytu ro-

dzinie, cieszył się ogromnym szacunkiem, był autorytetem, pełnił 
rolę decyzyjną, miał ostatnie zdanie we wszystkich kwestiach. 
Członkowie rodziny czuli przed nim respekt, oddawał się pracy, nie 
spędzał tyle czasu z dziećmi, ale pełnił funkcję karalną i dyscypli-
narną. W okresie dorastania dzieci byli pod opieką ojców, a także 
uczył zawodu. Ważną rolą była ojcowizna i region pochodzenia. 
Współcześnie jest układ partnerski, podział obowiązków jest bardziej 
równy, ojciec ma więcej obowiązków i czasu dla dzieci. Szacunek 
dla ojca nie jest z góry nadany, musi na niego zapracować. Jednak 
dalej jest głównym żywicielem rodziny.  

 
15. "Obraz ojcostwa w świetle wyzwań współczesnego świa-

ta" - lic. Jowita Berdzik (WSGE) 
Bardzo dużą rolę odgrywa pogoń za dobrami materialnymi. 

Dzisiaj być ojcem jest pozornie trudniejsze, trzeba być dojrzałym i 
posiadać autorytet dzięki własnej wartości. Stereotypowo rola ojca 
ogranicza się do zapewnienia sytuacji materialnej rodziny. Dzisiaj 
jednak ma charakter partnerski. Oczekuje się, aby utrzymywał dom, 
był obecny w życiu rodziny. Będzie dobrym ojcem tylko wtedy, gdy 
będzie on doceniony w domu, za to, że utrzymuje dom, ale również 
istnieje w życiu rodzinnym.  

 
16. „Samotne ojcostwo- fakty i mity” – Marta Pietrycha (KUL) 
Kolejnym tematem było „Samotne ojcostwo- fakty i mity”. 

Przedstawiła go Marta Pietrycha (KUL). Definicja rodziny i rodziny 
niepełnej oraz jej struktura. Podział niepełnych rodzin na samotne 
matki i samotnych ojców. Ojcostwo to fakt, że jest się ojcem. Naj-
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trudniej jest być dobrym ojcem. Przyczyny samotnego ojcostwa: 
opuszczenie dziecka przez matkę, pozbawienie matki praw rodziciel-
skich, rozwód, śmierć matki oraz przebywanie matki w szpitalu. 
Problemy samotnego ojca: prowadzenie domu, wychowanie dzieci, 
problem w utrzymaniu domu, porządkowaniu, zakupy, pomoc dziec-
ku w zadaniach szkolnych, praca zarobkowa, organizowanie czasu 
wolnego, odbieranie dzieci ze szkoły, a także zaspokojenie potrzeb 
emocjonalnych i seksualnych. Jan Paweł II stracił matkę i wycho-
wywany był przez ojca. Mitem jest, że wychowanie dzieci należy do 
matki i są one w tym lepsze. Ojciec musi być obecny w rodzinie.  

 
17. „Ojcostwo w dobie nasilonych ruchów migracyjnych” – 

mgr Mateusz Szast (KUL) 
W pracy zostały zawarte migracje zagraniczne, ale także we-

wnętrznie, jak również implikacje dla funkcjonowania rodziny i oj-
costwa. Ponowoczesność- świat ludzi w ruchu. Korzenie polskiej 
emigracji. Globalizacja- zmiana systemu aksjologiczno- normatyw-
nego i cyfryzacja kultur, ale również dyfuzja kultur. W pracy zostały 
ukazane zależności pomiędzy rodziną tradycyjną a rodziną nowocze-
sną. Kobiety bardziej migrują i są bardziej odważne, podejmują pra-
cę. Implikacja- miłość bez intymności, miłość bez codzienności, 
miłość na odległość, sąsiedztwo, czy internetowe miejsce spotkań.  

 
18. "Skutki nieobecności ojca w życiu dziecka" - mgr Kata-

rzyna Wac (KUL) 
Model komplementarny polega na tym, że rola ojca jest tak 

samo ważna jak rola matki. Nieobecność ojca- fizyczna, emocjonal-
na, psychiczna, duchowa. Skutkami bycia nieobecnym są rodzina 
ponosi konsekwencje jako całość, zmienia się rola i profil kobiety, 
więcej przestępstw, zaburzenia rozwojowe i wychowawcze, bezrad-
ność, próby samobójcze, gwałty wykonywane przez chłopców, ab-
sencja w szkole.  

 
19. „Przyczyny i konsekwencje nieobecności ojca w życiu sy-

nów” – Mateusz Chmiel (KUL) 
W ostatnim referacie został przedstawiony rozwój relacji mię-

dzy ojcem a synem oraz to, czemu są one ważne dla syna. Strata ojca 
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jest największa stratą dla syna. Koncepcja triangulacji, agresja (roz-
wój motoryki jest przyczyną agresji, ojciec ma pokazywać jak w 
sposób kontrolowany obchodzić się ze swoją motoryką), faza rozwo-
ju dojrzewania i kryzys tożsamości (ojciec pomaga dziecku wcho-
dzić w życie dorosłe, ma być autorytetem i wzorem, młodzież czuje 
się bezradna, nie wiedzą czy będą w stanie wejść w dorosłe życie). 
Zostały ukazane przyczyny powstania „rany ojca”, m.in. dziecko, 
które nie doświadcza obecności ojca, utrata autorytetu w rodzinie 
oraz dezawuowanie roli mężczyzny, utrata ojcowskich kompetencji i 
odpowiedzialności, złe stereotypy- ojca jako żywiciela rodziny i 
zarabiający pieniądze, zakrzywiony obraz relacji męsko-męskich, 
brak przykładu ojcostwa- błędne koło. Skutki nieobecności ojca w 
życiu synów to m.in. głód ojca, zaniżone poczucie własnej wartości, 
większa podatności na depresje, tendencje do większych problemów 
w szkole, tendencje do uzależnień od używek, demotywujący wpływ 
na dalszy rozwój, problem z tworzeniem intymnych i zażyłych rela-
cji z kobietami i własnymi dziećmi, a również występowanie zacho-
wań przestępczych. Zahamowany rozwój inteligencji (testy sprawno-
ściowe, oceny w szkole, osiągnięcia zawodowe, negatywne skutki z 
brakiem ojca). Występuje deficyt w rozwoju moralnym dziecka. 
Mają większą trudność w odnajdywaniu się w społeczeństwie, mają 
więcej trudność w nawiązywaniu kontaktów, nie są samodzielni.  

 

Po zaprezentowaniu wszystkich referatów nastąpiła dyskusja  
Konferencje tematyczne zakończyły się o godzinie 15.00. 
Ostatnim etapem było podsumowanie w Sali nr 105, które 

obejmowało: 
1. Relacje z obrad w panelach 
2. Wnioski i pytania 
3. Podsumowanie i zakończenie 
 

Sprawozdawcy: 
Iwona Król (I rok) 

Dagmara Kozak (II rok) 
Justyna Kochan (II rok) 

Aleksandra Chęcińska (II rok) 
Sabina Zasadny (sprawozdawca/redaktor) (V rok) 
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Konferencja naukowa: 

„AUTORYTET: MIE Ć CZY BYĆ?”  

Stalowa Wola - 24 II 2015 r. 

 
Sprawozdanie 

 
Dnia 24 lutego 2015 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa I 

Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Stalowej Woli, na ulicy Ofiar Katynia 6 w sali nr 105 
odbyła się III Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: 
„Autorytet: mieć czy być”. Zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki 
Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowo-
czesne Kształcenie” oraz Fundacji Campus. Rejestracja trwała od 
9:30 – 10.00. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą natomiast 
słowo wprowadzające przedłożył ks. prof. Jan Zimny – kurator 
(opiekun) wspomnianego Koła Naukowego. Konferencja składała się 
z trzech etapów: sesja plenarna, panele tematyczne - ogólny, prawni-
czy, pedagogiczny, humanistyczny i społeczny oraz podsumowanie.  

Pierwsza część rozpoczęła się o 10.20. 
 
12:00 - 12:30 - PRZERWA KAWOWA  
Panele tematyczne rozpoczęły się o 12.30.  
 

PANEL I – Ogólny 
Prowadzący: ks. prof. Jan Zimny 

 
1. Autorytet nauczyciela w kontekście kryzysu wychowania pa-

triotycznego- mgr Paweł Łubiński (UWM) 
Obowiązkiem zarówno rodziny jak i nauczyciela jest zwróce-

nie uwagi na wartości patriotyczne, stworzenie atmosfery wzajemne-
go uznania, szkoła powinna stwarzać uczniom możliwości angażo-
wania się w różne akcje charytatywne jak na przykład dbanie o po-
bliski cmentarz, organizować pielgrzymki, modlić się o miłość do 
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ojczyzny. Szkoła ma dać skrzydła, które symbolizują wolność i ko-
rzenie, które przypominać będą skąd jesteśmy.  

 
2. Wzorce ze świata dorosłych w oczach dzieci i młodzieży- 

mgr Mateusz Obrębki (UWM) 
Dzieci czerpią wzorce intelektualne i moralne z dorosłych. W 

oczach dzieci świat jest dziwny i niezrozumiały (nawiązanie do 
książki „Mały Książę”. Dzieci czerpią wzorce z dorosłych, którzy 
powinni przekazywać hierarchię wartości. Socjalizacja dzieli się na 
pierwotną- z rodziny i wtórną- środowisko poza rodziną na przykład 
szkoła, znajomi. Podział kultury na materialną i niematerialną. 

 
3. Autorytet vs idol - degradacja instytucji a ewolucja potrzeb 

społeczeństwa- mgr Marcin Jakóbczyk (KUL)  
Zmiana wzorców do naśladowania na przykład współcześnie 

aktor, który niegdyś był zawodem haniebnym, co jest skutkiem wy-
chowania społeczeństwa przez masmedia. Autorytet ma uczyć nas 
miłości do drugiego człowieka, ma pokazać z jakimi problemami 
możemy się spotkać, ponieważ trud jest elementem życia, Bóg po-
winien być autorytetem. (podkreślenie różnicy między autorytetem a 
idolem- autorytet pokazuje właściwą drogę, kształtuje nas przez mi-
łość, wie że cierpienie doskonali a idol powie „rób co chcesz”, ni-
czego nie wymaga, jest chwilowy. 

 
4. Znaczenie autorytetu w procesie kształtowania się tożsamo-

ści- mgr Paulina Krzyżowska (UMCS) 
Dwojakie pojmowanie tożsamości- kształtowanie się od dzie-

ciństwa do dojrzałości, a później jest stałe i kształtowanie tożsamości 
przez całe życie. Kształtowanie się tożsamości przez autorytet rodzi-
ców (tożsamość naturalna). Gdy dziecko idzie do przedszkola obiera 
sobie nauczycielkę jako główny autorytet. W okresie dojrzewanie 
autorytet zmienia się, są nim przyjaciele, idole, którzy wypierają 
rodziców. Konkluzją było to, że autorytet m duże znaczenie, ponie-
waż pozwala na kształtowanie własnej tożsamości.  
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5. Czy polityk jest współcześnie autorytetem?- mgr Joanna 
Wieczorek (UKW) 

Polskie społeczeństwo nie uważa polityków za autorytety. Sy-
nonim autorytetu politycznego to mąż stanu, nie ma ich współcze-
śnie, polityka stała się show, degraduje demokrację, osłabia rolę 
autorytetu. Ośmieszanie się nawzajem przez polityków budzi niechęć 
społeczeństwa, pojawia się krytycyzm polityczny. Niegdyś za auto-
rytet uchodził Lech Wałęsa, lecz nastąpiła transformacja autorytetu 
politycznego, który mimo wszystko będzie ciągle poszukiwany.  

 
6. O sposobach obrony autorytetu w pierwszej poł. XIX w.- 

mgr Marcin Potyczka (UWr) 
Obrona autorytetu przez pojedynek, w których często udział 

brali wojskowi, studenci czy emigranci. Szczegółowe przedstawienie 
sytuacji między Słowackim a Mickiewiczem, gdzie Słowacki chciał 
pojedynkować się z Mickiewiczem, którego uważał za rywala, nie 
czuł się doceniony, był rozgoryczony tym, że tworzy w cieniu swo-
jego wielkiego poprzednika. (Było coś wspomniane o drugim mężu 
matki Słowackiego w „Dziadach” pod postacią doktora). Duchowni 
jako jedyna grupa społeczna nie mogli stawać do pojedynku. Niedo-
szły pojedynek między Ropelewskim a Słowackim, ze względu na 
pozycję społeczną.  

 
7. Autorytet władzy a współczesny marketing polityczny- mgr 

Marta Misiewicz (UŚ) 
Definicja komunikowania politycznego. Definicja kampanii 

wyborczej: premodernizacyjna, modernizacyjna, postmodernizacyj-
na. Możliwość przekazu przez Internet, niewykorzystanie wszystkich 
możliwości Internetu, jednostronny dialog, brak odpowiedzi na ema-
ila obywatela dotyczącego wątpliwości co do programu wyborczego 
przez najważniejsze partie polityczne. Niekorzystnie wpływająca na 
wybory konkurencyjność między partiami, brak zapotrzebowania na 
autorytet polityczny, pluralizm wartości.  
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8. Autorytet jako „produkt” wolnego rynku- mgr Łukasz Ja-
siński (UMCS) 

Wolny rynek jako swoboda zawierania umów, sama spółka 
jako autorytet, potrzeba reformacji rynku emerytalnego, brak do-
kładnego uświadomienia obywatela na czym polega OFE na rynku 
czy ubezpieczenia społeczne. Autorytet może zostać wyprodukowa-
ny na zasadzie dobrowolności, która prowadzi do budowania autory-
tetu, najczęściej przed duże przedsiębiorstwa.  

 
9. Autorytet posła na sejm Rzeczypospolitej wśród uczestni-

ków zebrań sejmowych w XVII wieku- mgr Andrzej Król (URz) 
Jakie wartości preferowała szlachta u ewentualnych kandyda-

tów wybieranych na sejm? Jedną z najważniejszych cech wyboru 
posła był posiadany autorytet, sam fakt wyboru powodował wzmoc-
nienie autorytetu, było to też zajmowanie urzędu, status majątkowy, 
doświadczenie w tej kwestii oraz wykształcenie.  

 
10. „Dwa miecze”- autorytet Papieża i Cesarza w okresie 

średniowiecza- Szymon Dziubicki (UMCS) 
„Dwa miecze” to koncepcja współpracy (myśli politycznej), 

dwojaka władza papieża i cesarza. Istotą sporu była długość miecza, 
który był dłuższy ten miał większy wpływ władzy. Grzegorz VII 
wydał dokument, że papież jest ponad cesarzem, państwo musi speł-
niać wolę kościoła. Papież Innocenty III stworzył teorię jedności 
świata i osoby ludzkiej, społeczeństwo stworzone jest z duszy (ko-
ściół) i ciała (państwo). Konkluzja: gdzie dwóch się bije tam trzeci 
korzysta (spór cesarza z papieżem, korzyść dla królów narodowych). 

 
11.Autorytrt w wychowaniu- Dorota Zagrodnik (WSGE) 
Pojęcie autorytetu z różnych perspektyw na przykład psycho-

logii. Czy występowanie autorytetu jest konieczne w społeczeń-
stwie? Oczywiście tak. Jednostki podporządkowują się autorytetom, 
daje im to poczucie bezpieczeństwa, chcą komuś zaufać, na kimś 
polegać, to kształtuje osobowość.  
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12. Wielowymiarowość zawodu mediatora- mgr Iwona Woliń-
ska (UJK) 

Proces mediacyjny: wprowadzenie, prezentacja problemu, 
wnioski czyli najczęściej porozumienie (ale nie zawsze). Zasadą 
mediacji jest dobrowolność. Brak profesjonalizmu u pedagogów 
szkolnych w roli mediatorów, nieumiejętność mediacji, często nie-
wiedza na czym to dokładnie polega. Autorytet nie stanowi nadrzęd-
nego problemu, mediacja jest skuteczną formą rozwiązywania 
wszystkich konfliktów, lecz brakuje skutecznych mediatorów.  

 
13. Problematyka autorytetu we współczesnej kulturze intelek-

tualnej- mgr Aneta Scherer (KUL)  
Autorytet oznacza społeczne uznanie, to prestiż oparty na ce-

nionych w danym społeczeństwie wartościach. Z autorytetem jako 
kategorią mierzymy się na licznych sprawdzianach w szkole, poja-
wia się on w trakcie akademickich dyskusji, jednak rzadko zastana-
wiamy się, co z tym pojęciem jest tak naprawdę związane, nie rozpa-
trujemy go na różnych płaszczyznach czy w kontekście różnych jego 
przejawów. Kluczowym problemem poruszonym w historiach auto-
rytetu wobec kultury i edukacji jest kwestia tego, jak należy rozu-
mieć autorytet, by dało się go traktować jako istotny punkt odniesie-
nia w wysiłkach zakorzeniania się w kulturze symbolicznej, będącej 
naszym dziedzictwem myślowym. 

 
14. Skutki upadku autorytetu ojca- Wojciech Wodniak (KUL) 
Jest to zagrożenie cywilizacyjne, ponieważ pociąga za sobą 

duże konsekwencje. Powoduje to problemy w wychowaniu i rozwoju 
dziecka. Statystyki pokazują, że kobiety wychowane przez samotną 
matkę mają większe problemy ze stworzeniem w przyszłości szczę-
śliwej rodziny, rodzą w młodym wieku, często dochodzi do rozwo-
dów, co skutkuje ponownie samotnym wychowywaniem dziecka, u 
mężczyzn z kolei widać częstsze konflikty z prawem. Na tych przy-
kładać widać, jak ważną rolę pełni ojciec w wychowaniu dziecka.  
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15. Wpływ autorytetu na kształtowanie się osobowości czło-
wieka- Mateusz Chmiel (KUL) 

Bardzo ważna rola rodziców, wpływa ona na rozwój ich dzie-
ci, muszą oni postępować jednoznacznie, aby dziecko było świado-
me o co dokładnie chodzi. Unikać sytuacji gdzie jedno się mówi a 
drugie się robi.  

 
16. Warren Buffet- „Mędrzec z Omaha”- lic. Rafał Drozdow-

ski (KUL) 
Warren Buffet jest czwartym z najbogatszych ludzi świata. 

Majątku dorobił się kupując akcje na giełdzie. Jest bardzo skromny, 
pomaga ekonomistom inwestować pieniądze. Sam inwestuje w pew-
ne rzeczy, stare, na których się zna, a nie w nowoczesną technologię. 
Swój majątek chce przeznaczyć na cele charytatywne. 

 
PANEL II – Prawniczy 

Prowadzący: Dr Justyna Krzywkowska 
 
1. Potrzeba ochrony zabytków a konieczność finansowania 

ich ochrony- dr Bartłomiej Gadecki (wygłoszony przez Elwira Nata-
lia Kałędek) 

Prelegent przeanalizował w swojej pracy ochronę zabytków w 
Polsce. Jak zabytki chroni prawo, sposoby finansowania. Koniecz-
ność ochrony wynika z Konstytucji RP. Obowiązek ochrony mają 
podmioty, które dokonują prac robót publicznych. Dodatkowo wła-
ściciel zabytków może otrzymać dotacje. Zbytki oprócz wartości 
historycznych posiadają wartość materialna. W Polsce istnieje jednak 
brak społecznej świadomości. 

 
2. Etyka sprzedawcy a prawna ochrona konsumenta – Elwira 

Natalia Kałędek (UWM) 
Współczesny obrót charakteryzuje masowość. Uczestniczą w 

nim konsument i przedsiębiorca. Obecnie można zaobserwować 
powstawanie szeregu uregulowań, które chronią prawa konsumen-
tów. Już w kodeksie cywilnym można spotkać pierwsze uregulowa-
nia. Prelegentka jako ciekawostkę przekazała, że podczas swoich 
badań znalazła blisko 5000 tysięcy klauzul stojących po stronie kon-
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sumentów. Reasumując konsument podlega coraz lepszej ochronie 
nie tylko ustawowej. 

 
3. Autorytet w świetle ustawy o służbie cywilnej – mgr Mate-

usz Świercz (UŚ) 
We współczesnych czasach podatnicy próbują wpłynąć na au-

torytet urzędnika. Niektórzy urzędnicy cieszą się dużym poważaniem 
i szacunkiem wśród społeczeństwa. W jednostkach administracji 
istnieje potrzeba kształtowania i wzmacniania postaw pracowników 
zorientowanych na jakość świadczonych usług administracyjnych. 
Wymaga to tworzenia klimatu pracy sprzyjającego projakościowym i 
etycznym działaniom, gdyż jakość utożsamiana jest z solidnością, 
rzetelnością i uczciwością pracownika. Wdrażając nawet najdosko-
nalsze systemy zarządzania jakością, nie osiągnie się sukcesu, jeśli 
nie zostaną one skorelowane z polityką personalną urzędu, gdyż 
małe zaangażowanie pracowników może stanowić poważną barierę 
w budowaniu właściwych relacji z klientem, a ten ocenia funkcjo-
nowanie urzędu na podstawie swoich kontaktów z urzędnikami. 

 
4. Kwestia autorytetu w przypadkach stanowienia i stosowa-

nia prawa stanowionego i religijnego – mgr Beata Fijołek (UMCS) 
Człowiek od zawsze dążył do stworzenia regulacji, reguł. Wy-

różniamy normy moralne, religijne, obyczajowe. Głównie normy 
opierają się na założeniach aksjologicznych. Początkowo ludzie 
opierali swoją wiedze tworząc normy na przeciwstawieniu dobra i 
złą. Następnie prelegentka skupiła się na prawie żydowskim. Dzieli 
się ono na świecki i boskie. Prawa rabiniczne posiadają około 613 
przykazań. Podział ten opisuje relację człowieka z Bogiem oraz rela-
cje człowieka z człowiekiem. Przykazania z tory mają pierwszeń-
stwo niż przykazania rabiniczne. 

 
5. Autorytet sędziego Trybunału Konstytucyjnego- Martyna 

Włodkowska (KUL) 
Trybunał konstytucyjny to organ sądownictwa konstytucyjne-

go w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. W Polsce Try-
bunał Konstytucyjny ustanowiono ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o 
zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a powołano 
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do życia – po trzech latach ostrych sporów – ustawą z dnia 29 kwiet-
nia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym Działalność orzeczniczą 
rozpoczął w 1986 roku. Status sędziego Trybunału Konstytucyjnego 
kształtuje przede wszystkim zasada niezawisłości sędziów. Formalne 
wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska sędziego Try-
bunału ustalone są w ustawie. Zgodnie z tymi wymaganiami sędzią 
Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowa-
nia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Współczesny ustrojodawca szeroko normuje 
problematykę Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego członków 
na poziomie unormowań konstytucyjnych. Jest to wynikiem nie tyl-
ko ustrojowej rangi tego organu, ale też bliskiego związku jego dzia-
łalnością ze sferą sprawowania władzy politycznej przez pozostałe 
władze. 

 
6. Ustawa o ochronie im. Józefa Piłsudskiego jako normatyw-

ny przykład kształtowania autorytetu- mgr Dawid Kostecki (KUL) 
Na początku swojej pracy prelegent zdefiniował pojęcie auto-

rytetu. Autorytet to człowiek będący wzorem autorytet. Imieniem 
Józefa Piłsudskiego nazywane są place, parki oraz w wielu miastach 
stoją liczne pomniki. Jest to postać niezwykle burzliwa. Wprowadził 
on rządy autorytarne. Został oskarżony przez swoich nieprzyjaciół że 
jest kabotynem. Już za życia był dla wielu autorytetem.  

 
7. Autorytet senatora – dawniej i dziś – Piotr Krzyżanowski (KUL) 
Autorytet senatora zależy od autorytetu instytucji, którą repre-

zentuje, czyli Senatu, ale także od jego cech osobowościowych i 
wykonywanej pracy. Duże znaczenie ma także postrzeganie polity-
ków przez media i społeczeństwo. Senat od początku cieszył się 
społecznym uznaniem, dlatego z powodzeniem, funkcjonował za-
równo w I Rzeczpospolitej, w Księstwie Warszawskim, Królestwie 
Polskim oraz w II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej władze 
komunistyczne, zlikwidowały Senat, aby osłabić opozycję antyko-
munistyczną. W wyniku ustaleń Okrągłego Stołu, w noweli kwiet-
niowej przywrócono Senat. Ta decyzja była raczej rezultatem bieżą-
cych kalkulacji politycznych niż przemyślaną spójną koncepcją 
ustrojową. Obowiązująca Konstytucja wprowadziła zasadę dwu-
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izbowości nierówno rzędnej, tzn. Senat podobnie jak Sejm, jest or-
ganem władzy ustawodawczej jednak ma znacznie mniejsze upraw-
nienia niż Sejm. Takie rozwiązanie niewątpliwie osłabia znaczenie 
Senatu i prowokuje do pytań o sens jego istnienia. Najlepszym roz-
wiązaniem wydaje się więc zwiększenie kompetencji Senatu, tak, 
aby można było czerpać jak najwięcej z zasady dwuizbowości. 

 
8. Znaczenie adwokata kościelnego w postępowaniu o stwier-

dzenie nieważności małżeństwa - mgr Patrycja Kukulska (KUL) 
We wstępie swojej pracy prelegentka przedstawiła etapy postę-

powanie stwierdzenia nieważności w postępowaniu kanonicznym. Ad-
wokat w procesie kanonicznym broni osoby. Jest on rzecznikiem stron. 
Ma on swoje zadania wypełniać starannie, zachowywać tajemnice za-
wodową, Adwokaci kierunkują swoich klientów. Sędzia dopuszcza 
adwokata dekretem. Brak uregulowań może prowadzić do licznych 
nadużyć, które prowadzą do zagrożenia instytucji małżeństwa.  

 
9. Autorytet prokuratora – wczoraj i dziś- Mateusz Gabryel (KUL) 
W obliczu nowelizacji KPK autorytet prokuratora wzrośnie, 

gdzie wyraźnie będzie zaakcentowana zasada kontradyktoryjności. 
Prokuratura nie ma swoich umocowań w Konstytucji. Społeczeństwo 
traci zaufanie do prokuratorów. Według prelegenta prokuratorzy zbyt 
mało zarabiają. Także w tym zawodzie zdarzają się społecznicy. W 
gestii państwa jest zapewnie autorytetu dla prokuratury. 

 
10. Religijny charakter , jako autorytarny przesłanka w pro-

cesie rejestracji nowych grup wyznaniowych - mgr Radosław Pie-
strak (KUL) 

Prelegent poruszył temat pastafarian. Przedstawił on wyroki 
SA. Uzyskanie statusu kościoła i innego związków wyznaniowych. 
Organ kompetentny to ministerstwo administracji i cyfryzacji. Po 
przez rejestracje kościoły i związki wyznaniowe powoduje że mogą 
one dokonywać inwestycji sakralnych , nauczania religii w szkołach. 
Pastafarianie wierzą w kult makaronu oraz kult latającego potwora 
spaghetti. Cel tego związku to naśmiewanie z innych religii.  
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11. Autorytet sędziego w trybunale kościelnym – mgr Andrzej 
Kukulski (KUL) 

Prelegent przedstawił pojęcie autorytetu. Na podstawie kano-
nu 1420 każdy biskup w swojej diecezji musi ustanowić Trybunał. 
Dodatkowo powoływany jest wikariusz sądowy, który zajmuje się 
sprawami sądowymi, może być mu dodany pomocnik. Kandydat 
musi cieszyć się nienaruszoną opinią. Nie może mieć mniej niż 30 lat 
oraz musi posiadać doświadczenie w pracy sądowej. Sam oficjał nie 
prowadzi całego sądu. Urząd wikariusza jest kadencyjny. 

 
12. Konstytucja RP jako autorytet w demokratycznym pań-

stwie prawa – Justyna Kochan (KUL) 
Słowo konstytucja wywodzi się z od łacińskiego słowa 

,,constituere’’ co oznacza ustanawiać, urządzać. Jest to akt, który 
urządza porządek polityczny, prawny oraz określa obowiązki i prawa 
obywateli. Termin ten pojawił się ponad 200 lat temu. Warto należy 
wspomnieć iż istnieją państwa, które nie posiadają konstytucji a two-
rzenie prawa leży w gestii sądów, które tworzą prawo na zasadzie 
precedensów. Należą one do systemu anglosaskiego. Nowa konsty-
tucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku. Składa się ona z pre-
ambuły, 13 rozdziałów i 243 artykułów. Preambuła określa kierunki 
wykładni konstytucji oraz odwołania na naszej burzliwej historii. 
Obecna konstytucja ma charakter generalny unika pojęć konkret-
nych, a co za tym idzie zawiera pojęcia abstrakcyjne, które są dopre-
cyzowane w aktach niższego rzędu ustawach. Moim zdaniem kon-
stytucja jest autorytetem dla państwa. Po pierwsze widać iż wiedzie 
od najdawniejszych czasów prym wśród aktów prawych i większość 
państw dążyło aby ja stworzyć. To w niej zostają określone ustrojo-
we założenia państwa. Określa ona ramy działalności państwa, jego 
organów oraz zapewnia człowiekowi swoistą gwarancję przestrzega-
nia jego praw i wolności przez organy państwowe. 

 
13. Autorytet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

dziedzinie interpretacji prawa – Łukasz Lewkut (KUL) 
TSUE obejmuje 3 instytucje: Sąd, Sąd do spraw Służby Pu-

blicznej (Sądy wyspecjalizowane), Trybunał Sprawiedliwości. Trak-
tat o Funkcjonowaniu UE w art. 256 wprost przyznaje tę kompeten-
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cję Sądowi (UE), który może przekazać tę sprawę do rozpoznania 
Trybunałowi Sprawiedliwości, ale wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta 
wymaga orzeczenia co do zasad, które mogą mieć wpływ na jedność 
lub spójność prawa Unii. sąd krajowy ma OBOWIĄZEK, zawarty w 
art. 267 TFUE, zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do Trybu-
nału, gdy powstał problem co do stosowania czy wykładni prawa 
unijnego i orzeczenie tego sądu nie podlega zaskarżeniu według 
prawa wewnętrznego (czyli gdy orzeczenie jest ostateczne). 

 
14. Europejski Trybunał Praw Człowieka - orzeczniczy auto-

rytet – mgr Agata Jakieła (KUL) 
Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownic-

twa międzynarodowego właściwym do orzekania w sprawach doty-
czących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej Protokołach 
dodatkowych. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści 
się w Strasburgu. W skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
wchodzą sędziowie w liczbie równej liczbie państw członkowskich 
Rady Europy. Funkcję sędziego z ramienia Polski pełni obecnie 
Krzysztof Wojtyczek. Pani prelegent wskazała funkcję ETPCz jako 
autorytetu dla innych jednostek sądownictwa.  

 
15. Autorytet a autorytarność władzy – mgr Kamil Wiciński (KUL) 
Osobowość autorytarna rodzaj osobowości, w którym jed-

nostka wykazuje silne predyspozycje do akceptowania i podzielania 
antydemokratycznych przekonań, uwidaczniających się w konserwa-
tywnych poglądach i postawach, a także w postrzeganiu świata przez 
pryzmat stereotypów i schematycznego "sztywnego" rozumowania. 
Dla osobowości autorytarnej charakterystyczna jest rezygnacja z 
własnej oceny zjawisk i podpieranie się autorytetem znanej osoby 
dla wyjaśnienia swoich poglądów i działania. Jako cecha osobowości 
autorytaryzm charakteryzuje się respektem dla władzy, tendencją do 
idealizowania obrazu własnej grupy społecznej i karania osób naru-
szających obowiązujące normy, stereotypizacją postrzegania relacji 
społecznych i członków innych grup. A autorytet to społeczne uzna-
nie, prestiż osób lub grup bądź instytucji społecznych oparte na ce-
nionych w danym społeczeństwie wartościach oraz osoba lub insty-
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tucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania co do profesjo-
nalizmu, prawdomówności i bezstronności, w ocenie jakiegoś zjawi-
ska lub wydarzenia.  

 
16. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jako autorytet 

prawa w amerykańskim systemie wymiaru sprawiedliwości – mgr 
Dominika Zybała (KUL) (referat odczytany przez mgr Kamila Wi-
cińskiego).  

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych to głowa władzy są-
downiczej w systemie trójwładzy funkcjonującym w Stanach Zjed-
noczonych, obok władzy wykonawczej (prezydenta) i ustawodaw-
czej (Kongresu). Jest sądem najwyższej instancji w sprawach podle-
gających prawu federalnemu. Jego zadaniem jest zagwarantowanie, 
że wszystkie działania władzy wykonawczej i ustawodawczej są 
zgodne z konstytucją. Rola tego sądu w amerykańskim życiu poli-
tycznym jest ogromna. W pewnym aspekcie jest autorytetem dla 
władzy amerykańskiej. Dla przykładu, do sądu należą decyzje w tak 
kluczowych sprawach jak legalizacja aborcji i małżeństw homosek-
sualnych. W 2000 roku kontrowersyjna decyzja sądu rozstrzygnęła 
spory o wynik wyborów prezydenckich, oddając zwycięstwo George 
W. Bushowi. 

 
17. Związanie sądu orzeczeniem innego organu albo sądu. 

Prejudykaty - orzeczenia z autorytetem – mgr Marek Mandela (KUL) 
Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je 

wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy 
administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych 
także inne osoby. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim 
zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu 
karnym. Związanie organu i sądu ma szeroki zakres, ponieważ skutki 
wyroku sądu administracyjnego dotyczą każdego nowego postępo-
wania prowadzonego w zakresie danej sprawy i obejmują zarówno 
postępowanie sądowo-administracyjne, w którym orzeczenie to zo-
stało wydane; postępowanie administracyjne, w którym zapadło za-
skarżone rozstrzygnięcie administracyjne; przyszłe postępowanie 
administracyjne, w tym także w sprawie stwierdzenia nieważności 
aktu i wznowienia postępowania administracyjnego, oraz ewentualne 
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przyszłe postępowanie sądowo-administracyjne, w tym także przed 
NSA w przypadku ewentualnego rozpoznawania skargi kasacyjnej 
od ponownego wyroku sądu pierwszej instancji. W sytuacji, gdy 
organ administracji publicznej nie zastosuje się do ocen i wskazań 
sądu, wówczas uzasadnia to możliwość zaskarżenia aktu lub czynno-
ści na tej podstawie i spowoduje jej uchylenie przez sąd. 

 
18. Uchybienia procesowe pełnomocnika i obrońcy - uwagi 

prawnoporównawcze – mgr Justyna Kopałka - Siwińska (UŁ) 
Pełnomocnik strony nie jest ograniczony co do kierunku 

czynności podejmowanych w imieniu swojego mocodawcy i stąd też 
każda czynność, nawet niekorzystna dla reprezentowanego, podjęta 
w granicach umocowania, wywołuje dla niego skutki, w tym również 
niekorzystne. Dotyczy to także zaniechania podjęcia czynności, a w 
szczególności wniesienia środka odwoławczego, czy uchybienia 
terminowi z tym środkiem związanemu. Jeżeli zaniechanie wniesie-
nia środka odwoławczego przez obrońcę, czy też niedochowanie 
terminu do jego wniesienia, nastąpiło z winy obrońcy, to niekorzyst-
nych tego skutków nie może ponosić oskarżony, i w takiej sytuacji 
należy termin do wniesienia środka odwoławczego przywrócić. Od-
miennie pod tym względem przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o 
pełnomocnika, który nie jest ograniczony co do kierunku czynności 
podejmowanych w imieniu swojego mocodawcy i stąd też każda 
czynność, nawet niekorzystna dla reprezentowanego, podjęta w gra-
nicach umocowania, wywołuje dla niego skutki, w tym również nie-
korzystne. Dotyczy to także zaniechania podjęcia czynności, a w 
szczególności wniesienia środka odwoławczego, czy uchybienia 
terminowi z tym środkiem związanemu. Uchybienie to, które nastą-
piło z winy pełnomocnika, nie uzasadnia restytucji terminu, chociaż-
by ten, którego pełnomocnik reprezentuje, nie ponosił żadnej przy 
tym winy. Pokrzywdzony nie może więc domagać się skutecznie 
przywrócenia terminu uchybionego z winy jego przedstawiciela, 
którego zachowanie, przybierające także formę zaniechania, trakto-
wane jest jako czynność samej strony.  
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19. Między dobrem a autonomią pacjenta - prawna i bio-

etyczna analiza relacji lekarz-pacjent – Albert Pielak (UW) 
Sytuacja jest złożona. Z jednej strony mamy do czynienia ze skost-

niałymi instytucjami i ich standardami pracy, nie nadążającymi za zmia-
nami w podejściu do pacjenta. Z drugiej zaś zła sytuacja materialna służ-
by zdrowia – lekarze, walcząc o przetrwanie swoich placówek, przestają 
zwracać uwagę na jakość życia pacjenta (czyli stopień zaspokojenia waż-
nych dla niego potrzeb), czują się trochę zwolnieni z codziennych do-
brych standardów. Ostatecznym efektem takiego podejścia, jest zgubienie 
chorego w systemie. Naturalną tendencją każdego z nas jest ucieczka od 
emocji, które są dla nas trudne (lęku, niepokoju, gniewu). Kolejny pacjent 
z jego strachem, powoduje, że lekarz woli się zamknąć, iść w procedury, 
standardowe pytania, by przypadkiem chory nie ujawnił swoich emocji, 
np. rozpłakał się. Często ciągle nasza służba zdrowia traktuje pacjentów w 
sposób masowy, wyłącznie jako przypadki. Stosunek lekarza do pacjenta 
wpływa na to, czy chory będzie chciał się dalej leczyć, czy wystraszony i 
zniechęcony nie porzuci terapii. Mając zaufanie do lekarza, pacjent czuje 
zdecydowanie mniejszy lęk. To poprawia jego kondycję psychofizyczną. 
Łatwiej się go leczy. Łatwiej też rodzinie podejmować opiekę nad cho-
rym, który jest w lepszym stanie emocjonalnym.  

 
20. Prokuratura a system organów państwowych w Polsce – 

mgr Konrad Kozioł (KUL) 
Prokuratura to urząd państwowy powołany do stania na straży 

praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez 
zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie prze-
stępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w proce-
sie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy. W niektórych pań-
stwach prokuratura jest instytucją niezależną, niezawisłą i samorząd-
ną. W większości państw prokuratura jest podległa rządowi lub okre-
ślonemu ministrowi. Powszechny jest też podział na pion cywilny i 
wojskowy.  
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21. Moc wiążąca wykładni prawa dokonywanej przez Sąd 

Najwyższy – mgr Olga Nowak (KUL) 
Wykładnia prawa polega na wyjaśnieniu sensu przepisów 

prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im 
odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. Przez 
wykładnię rozumie się określone czynności podjęte w celu ustalenia 
znaczenia i zakresu wyrażeń języka prawnego. Wykładnia ma moc 
wiążącą wówczas, gdy kompetentny organ ustanawia dyrektywę, 
nakazującą określonym adresatom wiązać z pewnymi przepisami 
ustalone przez ten organ znaczenie. W przypadku wykładni, która 
nie ma mocy wiążącej, również formułowane są dyrektywy dotyczą-
ce znaczenia przepisów prawnych, ale pro futuro nikt nie jest zobo-
wiązany do kierowania się tymi znaczeniami. Wykładnia o mocy 
powszechnie obowiązującej: powszechnie obowiązująca moc wy-
kładni polega na tym, że wszyscy adresaci interpretowanego przepi-
su są związani znaczeniem tego przepisu, ustalonym przez interpre-
tatora. Mocą taką odznacza się wykładnia autentyczna i wykładnia 
legalna. wykładnia autentyczna - mamy do czynienia z nią wtedy, 
gdy interpretatorem jest organ, który dany przepis ustanowił. Inter-
pretacja ma moc powszechnie obowiązującą, co znajduje wyraz w 
postaci nowego aktu prawnego, mającego taka sama moc, jak inter-
pretowany przepis. 

 
22. Autorytet sędziego we współczesnym społeczeństwie – 

Ewelina Kita (KUL) 
Autorytet sędziego jest to zbiór cech konkretnego sędziego, 

które to cechy stanowią gwarancję dla obywatela do szybkiego, rze-
telnego i pozbawionego jakichkolwiek czynników zewnętrznych 
orzekania w sprawie. To również charyzma, asertywność oraz umie-
jętność sprostania wymogom bezstronności sadów, budowani prze-
konania, że wyrok wydawany jest z głęboką refleksją i znajomością 
prawa. Nie wolno jednak zapomnieć, że na autorytet sędziego kształ-
tują również czynniki zewnętrzne, m. In. Takie jak: medialny wize-
runek sędziów, publiczne wygłaszanie przez polityków opinii na 
temat pracy sędziów i ich uposażenia. Odbudowa autorytetu sędziów 
wymaga długofalowego działania i to również ze strony samych 
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sędziów. Już na wstępie trzeba podkreślić, że to samo środowisko 
powinno piętnować naganne zachowania sędziów i upubliczniać 
swoje decyzje. Drugim koniecznym elementem, jest poprawa me-
dialnego wizerunku sędziów. Na koniec, należy również wskazać, że 
na autorytet w opinii społecznej, wpływa również status majątkowy, 
w myśl powiedzenia „jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Tymczasem 
klasa polityczna od wielu lat, lansuje tezę o ciągłych problemach 
budżetowych i nie zapewnia takiego poziomu wynagradzania sę-
dziów, aby odpowiadało treści art. 178 ust. 2 Konstytucji RP. 

 
23. Autorytet Sędziego w Polskim postępowaniu karnym – 

Mateusz Paluch ( KUL) 
Trójpodział władzy, zawarty w Konstytucji w Demokratycz-

nym Państwie Prawa jakim jest Polskim zakłada istnienie trzech 
filarów władzy. Pojęcie nieskazitelności charakteru zostało wprowa-
dzone przez prawo o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku. 
Wymóg nieskazitelnego charakteru, jakim musi być obdarzony sę-
dzia, jest wymogiem zarówno kształtujący, autorytet sędziego na 
gruncie obowiązującego prawa, jak również poza ustawami, w życiu 
codziennym. Dzięki temu sędzia staje się nie tylko godną zaufania 
osobą na sali sądowej lecz również w życiu osobistym. 

 
PANEL III – Pedagogiczny 

Prowadzący: Dr Monika Torczy ńska 
 
1. Autorytet wychowawcy w czasie "wielkiej zmiany" - mgr 

Joanna Dworakowska 
Autorytet jest jedynym źródłem dobrego wychowania. W 

człowieku potrzeba autorytetu jest naturalna. Badania wykonane na 
grupie 120 osób dowodzą tego iż badani nie potrzebują autorytetu. 
Autorytet nie jest możliwy bez władzy, może ona stanowić czynnik 
konstruktywny. 

 
2. O autorytecie współczesnego nauczyciela słów kilka - mgr 

Dorota Kupis 
Pani mgr Dorota Kupis zwraca uwagę na to, iż szkoła nie ist-

niała by bez autorytetów. Wyróżniła czynniki zewnętrzne (zależne 
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od nauczyciela) i wewnętrzne (nie zależne od nauczyciela) wpływa-
jące na odebranie postawy nauczyciela. Zawód nauczyciela jest mi-
sja, pasją a nie zawodem. 

 
3. Potrzeba autorytetu w wychowaniu seksualnym osób nie-

pełnosprawnych intelektualnie - mgr Joanna Markut 
Seksualność osób niepełnosprawnych staje się tematem bar-

dzo wielu publikacji. Pani mgr twierdzi, że należy umożliwi ć reali-
zacje potrzeb seksualnych takich osób. Istniej również sporna kwe-
stia opieki nad dziećmi urodzonymi ze związku osób niepełnospraw-
nych np. intelektualnie. 

 
4. Nauczyciel instrumentu głównego autorytetem ucznia w 

okresie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej - mgr Agnieszka Pod-
bilska –Kłosowska 

Nauczyciel instrumentu głównego powinien być motywują-
cym autorytetem. Szkoła muzyczna w wielu aspektach różni się od 
zwykłej szkoły. Wymaga samo dyscypliny i ciężkiej pracy indywi-
dualnej. Nadrzędna rolę w kształtowaniu osobowości młodego czło-
wieka odgrywa nauczyciel instrumentu głównego, który powinien 
pobudzać do działania.  

 
5. Czy dyrektor szkoły powinien? - mgr Joanna Urbańska 
Termin autorytet pochodzi od łacińskiego słowa auctoritas 

rada, wola wpływ. Stosunki miedzy ludzkie odgrywają ważna role w 
budowaniu autorytetu. ,, przywództwo jest każda czynnością, która 
wpływa na postawę grupy” M. Morris, i M. Seeman. Kompetencje, 
elokwencja, aparycja dyrektora szkoły stawia go w świetle przywód-
cy, inaczej autorytetu. 

 
6. Autorytet a wybrane koncepcje samorozwoju – mgr Magda-

lena Jančina (UJ) 
Wynikiem interakcji społecznej jest powstanie autorytetu. Re-

akcja ta jest dwu stronna. Społeczeństwo stawia duży nacisk na sa-
morealizacje. Pani mgr Jancina powołuję na słynna piramidę Abra-
hama Maslowa. Większość z nich można zaspokoić tylko w wyniku 
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nawiązania bliższych relacji z innymi ludźmi. Musimy być autoryte-
tem sami dla siebie.  

 
7. Rola nauczyciela przedszkolnego w życiu dziecka - mgr 

Paulina Barańska 
Nauczyciel jest kimś ważny w życiu każdego dziecka. Wy-

chowanie młodego człowieka sprzężone jest z jego postrzeganiem 
autorytetu. Idealny nauczyciel to taki, który wymaga a nie stresuje. 
Jest to osoba, która i cyt. ,,która przytula, całuje śpiewa i tańczy”. 
Niezwykle ciężkim zadaniem a jednocześnie wyzwaniem jest zapa-
nowanie nad temperamentem wychowanków.  

 
8. Rodzicielski autorytet w czasach idoli na podstawie wypo-

wiedzi uczniów w wieku wczesnoszkolnym - lic. Karolina Sobczyńska 
Autorytetem nazywamy osobę, która cieszy się powszechnym 

uznaniem. Dzisiejszych czasach dzieci nie odróżniają autorytetu od 
idola. Istnieją jednak podobieństwa oraz różnice między tymi dwoma 
terminami. Autorytet cieszy się szacunkiem natomiast idol jest 
uwielbiany.  

 
9. Autorytet nauczyciela z perspektywy uczniów wczesnosz-

kolnych i młodzieży gimnazjalnej - lic. Iwona Możdżonek 
Rozwój informatyczny zamyka kształtowanie się autorytetu. Z 

wiekiem postrzeganie autorytetu zanika to znaczy, że ma on co raz 
mniejsze znaczenie. Aby zyskać autorytet w śród odbiorców należy 
najpierw stać się dobrym nauczycielem. Niebagatelna rolę w odbiorze 
osobowości odgrywa uśmiech. W środowisku szkolnym coraz częściej 
brakuje osób, które Można nazwać prawdziwymi autorytetami. 

 
10. Potrzeba autorytetu nauczyciela w szkole XXI wieku - mgr 

Jolanta Kołodziej 
Autorytet podlega presji społeczeństwa. Człowiek nie ustanie po-

szukuje drogowskazu ponadto zacierają się granice między dobrem a 
złem. Osobowość kandydata na nauczyciela staje się kluczowym kryte-
rium szczególnie w czasach erozji nauczycielskiego autorytetu. Na pod-
stawie badań gimnazjaliści wskazali na pierwszym miejscu rodziców 
jako swój autorytet a dopiero na piątym nauczycieli. 



73 
 

 
11. Znaczenie obecności autorytetu dla prawidłowego rozwo-

ju dziecka w wieku przedszkolnym – mgr Aleksandra Miszczuk 
Istnieje wiele rodzaju autorytetu. Podczas referatu wygłoszo-

no również różne symbole kojarzące się z autorytetem takie jak np. 
ubiór, czy postawa ciała. Pod presja autorytetu wyzwalają się działa-
nia ujarzmiające i wyzwalające. Kary stosowane są celem wymusze-
nia posłuszeństwa. Skutkiem wymierzonej kary jest złość, bund i 
upokorzenie, które tak dotkliwie zarysowuje się w umyśle. 

 
12. Osobowość nauczyciela – wychowawcy- Anna Lesiuk 
Zagadnienie ujęte w temacie referatu jest coraz częściej poru-

szane przez psychologów. Istotnym zjawiskiem staję się to iż nie nale-
ży zacierać złych stron osobowości nauczyciela. Skutecznym lekar-
stwem jest powołanie się na maksymę iż ,,Trzeba być człowiekiem”.  

 
13. Autorytet nauczyciela warunkiem powodzenia edukacji 

szkolnej - lic. Dominika Pawlik 
Pozytywny obraz osoby nauczyciela ma niezwykły wpływ na 

proces edukacji powinien on imponować oraz stanowić wzorzec do 
naśladowanie. Aby trafnie zrozumieć własne błędy należy cofnąć się 
do osobistych wspomnień i wyciągnąć wnioski.  

 
14. Autorytet nauczyciela - czy jeszcze istnieje? - lic. Katarzy-

na Pawlikowska- Łagód 
Pani lic. Pawlikowska- Łagód wyróżniła autorytet formalny i 

nieformalny. Ten drugi wymaga własnego indywidualnego zaanga-
żowania jest niezwykle cennym profitem wymagającym ciągłej tro-
ski. Na etapie edukacji podstawowej dzieci posiadają już pewien 
obraz nauczyciela. Nie jesteśmy w stanie wyposażyć kogoś w auto-
rytet. 

 
15. Autorytet w pracy pedagoga ulicy - mgr Karolina Garbacz 
Streetworking jest dziedzina zajmującą się praca dziećmi uli-

cy. W ciągu swojego życia poddawane są one nader głębokiej oraz 
powszechnej dostrzeganej demoralizacji. Pomimo tego problem ten 
jest niezwykle marginalizowany. W Polsce sytuacja dotycząca na-
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zwy przedstawia się odmiennie w porównaniu do innych krajów. 
Nastąpiła zmian nazwy z ,,dzieci ulicy” na ,,dzieci na ulicy”. Zamie-
rzeniem pracy z takiego typu osobami jest zmiana ich perspektywy 
myślenia, która w rezultacie wpływa na ich dalsze życie. W tej sytu-
acji postawa pedagoga odgrywa kluczowa rolę.  

 
16. Autorytet i jego rola w wychowaniu - Natalia Pędzimąż 
Rodzina pełna jest najlepszym środowiskiem rozwoju. Ob-

serwuje się spadek wartości terminu autorytet. Zasadniczym zada-
niem autorytetu jest pokazanie dziecku świata po przez zabawę. Ro-
dzice powinni okazywać zainteresowanie swojemu dziecku. 

 
17. Nauczyciel - misja czy obowiązek? - mgr Ewelina Kwaśna 
Praca nauczyciela jest kluczowym elementem dla rozwoju każ-

dego z nas. Profesja nauczyciela powinna wiązać się z szeroko poję-
tym poważaniem wśród młodzieży. Przesłaniem płynący z idei JPII 
jest fakt, iż zadaniem starszych jest wychowanie młodego pokolenia.  

 
18. Dorośli uczniowie a autorytet nauczyciela - mgr Joanna 

Garbulińska-Charchut 
Zawód nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia kwalifika-

cji tak by móc dotrzeć do ciągle zmieniającego się grona odbiorców. 
Warto budować trwałe, solidne relacje. Uważnie słuchając siebie 
nawzajem można dojść do sukcesu i jednocześnie zyskać zaufanie. 

 
19. Autorytet nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej - Marta 

Pietrycha 
Autorytet nigdy nie jest gwarantowanym darem dla nauczy-

ciela. Jest raczej sfera na którą musi sam sobie zapracować. Nie jest 
łatwe być nauczycielem. Nauczyciel trzeba być z powołania.  

 
20. Autorytet w edukacji i wychowaniu - mgr Beata Marciniec 

(zastępstwo dr Monika Torczyńska)  
Autorytety były, są i będą niezbędna w życiu prywatnym, spo-

łecznym, rodzinie, szkole czy w pracy zawodowej. To swoiste dro-
gowskazy, bez których trudno poruszać się we współczesnym świe-
cie. Wyjątkową rolę autorytet pełni w edukacji i wychowaniu. Na-
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uczyciel bez autorytetu bowiem nie będzie mógł skutecznie oddzia-
ływać na przebieg rozwoju intelektualno – moralnego swoich wy-
chowanków. Obecnie określenia autorytetu nie są jednoznaczne, a w 
dyskursie medialnym mówi się wręcz o zanikaniu autorytetów. Inne 
zjawisko to nadużywanie już posiadanego autorytetu, zwalczanie się 
różnych autorytetów oraz nieuzasadnione roszczenie do bycia auto-
rytetem. Jest to znak czasów dla współczesnych społeczeństw, które 
stają się coraz bardziej skomplikowane i zróżnicowane, które z jed-
nej strony oferują ogromne możliwości wszechstronnego rozwoju z 
drugiej, zaś pozostawiają jednostkę bez trwałych odniesień, wrzuca-
jąc ją w ocean różnorodnych, często sprzecznych ze sobą wzorców, 
wartości, idei. 

 
PANEL IV – Humanistyczny 

Prowadzący: mgr Mateusz Szast 
 
1. „Walka o autorytet w „Sprawie” wg Juliusza Słowackie-

go” - mgr Małgorzata Andrzejak- Nowara (UO) 
Jerzy Jarocki, podążając za „Samuelem Zborowskim” Sło-

wackiego– poematem pełnym porywających, często wieloznacznych 
i niezrozumiałych obrazów. Buduje przerażającą i zarazem fascynu-
jącą opowieść o polskim zbiorowym szaleństwie. Kanwą dla akcji 
dramatu jest XVI-wieczny spór skazanego na banicję kasztelana 
krakowskiego Samuela Zborowskiego z kanclerzem Janem Zamoj-
skim. Równolegle toczą się zdarzenia w niebie, piekle i na ziemi, 
których bohaterami są m.in. przechodzący przez kolejne wcielenia 
Eolion i domagający się uznania Lucyfer, opowiadający swoją wer-
sję świata i historii. 

 
2. „Fenomen popularności Władimira Putina” – mgr Dagma-

ra Moskwa, (UAM) 
Prelegentka w swoim wystąpieniu przedstawiła czynniki które 

składają się na popularność Władimira Putina. Przede wszystkim 
funkcja jaką pełni – prezydent ugruntowaną w konstytucji z 1993r 
przedstawia go jako ojca narodu. Jego władza przewyższa pozostałe 
rodzaje władz. Rosjanie mają go za wzór „dobrego męża i człowie-
ka”. Z roku na rok rośnie jego poparcie. Związane jest z prowadzoną 
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przez niego polityką zagraniczną. Próbuje nawiązać do czasów car-
skiej Rosji co jest pozytywnie odbierane przez jego rodaków. Pod-
sumowując Wladimir Putin jest autorytetem dla Rosjan, bierze się z 
ich mentalności. Ponadto godny zauważenia jest fakt, iż wszystkie 
media sa mu podporządkowane, idealizując jego poczynienia. 

 
3. „Autorytet wsi. Wokół epopei Władysława Stanisława Rey-

monta” – mgr Agnieszka Wojcieszek (UO) 
Reymont w 1924 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. To 

właśnie wtedy usłyszał o nim współczesny świat. Autor epopei 
chłopskiej przedstawia najważniejsze wartości ukazując życie ludzi 
mieszkających na wsi. Najważniejszą wartością była wówczas zie-
mia, a tylko gospodarz ziemian mógł stać się autorytetem. Przykła-
dem takiego bohatera jest w powieści Maciej Boryna. Z wielkim 
szacunkiem, przywiązaniem do ziemi wykonuje swoje obowiązki. 
Nie bez znaczenia miała również religijność. Osoba pobożna stawała 
się wzorem godnym naśladowania. Co ważne nie koniecznie musiała 
być to osoba duchowna, również ludzie świecy zasłużyli sobie na 
szacunek okolicznej ludności. W powieści wyraźnie zaznaczona 
została pozycja rodziny. Przedstawicielką, która bez wątpienia za-
sługiwała na podziw była Hanka, co z czasem przyznał również jej 
mąż Antek. Jak powszechnie wiadomo w powieści „Chłopi” ukazane 
są wartości ponadczasowe. Dlatego też warto wzorować się na wyżej 
wymienionych postaciach.  

 
4. „Godna uznania czy wykreowana? O fenomenie Fridy 

Kahlo”  – mgr Urszula Maja Krzyżanowska (UMCS) 
Meksykańska malarka. Sztuka Kahlo posiada bardzo wiele 

nawiązań do kultury meksykańskiej i indiańskiej. Charakterystyczną 
tematyką poruszaną przez Kahlo w malarstwie było cierpienie i ból 
fizyczny. Związane było to z życiem prywatnym , gdyż bardzo czę-
sto dotykało ją cierpienie. Znajomość i współpraca na polu twórczym 
z artystą Diego Riverą zaowocowała uczuciem, które w roku 1929 
uświęcił związek małżeński. Pomimo dezaprobaty matki Frida po-
stanowiła poślubić swojego nauczyciela i przewodnika. Małżeństwo 
było burzliwe. Para często spierała się i godziła; oboje mieli silne, 
nieustępliwe i porywcze charaktery. Frida zabiegała o dziecko. W 
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1930 roku poroniła. Jej stan zdrowia stale się pogarszał. Dwa lata 
później, po przeprowadzce pary do Detroit, poroniła po raz kolejny. 
Stworzyła wówczas wzruszający obraz odzwierciedlający to zdarze-
nie pt. Henry Ford Hospital. Rozpacz tego doświadczenia pogłębiła 
dodatkowo śmierć jej matki. Frida Kahlo została zauważona dopiero 
po śmierci. Przyczyniła się do tego jej siostrzenica zakładają firmę 
Frida Kahlo Corporation.  

 
5. „ Św. Iwo- autorytet prawników” – Aleksandra Chęcińska (KUL) 
Jan Paweł II podczas swojego wystąpienia w Gdańsku w 

1987r. podkreślał: "Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie 
- jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem". 
Jednym z wielu zawodów, które bazują na kontakcie z ludźmi jest 
profesja prawnika. Jego istotą jest styczność każdego dnia z proble-
mami jednostek . Jan Paweł II określając cel prawniczej posługi, 
pojmowanej nie tyle jako zawód, ale przede wszystkim powołanie, 
stwierdził: „Niech więc pośrodku waszych trosk, waszej działalności 
zawsze będzie człowiek, jego dobro, jego godność. Trzeba, żebyście 
tego człowieka widzieli, żebyście go czuli, żebyście go przeżywali i 
traktowali w całej jego prawdzie. Trzeba czynić wszystko, by w każ-
dych warunkach człowiek czuł się broniony, miłowany; by był oca-
lony, bo ocalanie człowieka od zła, jest częścią zbawienia, które 
przychodzi nam od Boga”. Każdy z nas w swoim życiu potrzebuje 
wzorców godnych naśladowania. W swojej pracy przedstawię postać 
prawnika, któremu nie obce była maksyma Celsusa: „Ius est ars boni 
et aequi” (Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne”).Jest to postać 
św. Iwo, mniej znanego w kanonie świętych Kościoła Katolickiego. 

Św. Iwo przyszedł na świat w II połowie XIII wieku. Jego 
pierwszymi wychowawcami byli rodzice. Matka dbała o jego wy-
kształcenie. Ponadto starała się wpoić cechy: umiłowanie sprawie-
dliwości , pobożność, prawdomówność. Ojciec z kolei oprócz tego, 
że troszczył się o to, aby Iwo przyswoił jazdę konną, sztukę polowa-
nia i władania mieczem. Zarazem chciał żeby spadkobierca po przez 
pracę na roli zaznajomił się z trudami życia codziennego. Po zakoń-
czeniu edukacji powrócił do Bretanii jako doktor obojga praw tj. 
kanonicznego i świeckiego.  
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Potwierdzeniem na to , iż św. Iwo może być wzorem również dziś 
są stowarzyszenia działające na całym świecie pod jego patronatem: 

Stowarzyszenie Świętego Iwo – Katolickie Centrum Praw 
Człowieka. Zostało powołane do życia w Jerozolimie w 1991 r. ce-
lem niesienia pomocy prawnej biednym i uciśnionym zgodnie z na-
uką społeczną Kościoła Katolickiego. Stowarzyszenie zapewnia 
strukturę, w ramach której prawnicy mogą służyć wiedzą i swoimi 
zdolnościami zawodowymi osobom potrzebującym, bez względu na 
ich wyznanie, rasę czy narodowość (często jego beneficjentami są 
Palestyńczycy). Stowarzyszenie zajmuje się rocznie około 500 spra-
wami. Towarzystwo św. Iwo Skupia prawników, absolwentów Wyż-
szej Szkoły Jezuitów w Nowym Orleanie(Luizjana). Za hasło prze-
wodnie ma „Ad Majorem Dei Gloriam” („Na większą chwałę Bo-
ga”). Członkowie towarzystwa udzielają pomocy merytorycznej 
młodym prawnikom oraz biorą udział jako nauczyciele w pokazo-
wych instruktażowych procesach (moots). 

Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona 
Prawników W Krakowie w 2005 r. powołano do życia „Ars Legis – 
Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników”. Zgodnie 
ze statutem stowarzyszenie „jest niezależną, apolityczną i nienasta-
wioną na zysk organizacją prawników wszelkich zawodów, zarówno 
naukowców, jak i praktyków, pragnących w swoim życiu zawodo-
wym urzeczywistniać ideały swojego Patrona – świętego Ivo Helory, 
czyli ciągłego doskonalenia się w trudnej sztuce boni et aequi”. 

Podsumowując wciąż aktualne są słowa bł. Matki Teresy z 
Kalkuty „Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko bę-
dziemy tego chcieli.” Św. Iwo niezłomny w swych dążeniach do 
świętości może być autorytetem każdego z nas. Szczególnie ważną 
postacią powinien być dla prawników, którzy swą profesję powinni 
traktować jako powołanie. W swojej pracy nie powinni zapominać , 
iż mają przede wszystkim budzić zaufanie do prawa, utwierdzać 
przekonanie, że prawo to wartość, ale też zachowywać się tak, by to 
zaufanie nie ulegało zachwianiu. 
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6. „O człowieku, który szukał Radości- próba portretu C.S. 

Lewis”- mgr Katarzyna Świercz (UJK) 
Urodził się pod koniec XIX wieku w Belfaście. Znany jest ze 

swoich prac na temat literatury średniowiecznej, dzieł krytycznoliterac-
kich oraz z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, jak również cyklu 
powieści fantastycznych Opowieści z Narnii. Był jednym z najbliższych 
przyjaciół J.R.R. Tolkiena, twórcy słynnej powieści Władca Pierścieni, 
wraz z którym wykładał na wydziale literatury angielskiej na Uniwersy-
tecie Oksfordzkim. Wspólnie należeli do literackiej grupy Inklingów. 
Częściowo ze względu na wpływ Tolkiena, a także lektury Gilberta 
Keitha Chestertona Lewis nawrócił się. Przemiana ta miała wielki 
wpływ na jego twórczość. Jego prace zostały przetłumaczone na ponad 
czterdzieści języków i sprzedały się w ogromnym nakładzie. Reasumu-
jąc życie prywatne C.S.Lewisa miało bardzo wyraźne odzwierciedlenie 
w jego twórczości.  

 
7. „Autorytet w subkulturze punk rockowej”- lic. Dominik 

Charchut (URz) 
Prelegent w swojej pracy przedstawił autorytet jako ideologię. 

Generalnie, punk, którego początkowym założeniem był brak jakiej-
kolwiek ideologii, w miarę upływu czasu przekształcał się w ruch 
społeczno-polityczny wymierzony przeciwko instytucjom, które, jak 
uważali członkowie ruchu, ograniczają wolność i niezależność czło-
wieka: rząd i jego aparat przymusu – policja i wojsko, zorganizowa-
na religia, środki masowego przekazu, wielkie korporacje itp. Nega-
cja wszelkich form rządów doprowadziła do przyjęcia przez znaczną 
część punków ideologii anarchistycznej w jej licznych odmianach. 
Brak jakiegokolwiek rządu, brak kontroli nad państwem lub najlepiej 
brak jakiegokolwiek państwa prowadziłby do cofnięcia się do cza-
sów średniowiecznych. W Polsce przez pewien czas panowała anar-
chia, dobrze to państwu naszemu nie wyszło. Brak państwa? Wtedy 
rządziliby najbogatsi. Bardzo często poglądy osób uważających się 
za punków zbieżne są z poglądami lewicowymi lub skrajnie lewico-
wymi (lewackimi), w krajach o przeszłości komunistycznej (np. Pol-
ska) tendencja ta jest jednak słabiej zauważalna. Oczywiście niektó-
rzy świadomie odrzucają całą ideologiczną otoczkę, próbując nawią-
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zać do pierwotnego rozumienia pojęcia punk, inni zaś koncentrują 
się tylko na muzyce, nie zdając sobie sprawy, że stanowi ona tylko 
fragment szerszego zjawiska. 

 
8. „Znaczenie Błogosławionego Wincentego wczoraj i dziś”  – 

mgr lic. Jolanta Jakubczyk (UMCS, WSP) 
Urodził się w miejscowości Karwów pod Opatowem. Pierw-

sze nauki pobierał w szkole Stopnicy i Krakowie, a później studio-
wał w Bolonii i Paryżu, gdzie jako jeden z pierwszych Polaków uzy-
skał tytuł magistra, inaczej mistrza. W 1207 r. zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem został wybrany biskupem krakowskim. Brał udział w 
Soborze Laterańskim IV, na którym wprowadzono obowiązek rocz-
nej spowiedzi i wielkanocnej komunii świętej, jak również zaostrzo-
no przepisy odnośnie do małżeństwa i celibatu kapłanów. za. Biskup 
Wincenty zrezygnował z biskupstwa krakowskiego w roku 1218 
prawdopodobnie z tego powodu, że nie mógł realizować reformy 
papieskiej Kościoła wobec oporu ze strony duchowieństwa i moż-
nowładców polskich. Biskup wybrał życie zakonne i udał się do 
klasztoru Ojców Cystersów w Jędrzejowie koło Kielc, na terenie 
diecezji krakowskiej. Tutaj przywdział habit zakonny, przeszedł 
nowicjat i gorliwie realizował cysterską regułę zakonną. Mistrz Win-
centy znany jest głównie ze swojej Kroniki. Jej autor jawi się jako 
literat, poeta, teolog, historyk. Nie opisuje tylko dziejów Polski, ale 
korzysta również z tekstów biblijnych, z nauki Kościoła. Zachęca 
czytelników do miłości Ojczyzny, do troski o nią, o dobro wspólne. 
Jego myśli zawarte w Kronice mogą być często aktualne i dzisiaj. 

 
9. „Autorytet rodziców w tradycyjnie rodzinie żydowskiej”- 

mgr Zofia Żukowska (UP) 
Rodzina to najważniejsza komórka społeczna dla Żydów. A 

funkcjonowanie rodziny zostało zapisane w Talmudzie. Historycznie 
wyróżniamy dwa typy rodzin: patriarchat i matriarchat. Ojciec po-
siadał najwyższa władzę . Dziecko po urodzeniu było pod opieka 
matki chłopcy do 6 lat, dziewczyny do zamążpójścia. Ojciec wybie-
rał córce męża, ale również dbał o wykształcenie syna. Podsumowu-
jąc rodzina żydowska opiera się na tradycji. Bardzo widoczny jest 
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podział ról i obowiązków każdego członka rodziny. Bardzo dużym 
autorytetem cieszą się rodzice, którzy są najlepszymi nauczycielami.  

 
10. „Niezapomniany partyzant Zasania- Józef Zadzierski 

„Wołyniak”  – mgr Judyta Rebizan (URz) 
W związku ze zbliżającym się dniem pamięci żołnierzy wy-

klętych nie można zapomnieć o postaci Józefa Zadzierskiego Był 
żołnierzem Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" , członek 
NOW, żołnierz oddziału Jana Kamera "Bolesława" oraz oddziału 
OP-44 NOW-AK por. Franciszka Przysiężniaka "Ojca Jana", do-
wódca oddziału partyzanckiego NOW. „Wołyniak” był człowiekiem 
impulsywnym i porywczym. Pewnego razu pobił sztachetą swojego 
przełożonego Ludwika Więcława „Śląskiego”, gdy dowiedział się że 
„Śląski” na spotkaniu w Jarosławiu nazwał „Wołyniaka” watażką. 
Na uwagę zasługuje również jego śmierć. W nocy z 11 na 12 listo-
pada 1946 w rejonie Tarnawca, podczas pacyfikacji Zasania przez 
oddziały KBW i wojska, został ranny w rękę, w którą wdała się gan-
grena. Nie widząc wyjścia z sytuacji w nocy z 28 na 29 grudnia 1946 
r. w Szegdach popełnił samobójstwo strzelając sobie lewą ręką w 
usta[23]. Pochowany został konspiracyjnie na cmentarzu w Tarnaw-
cu, czego dokonał jego żołnierz Michał Krupa ps. „Pułkownik”. Pod-
sumowując Józef Zadzierski to postać unikatowa, o jego historii 
trzeba przypominać najmłodszym pokoleniom, gdyż patriotyzm 
wcielał w życie. 

 
11. „Erika Steinbach- Charyzmatyczna liderka?” – mgr Piotr 

Szczepanik (URz) 
Przeciwnicy Steinbach zarzucają jej oportunizm polegający na 

wykorzystywaniu postulatów ziomkostw niemieckich do budowania 
własnej kariery politycznej. Wskazuje na to późne włączenie się jej 
w działalność ziomkostw (dopiero od 1994). Również pomysł budo-
wy Centrum Przeciwko Wypędzeniem często uważany jest przez 
krytyków za sposób pozyskiwania znacznych sum pieniędzy od 
przeważnie zamożnych niemieckich emerytów, zainteresowanych 
jego budową. Der Spiegel w artykule przeznaczonym do ogólnej 
publikacji 14 sierpnia 2006 "Dafür fehlen uns die Mittel" ("Na to 
brakuje nam środków")stwierdził, iż na 200 byłych członków kie-
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rownictwa Związku Wypędzonych ponad 1/3 była dawnymi nazi-
stami, zaliczało się do nich również 3 byłych sekretarzy generalnych 
Związku i kilku jego wiceprzewodniczących. Drugi prezydent 
Związku Hans Krüger był aktywnym działaczem nazistowskim 
uczestniczącym w puczu monachijskim, a następnie sędzią w oku-
powanej Polsce w Chojnicach, gdzie wydano ponad 2 tys. wyroków 
śmierci, z czego 5 było wydanych przez niego osobiście za błahe 
przewinienia wobec prawa okupacyjnego. Erika Steinbach odmówiła 
rozliczenia się z nazistowską przeszłością członków organizacji, 
argumentując: "To kosztuje, a my nie mamy pieniędzy". Znajdowała 
również poparcie u osób związanych z życiem społeczno – ekono-
micznego w Niemczech. 

 
PANEL V – Społeczny 

Prowadzący: dr Artur Lis 
 
1. Autorytet działacza i sportowca w świetle "Przewodnika 

Gimnastycznego >>Sokół – mgr Mateusz Olejnik (PTH) 
Jeszcze nie tak dawno każdy sportowiec był wzorem następ-

nych pokoleń młodzieży. Wzorem do naśladowania nie tylko na 
stadionie, ale jako osoba publiczna, również poza nim. Wzajemne 
oddziaływanie na siebie świata biznesu i świata sportu jest zjawi-
skiem pożądanym i korzystnym. Prelegent w swoim wystąpieniu 
przywołał kilka wizerunków, takich jak: Edmund Cenar, Antoni 
Durski.  

 
2. Współcześni politycy: autorytety, idole czy celebryci? – 

mgr Diana Mościcka (UWM) 
Młodzi Polacy uważają za autorytety głównie osoby znane z 

ekranu telewizora - wynika z badań, do których dotarła "Rzeczpo-
spolita". Spośród wartości dla młodzieży najważniejsza jest miłość. 
Młodzi proszeni o wskazanie osoby publicznej, która prezentuje 
cenione przez nich cechy i poglądy, najczęściej wymieniali Jerzego 
Owsiaka (40 proc. wskazań), Kubę Wojewódzkiego (32 proc.), Szy-
mona Majewskiego (30 proc.) i Wojciecha Cejrowskiego (27 proc.). 
W rankingu są też dwaj polscy politycy premier Donald Tusk (19 
proc.) oraz szef MSZ Radosław Sikorski (6 proc.). Młodzi dostrzegli 
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również amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę (14 proc.). 
Uwagę młodzieży przykuwają politycy popkulturowi. Traktują ich 
jak celebrytów. Nieważne, czy to celebryta muzyczny, czy politycz-
ny. Dla nich Radosław Sikorski i Kuba Wojewódzki są równie fajni. 
To pokazuje, że nie zwracają uwagi na programy i spory polityczne, 
ale na luz i normalność w wizerunku. Naburmuszeni politycy nie 
mają u młodych szans.  

 
3. W poszukiwaniu tożsamości współczesnego człowieka – 

mgr Agnieszka M. Kowalczyk (KUL) 
Współczesny człowiek preferuje indywidualistyczną utopię 

szczęścia, oderwanego od więzi międzyludzkich, od miłości i praw-
dy, od odpowiedzialności i zdrowego rozsądku — całkowity relaty-
wizm i związany z nim nihilizm wartości, zupełną pustkę aksjolo-
giczna, moralna, religijna, światopoglądowa. Nie obowiązuje żadna 
wspólnie uznawana wartość, poza wyzbytą moralnego osądu toleran-
cją oraz moralnych odniesień demokracją. Jest rzeczą oczywistą, że 
pozbawiona jakichkolwiek odniesień aksjologicznych czy moralnych 
tolerancja i demokracja nie może stanowić żadnej rzeczywistej war-
tości, ani nie może być nośnikiem jakichkolwiek innych wartości. W 
konsekwencji dochodzi coraz częściej do absurdalnych sytuacji, w 
których wyniki demokratycznych wyborów traktuje się jako zagro-
żenie dla demokracji. Życie społeczne człowieka obejmuje dwa po-
ziomy: niższy - biologiczny i wyższy - umysłowy. Ostatnia płasz-
czyzna jest specyficzna dla świata osób, gdzie występuje zdolność do 
wykraczania poza aktualne potrzeby i sytuacje. Współczesny czło-
wiek ma możliwość niemal bezpośredniego uczestniczenia w życiu 
ważnych postaci oraz w najważniejszych wydarzeniach w skali świa-
ta. Prowadzi to jednak do swego rodzaju „klonowania” ludzi o po-
dobnym stylu myślenia, przeżywania i funkcjonowania. Dominacja 
tego typu kultury medialnej powoduje istotne przemiany w postawie 
współczesnego człowieka nie tylko w odniesieniu do samego siebie, 
ale także w odniesieniu do innych osób. 
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4. Osobowości medialne - nowy typ autorytetu? – mgr Paulina 
Markiewicz (UAM) 

Wizerunek menedżera, lidera i polityka, kształtowany z po-
mocą mediów masowych, wpływa bez wątpienia na postrzeganie 
przez otoczenie reprezentowanej przez niego firmy, instytucji czy 
partii politycznej. Umiejętność występowania na forum - a szczegól-
nie przed kamerą telewizyjną - można w dużym stopniu opanować i 
wyćwiczyć. Wiedzę na temat nawiązywania oraz podtrzymywania 
pozytywnych relacji z dziennikarzami zdobyć można na szkoleniach 
z zakresu Public i Media Relations. Osoby charyzmatyczne posiadają 
przede wszystkim umiejętność przyciągania uwagi. Dysponują świa-
domością swoich mocnych stron. Zazwyczaj szybciej od innych 
przyjmują wszelkie wyzwania. Wyróżnia je umiejętność życia „tu i 
teraz”. Istotną rolę w kreowaniu wizerunku odgrywają środki maso-
wego przekazu. Wystąpienia w mediach poszczególnych osób 
wpływają na postrzeganie całej firmy, instytucji czy partii politycz-
nej, którą reprezentują. 

 
4. Autorytet zbrodni – mgr Beata Marcinowska (UO) 
Prelegentka w swoim referacie omówiła autorytet zbrodni w 

kontekście kontrowersyjnej postaci jakim był Kuba Rozpruwacz. Po 
raz pierwszy określenie „Kuba Rozpruwacz” pojawiło się w listach 
napisanych przez osobę podającą się za niego i opublikowanych w 
tym czasie. Inne pseudonimy, nadane przestępcy przez prasę, to 
„Morderca z Whitechapel”. Ofiarami ataków przypisywanych Kubie 
Rozpruwaczowi zwykle padały prostytutki z ubogich dzielnic, mor-
dowane przez podcięcie gardła. Rozpruwacz stał się „symbolem 
grabieżczej arystokracji”. Wyobrażano go wtedy jako dżentelmena w 
czarnym kapeluszu. Został on uznany za przejaw wykorzystywania 
uboższych warstw społecznych poprzez bogatsze. Później do wize-
runku Rozpruwacza dodano elementy pochodzące od różnych posta-
ci z horrorów np. pelerynę Drakuli. 

 
5. Autorytet przywódcy politycznego. Naturalna siła czy zmy-

ślona kreacja? - mgr Piotr Dubiński (UWM) 
Przywództwo jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, co 

wynika z jego bliskich powiązań z pojęciami władzy oraz autorytetu. 
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Przywództwo może zachodzić zarówno w grupach formalnych, jak i 
nieformalnych. Przywództwo oznacza dążenie do realizacji wspól-
nych celów (uświadomionych bądź nie) dla obu stron tej relacji. 
Relacja przywództwa nie opiera się na narzucaniu własnych rozwią-
zań jak w przypadku władzy. Przywódca – oznacza członka grupy 
społecznej, który dzięki specyficznym cechom osobowości lub dzię-
ki zajmowanemu stanowisku narzuca innym swoje przekonania, 
inicjuje, kieruje, zespala działalność tej grupy. Przywódcą może 
zostać poprzez wpływ autorytetu osobistego lub instytucjonalnego. 
W imieniu tej grupy, organizacji społecznej, która go uczyniła swo-
im wodzem, podejmuje decyzje. Lider musi w odpowiedni sposób 
komunikować się z osobami, których współpraca może być niezbęd-
na podczas realizowania strategii w przyszłości (często bardzo odle-
głej) oraz z innymi grupami akceptującymi i wspierającymi jego 
wizję, uznającymi jej ważność. 

 
6. Autorytet u polskich Romów – mgr Marta Giza (UPJP) 
Romowie stanowią społeczność wysoce zróżnicowaną pod 

względem językowym oraz kulturowym, a także zajmującą rozmaite 
nisze w ekonomiczno-społecznej strukturze krajów zamieszkania. 
Wśród Romów w Polsce ogromną rolę odgrywa tradycja. Jej zasa-
dom podporządkowane jest życie społeczności. Koncepcja przy-
wództwa opiera się w nich przede wszystkim na wierze w nieomyl-
ność przywódcy. Autorytet/przywódca tradycyjny nie musi posiadać 
wiedzy akademickiej, nie musi umieć czytać i pisać, ponieważ to nie 
te umiejętności gwarantują posiadanie wiedzy praktycznej dotyczą-
cej życia i tradycji cygańskich. Jego władza wyrasta z przekonania, 
że mądrość związana jest z doświadczeniem życiowym. Dodatko-
wym wzmocnieniem posiadanej władzy jest odpowiednie – z punktu 
widzenia konkretnego skupiska – pochodzenie oraz reputacja. Dlate-
go przywódcami w społecznościach romskich są najczęściej starsi. 
Nazywa się tak ludzi w podeszłym wieku, którzy całym życiem, 
postępowaniem, udowodnili swoją mądrość. Są oni rzeczywistymi 
przywódcami. 

 
7. Autorytet Instytucji Zarządzających Regionalnymi Progra-

mami Operacyjnymi w Polsce – mgr Anita Maciążek (KUL) 
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Od października rolę zarządczą nad obecnym i przyszłym 
programem regionalnym przejął Departament Zarządzania RPO. 
Nazwa po części mówi o tym, co leży w jego kompetencjach. Aktu-
alnie jednostka zajmuje się negocjacjami nowego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego z Komisją Europejską. Departament czuwa 
także nad monitorowaniem realizacji i sprawozdawczością całego 
RPO. Ponadto DZ RPO odpowiada za finansową część zarządzania 
programem, czyli za budżet. Nie mniej istotna jest także jego promo-
cja i informowanie o możliwości otrzymania wsparcia. Do tego ko-
mórka pracuje nad nowym Lokalnym Systemem Informatycznym, 
który od przyszłego roku będzie obsługiwał całą korespondencję.  

 
8. Autorytet "dobrego króla i dobrego cesarza" widziany 

oczyma chłopów galicyjskich" – mgr Joachim Popek (URz) 
Autorytet opiera się na rozsądku, ale sam rozsądek nie wy-

starcza. Człowiek godny naśladowania powinien być mądry, uczci-
wy, dobry, odważny, skromny, zasługujący na uwagę. Musi być 
przykładem, że żyjąc godnie można być szczęśliwym. Król jest naj-
wyższym reprezentantem państwa na zewnątrz. Król u Słowian nig-
dy nie miał takiego znaczenia jak rzymski rex, gdyż władza u Sło-
wian była dużo bardziej demokratyczna, przez co władza króla była 
mocno ograniczona przez wiece ludowe. Dopiero przyjęcie chrześci-
jaństwa wzmocniło u Słowian władzę królewską na tyle, by można ją 
było uznać za w pełni monarchiczną.  

 
9. Autorytet rodzica w dobie XXI wieku – Adrianna Tymie-

niecka (UWM) 
Autorytet rodziców jest nieodzownym czynnikiem prawidło-

wego wychowania w każdej rodzinie. Wpływ rodziców na wycho-
wanie dzieci to temat bardzo ważny i popularny wśród socjologów, 
psychologów czy filozofów. Coraz częściej mówi się jednak o upad-
ku autorytetów, nie tylko tych rodzicielskich. Mimo zachodzących 
na szeroką skalę zmian kulturowych, autorytet pozostaje jednym z 
kluczowych elementów skutecznego wychowania. Bez niego nie jest 
możliwe ani posłuszeństwo dzieci, ani uzyskanie trwałych efektów 
wychowawczych. Bo autentyczny autorytet rodzicielski opiera się na 
jednoznacznym, otwartym i jasnym sposobie komunikowania się. 
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Nie dopuszcza nadużywania władzy, narzucania opinii i gotowych 
rozwiązań. 

 
10. Autorytet mądrości a autorytet wieku - ujęcie psycholo-

giczne – ks. mgr Adam Falewicz (KUL) 
W języku polskim autorytet oznacza "ogólnie uznaną czyjąś 

powagę, wpływ, znaczenie"; lub "człowieka, instytucję, doktrynę 
cieszącą się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szcze-
gólnym uznaniem, poważaniem". Autorytet jest niezbędny, by chro-
nić dziecko przed niebezpieczeństwami, których nie może ono jesz-
cze samodzielnie pokonać. Jednakże rodzice nie powinni używać 
swego autorytetu, by wykazywać władzę nad dzieckiem, zniewalać 
je i podporządkowywać sobie. Taki autorytet nazywa się zewnętrz-
nym; jest to autorytet ujarzmiający, formalny, zależny od stanowi-
ska, pozorny, fałszywy. 

 
11. Autorytet policji we współczesnym społeczeństwie – mgr 

Damian Bara (KUL) 
Autorytet jest kategorią znaną z socjologii, psychologii czy 

nauki o zarządzaniu. W Policji i innych służbach mundurowych zja-
wisko to ma kilka różnych odniesień, którym warto się przyjrzeć, po 
to by usprawnić komunikację wewnątrz organizacji, jak i komunika-
cję Policji i innych służb mundurowych ze społeczeństwem i innymi 
instytucjami. Policji - jako służby publicznej. Związek miedzy po-
siadaniem autorytetu - wynikającego nie tylko z posiadania miana 
służby publicznej - ale też ze sposobu działania i budowania relacji 
ze społeczeństwem, a skuteczną prewencją i pracą operacyjną jest 
nader oczywisty. Drugim obszarem zainteresowania jest budowanie 
autorytetu przełożonego. Kategoria autorytetu przywódcy jest 
przedmiotem zainteresowania takich dziedzin wiedzy jak zarządza-
nie czy psychologia społeczna. 

 
12. Istotność autorytetu kierownika w project management – 

lic. Artur Maik (UJK) 
Niezwykle istotną rolę w procesie projektowym pełni kierow-

nik projektu. To on zarządza całym zespołem, przydziela zadania 
poszczególnym uczestnikom projektu, dokonuje ścisłej kontroli każ-
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dego etapu projektu. Project manager to osoba zarządzająca projek-
tem. Jest to specjalista z konkretnej dziedziny, zajmuje się prowa-
dzeniem projektów w firmie. Zawód ten jeszcze do niedawna był 
traktowany jako dodatkowe rzemiosło. Działo się tak dlatego, gdyż 
ludziom po prostu przydzielano takie zadanie nad projektem, a poza 
tym wiedzy nie nabywa się w tym przypadku przez teorię, ale przede 
wszystkim poprzez praktykę.  

 
13. Wiktor Dega - autorytet i prekursor współczesnej rehabi-

litacji  – lic. Martyna Dębska (UJK) 
To lekarz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, a później AM 

w Poznaniu, naukowiec, jeden ze współzałożycieli Polskiego Towa-
rzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Pierwszy Kawaler 
Orderu Uśmiechu, który odebrał 6 lutego 1969 w Poznaniu, następ-
nie członek Międzynarodowej Kapituły tego orderu. Jego osiągnięcia 
były wielokrotnie doceniane zarówno przez naukowców, jak i pa-
cjentów, budził w ludziach wokół autorytet.  

 
14. Joachim Lelewel-autorytet w dziedzinie historiografii pol-

skiej – lic. Joanna Babiarz (UJK) 
To wybitny uczony, historyk, polityk, ideolog demokracji pol-

skiej. 1804-1808 student UWil, 1809-1811 profesor w Krzemieńcu, 
1815-1818 zastępca profesora historii na Uniwersytecie Wileńskim. 
1818-1821 bibliotekarz w Publicznej Bibliotece przy Uniwersytecie 
w Warszawie, podjął jednocześnie wykłady bibliografii na tymże 
uniwersytecie i został przyjęty na członka Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Pozostawił ogromny dorobek w dziedzinie historii i jej nauk 
pomocniczych. Główny zrąb jego koncepcji historycznej powstał 
jeszcze przed 1830. W skali europejskiej należał do historyków trak-
tujących tę dziedzinę całościowo, nie oddzielających historii poli-
tycznej od ustroju, gospodarki, kultury materialnej i duchowej naro-
du. Rozszerzył znacznie zakres wykorzystywanych źródeł. Zajmował 
się równolegle różnymi pokrewnymi dyscyplinami, wykorzystując 
ich dorobek. 
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15. Pozytywne i negatywne skutki autorytetu – Aleksandra 

Czapek (KUL) 
Pozytywne oddziaływanie autorytetu skutkuje zachowaniem 

szacunku i dalszym poparciem dla osoby podziwianej. Gdy dziecko 
nie jest pewne, jak się zachowywać odnośnie słów czy zachowań 
reprezentowanych przez swojego „idola”, przysłowiowo wstrzymuje 
się od głosu. Przyjdzie jednak czas, kiedy wyrazi pozytywny lub 
negatywny stosunek do tego, czego było świadkiem. Jeśli wrażenia 
dziecka są negatywne, zareaguje ono sprzeciwem, co może dopro-
wadzić do upadku autorytetu. 

 
16. Autorytet, którego potrzeba - o sytuacji rodziców po stra-

cie dziecka poczętego – mgr Monika Guzewicz (KUL) 
Ludzie przeżywający żałobę bardzo często mówią, że muszą 

żyć dalej, i tak jest – wykonują codzienne czynności, chodzą do pra-
cy, sprzątają. Ale bywa tez tak, że człowiek nie potrafi zrobić naj-
prostszych rzeczy. To jest zewnętrzny przejaw przeżyć w żałobie. 
Jest jeszcze druga warstwa tej rzeczywistości, bardziej wewnętrzna, 
rozgrywająca się na płaszczyźnie naszego kontaktu ze zmarłą osobą, 
tęsknotą za nią. Przeżywamy wtedy całe mnóstwo, często sprzecz-
nych ze sobą uczuć. Żałoba jest to pewien proces. Ma on swoje etapy 
i zadania, które człowiek musi podjąć, żeby wyjść z tego stanu. 
Pierwszym krokiem jest akceptacja nieodwracalności śmierci, póź-
niej doświadczenie bólu i wszystkich pojawiających się w związku z 
tym uczuć. Trzecim zadaniem jest pozwolenie na odejście osobie 
zmarłej, zaakceptowanie jej braku. Jednak na każdym etapie „prze-
żywania” czujemy potrzebę posiadania autorytetu, potrzebę utożsa-
mienia się z osobą, która przezywała coś podobnego lub którą uwa-
żamy za wzór do naśladowania i radzenia sobie z problemami.  

 
17. Autorytet ojca umieszczonego/osadzonego w zakładzie 

karnym – lic. Helena Wawrzyniak (KUL) 
Tradycyjne ojcostwo w zasadzie już nie istnieje. W dobie 

współczesności musiało ono ulec pewnym modyfikacjom, prze-
kształceniom z powodu odmiennych warunków panujących w obec-
nych czasach. Jego wartość się zmienia. Współczesna rodzina wyda-
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je się być odwrotnością rodziny tradycyjnej. Ojciec nie posiada na-
danego z góry autorytetu. Musi go zdobyć poprzez okazywaną mi-
łość i odpowiedzialne zachowanie. Wszelkie decyzje nie są już po-
dejmowane w sposób autorytarny, a pojęcie ojcostwa zostało zdefi-
niowane na nowo. Prelegentka skupiła się na coraz częstszym pro-
blemie polskich rodzin. Opisała sytuację jaką państwo stwarza ojcom 
przebywającym w zakładach karnych. Przedstawiła program jaki 
oferuję się „tatom za kratami” – „czytaj na dobranoc”. Jest to pro-
gram radiowy, w którym czytają skazani tatusiowie bajki na dobra-
noc a dzieci mogą ich słuchać.  

 
18. Józef Piłsudski autorytetem przywódcy i żołnierza – mgr 

Ilona Resztak (KUL) 
Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, poli-

tyk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej 
przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legio-
nów Polskich (1914) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), od 11 
listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 
naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca 
obozu sanacji, po przewrocie majowym (1926) dwukrotny premier 
Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt 
polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. Józef Piłsudski jest posta-
cią, której zasługi dla niepodległości Polski są powszechnie uznane, 
ale jednocześnie wiąże się z nim wiele kontrowersji. Z pewnością 
może zostać autorytetem przywódcy.  

 
19. Wirtualne autorytety w procesie formowania tożsamości – 

mgr Dariusz Kolano (KU) 
Od pewnego czasu można zauważyć, że w obecnych czasach 

króluje materializm. Ludzie nie umieją się cieszyć pięknem życia 
tak, jak to było w dawnych czasach, gdyż zwyczajnie nie mają na to 
czasu. Ciągle gdzieś gonią, głównie za pieniędzmi, pracą, dobrami 
materialnymi, zdobyciem prestiżu i odniesieniem sukcesu. Teraz 
tylko to się liczy. Na rozglądnięcie się dokoła nie ma czasu, a co 
dopiero mówić o zgłębianiu idei, wartości etycznych czy moralnych. 
Rodzice nie mają czasu dla swoim dzieci, a im z kolei brakuje auto-
rytetów do naśladowania. Wychowuje ich telewizja i komputer. A 
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nie są to na pewno dobre wzorce. Ludzie wprawdzie przyznają, że 
mają swoje hierarchie wartości, w które wierzą, ale najczęściej są to 
pusto brzmiące słowa. Prawdą jest powszechne przekonanie, że w 
XXI wieku upadają autorytety moralne. 

 
20. Młodociani przestępcy jako subkultura i ich autorytety - 

Sabina Zasadny (KUL) 
Coraz częściej słyszymy o nieletnich lub młodocianych 

sprawcach przestępstw. Szczególnie tych, które podlegają najwyż-
szemu wymiarowi kary. W swoim referacie prelegentka starała się 
przedstawić a jednocześnie odpowiedzieć na pytanie - Jakie czynniki 
mogą leżeć u podstaw asocjalnych zachowań młodych ludzi? Oczy-
wiście Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, lecz moż-
na się pokusić o wymienienie kilku czynników mogących predyspo-
nować młode osoby do łamania prawa. Wskazała przede wszystkim 
na: uwarunkowania środowiskowe, rodzina, rówieśnicy, uwarunko-
wania psychofizyczne, zaburzony rozwój fizyczny, hormony, inteli-
gencja, osobowość, środki psychoaktywne.  

 
PANEL VI – Filozoficzno – Teologiczny 

Prowadzący: ks. dr Władysław Kądziołka 
 
1. Autorytet i wzór osobowy w ujęciu Jana Pawła II – dr 

Magdalena Parzyszek (KUL) 
Rozróżnia pojęcia autorytetu i wzoru osobowego oraz kto mo-

że nim zostać, nawiązuje do nauczania Jana Pawła II. 
 
2. Analiza koncepcji autorytetu J.M. Bocheńskiego – dr Filip 

Kobiela (AWF) 
Prelegent rozpoczął od zaprezentowania definicji wspomnia-

nego autora, na którym oparł swoje rozważania, odróżnił autorytet 
prawdziwy i fałszywy. odpowiedział na pytanie co trzeba zrobić by 
być autorytetem prawdziwym oraz jakie cechy posiada autorytet 
zarówno prawdziwy jak i fałszywy. 
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3. Autorytet księdza w społecznościach wiejskich Galicji – 

mgr Marzena Koterbicka-Borys (URz) 
Swoje wnioski opierała na badaniu Brzozowa koło Zakliczyna 

nad Dunajcem. Scharakteryzowała mentalność chłopską i hierarchi-
zację funkcji kościelnych według nich, określenie władzy proboszcza 
i jego szczególnej roli na wsi galicyjskiej. 

 
4. Autorytet prawodawcy motywem przestrzegania prawa ko-

ścielnego – mgr Bogumiła Plewa (UPJP) 
Podjęła próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego przestrzegamy 

prawa kościelnego, kim jest prawodawca, określenie autora, cechy 
Papieża oraz atrybuty władzy papieskiej. 

 
5. Filipi ński wzór posługi duszpasterskiej na przykładzie ks. 

Tadeusza Bańkowskiego – mgr Ewa Daniel (KUL) 
Oprócz opisu działalności i osiągnięć owego księdza służące-

go w Tarnowie prelegentka zacytowała św. Filipa Neri, jako najpeł-
niejsze przedstawienie osoby ks. Tadeusza Bańkowskiego: „Niech 
mi drwa rąbią na plecach, byleby nie grzeszyli”.  

 
6. Autorytet wychowawczy księdza Bronisława Markiewicza – 

mgr Anna Agnieszka Tyburska (KUL) 
Na początku referatu została przybliżona postać księdza, opi-

sany autorytet i zasługi w prowadzeniu ośrodków wychowawczych 
oraz z zakresu pedagogiki, brak tolerancji na te poczynania ze strony 
władz galicyjskich.  

 
7. Autorytet "kapłana" we współczesnych rytuałach przejścia 

– mgr Agnieszka Kaźmierczak (UMCS) 
W swojej pracy prelegentka przybliżyła m.in. definicję osoby 

kapłana, rytuału przejścia, podział na sacrum i profanum uroczysto-
ści oraz fazy współczesnych rytuałów przejścia oraz jaką rolę od-
grywa w nich kapłan. 



93 
 

 
8. Święta Brygida z Kildare wzorem dla wszystkich mniszek – 

mgr Łukasz Kosiński (UMCS) 
Zaprezentował temat „Św. Brygida z Kildare wzorem dla 

wszystkich mniszek”, w którym oprócz przybliżenia postaci św. 
Brygidy i jej niewątpliwych zasług dla Irlandii (rozlegla wiedza, 
umiejętność warzenia piwa) ukazał piękny autorytet nie tylko dla 
Irlandczyków ale i także dla nas. 

 
9. Autorytet wychowawczy w resocjalizacji nieletnich spraw-

ców czynów karalnych – mgr Małgorzata Parcheta-Kowalik (UMCS) 
Jak bardzo trudny jest proces resocjalizacji oraz co imponuje 

lub utrudnia młodym wychowankom wejście na drogę prawa, ideał 
wychowawcy oraz jego cechy przedstawiła Pani mgr Małgorzata 
Parcheta- Kowalik. 

 
10. Rola autorytetu osób pozbawionych wolności w codzien-

nym życiu – mgr Leszek Mysiewicz (UWM) 
Nie zabrakło również refleksji na temat „Roli autorytetu osób 

pozbawionych wolności w codziennym życiu”, którą pełni wycho-
wawca więzienny w procesie resocjalizacji i jakimi cechami się po-
winien odznaczać by jego rola czy misja życiowa była zwieńczona 
sukcesem.  

 
11. Autorytet pedagogiczny w ujęciu ks. Jana Bosko – mgr 

Magdalena Skolimowska (UWM) 
Prelegentka przedstawiła cechy ks. Jana Bosko jak np. ostrość 

percepcji, empatia, silna osobowość, poczucie własnej kompetencji, 
czego wynikiem był wielki szacunek żywiony do niego przez wy-
chowanków. 

 
12. Deus Caritas est - Benedykt XVI o autorytecie Miłości - 

mgr Danuta Krupa (UPJP) 
Referat „Deus Caritas est- Benedykt XVI o autorytecie Miło-

ści” wygłosiła mgr Danuta Krupa argumentując, że miłość jest war-
tością ponadczasową, Bóg, jako autorytet miłości, nas kocha i jako 
pierwszy podejmuje inicjatywę, dlatego miłość to nie tylko przyka-



94 
 

zanie, ale odpowiedź na wezwanie Stwórcy. By miłość była zgodna z 
boskimi oczekiwaniami musimy połączyć i Erosa (miłość ziemska) i 
Agape (miłość religijna) oraz kto chce ofiarować miłość musi sam ją 
otrzymać. 

 
13. Ani (neti) mieć, ani (neti) być... Między absolutnością au-

torytetu a autorytetem absolutności – mgr Michał Płóciennik (UPJP) 
Ciekawość wzbudził referat „Ani (neti) mieć, ani (neti) być.. 

Między absolutnością autorytetu i autorytetem absolutności” Pana 
mgr Michała Płóciennika, w którym zastosował formułę pochodzącą 
z filozofii indyjskiej: „neti neti”, czyli „ani to... ani tamto” czym 
zanegował i „być” i „mieć”. Odpowiedział na tezy związane z po-
trzebą autorytetu co uzasadnił odgórną potrzebą człowieka by mieć 
kogoś takiego, relacje między autorytetem wewnętrznym i zewnętrz-
nym. Nawiązał również do referatu Pana mgr Filipa Kobieli na temat 
absolutności autorytetu i relacji, którą przedstawił przedmówca. 

 
14. Wartości jako przedmiot dążeń człowieka być czy mieć? - 

Aleksandra Majsterek (WSGE) 
Prelegentka rozpoczynając od analizy czasów, potrzeby ist-

nienia wartości, definicji. By dokładniej ukazać problem przez nią 
ukazywany rozróżniła podział na wartości materialne i pozamaterial-
ne, a te ostatnie na moralne i pozamoralne. Również mogliśmy usły-
szeć o problemie konsumpcjonizmu, które ukazały badania na grupie 
uczniów klas maturalnych. Mieli oni zadecydować co jest w życiu 
ważniejsze: 23% ankietowanych odpowiedziało „być”, 28%- „mieć”, 
a 49% zadecydowało, ze powinno się zachować równowagę.  

 
15. Autorytet seniora - kryzys czy stagnacja – mgr Ewelina 

Firlej (UM) 
Z pomocą prezentacji multimedialnej mgr Ewelina Firlej za-

prezentowała temat „Autorytet seniora- kryzys czy stagnacja?”. Pre-
legentka zdefiniowała pojęcie starości w przeszłości i w teraźniejszo-
ści jak i przeanalizowała rolę seniora zmieniającą się na przestrzeni 
wieków czym doszła do smutnych wniosków, że przez zmiany tech-
nologiczne stał się człowiekiem bezużytecznym, symbolem nadcho-
dzących nieodwracalnych zmian. 
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16. Św. Tomasz Morus jako patron i autorytet dla rządzących 

i polityków – Dominik Boratyn (URz) 
Dominik Boratyn przedstawił referat pt. „ Św. Tomasz Morus 

jako patron i autorytet dla rządzących i polityków”, w którym to 
scharakteryzował jego osobę oraz przedstawił jego tragiczna historię. 
Powinniśmy brać przykład z jego zachowania w służbie drugiemu 
człowiekowi i bezwzględne kierowanie się wartościami moralnymi. 

 
17. Leon XIII jako ponadczasowy autorytet – Karol Piękoś (URz) 
Prelegent wygłosił referat i przybliżył osobę tego wielkiego 

Papieża, gdyż pomimo burzliwości czasów, w których dane mu było 
żyć był nowoczesnym papieżem, który znał potrzeby i rozterki ów-
czesnych ludzi, co widać w wydanej przez niego 1 w historii Ency-
klice „Rerum Novarum”.  

 
18. Czy autorytet nas zniewala? – lic. Kacper Sakowicz (KUL) 
Na pytanie: „Czy autorytet nas zniewala?” w swoim referacie 

próbował odpowiedzieć kolejny prelegent. Upatruje on zagrożenia w 
pseudoautorytetach, które nie są łatwe do rozróżnienia. Swoje roz-
ważania odwołał do Starożytnych Greków, Rzymian czy Chrześci-
jan, a także do książki prof. Henryka Kieresia. 

 
19. Współczesna rodzina w obliczu kryzysu autorytetu – mgr 

Ewelina Okrutna (KUL) 
Zaniepokojenie w funkcjonowaniu współczesnej rodziny. 

Przedstawiając rodziców jako autorytet miłości i szacunku ukazała, 
że gdy tego brakuje całościowy rozwój wychowanka działa zmienia 
się negatywnie (np. agresja), dlatego ważne jest, aby zawsze mieć na 
względzie rodzinę jako podstawową grupę społeczną, która kształtu-
je nasze społeczeństwo. 

 
20. Ks. prof. Józef Tischner- góralska filozofia optymizmu – 

Iwona Król (KUL) 
Prelegentka oprócz przekazania podstawowych informacji na 

temat postaci przez nią omawianej oraz poglądów odwołała się do 
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wierzeń góralskich, a także anegdot opowiadanych przez Księdza 
Profesora. 

 
Panele tematyczne zakończyły się o 15.00.  
Od 15.00 – 15.30 trwało podsumowanie, na którym odbyła się 

dyskusja oraz zrealizowali następujące punkty: 
 
1. Relacje z obrad w panelach,  
2. Wnioski i pytania,  
3. Podsumowanie i zakończenie.  
 

Sprawozdawcy: 
Alicja Szczęsna (I rok) 

Monika Słotwińska (I rok) 
Iwona Król (I rok) 

Justyna Kochan (II rok) 
Aleksandra Chęcińska (II rok) 

Sabina Zasadny (sprawozdawca / redaktor) (V rok) 
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Konferencja naukowa: 

„WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA:  

RZECZYWISTO ŚĆ CZY FIKCJA?”  

Stalowa Wola - 10 III 2015 r. 

 
Sprawozdanie 

 
Dnia 10 marca 2015 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa I 

Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Stalowej Woli, na ulicy Ofiar Katynia 6 w sali nr 105 
odbyła się III Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: 
„Autorytet: mieć czy być”. Zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki 
Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowo-
czesne Kształcenie” oraz Fundacji Campus. Rejestracja trwała od 
9:30 – 10.00. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą natomiast 
słowo wprowadzające przedłożył ks. prof. Jan Zimny – kurator 
(opiekun) wspomnianego Koła Naukowego. Konferencja składała się 
z trzech etapów: sesja plenarna, panele tematyczne - ogólny, filozo-
ficzno – teologiczny, prawniczy, pedagogiczny, humanistyczny i 
społeczny oraz podsumowanie.  

Pierwsza część rozpoczęła się o 10.20. Trwała do godz. 12.00.  
 

SESJA PLENARNA 
 
1. Prawne aspekty współczesnych zagrożeń – mgr Zdzisław 

Błasiak (Sędzia Sądu Okręgowego) 
Zagrożenie jest to sytuacja lub stan, w którym człowiek czuje 

się zagrożony. Przestępczość zorganizowana jest to zjawisko krymi-
nalne występujące w skali międzynarodowej. Przykładem przestęp-
czości zorganizowanej może być: terroryzm, korupcja, handel bro-
nią, handel ludźmi. Tego typu sytuacje dotykają wszystkie kraje 
słabo lub dobrze rozwinięte. W Japonii, Chinach, Tajwanie w tych 
państwach najbardziej rozszerzyła się przestępczość, zwłaszcza han-
del dziećmi, narkotykami, handel bronią, ,,pranie brudnych pienię-
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dzy”. W Polsce słowa ,,przestępczość zorganizowana” nie używano 
do 1989 wszyscy wiemy dlaczego. Najbardziej popularna przestęp-
czością u nas w kraju jest prywatyzacja, afery, handel żywym towa-
rem, oszustwa internetowe, alarmy bombowe. Walka z przestępczo-
ścią jest bardzo trudne, wiec powołano do tego odpowiednie jednost-
ki. Zagrożenie nie jest fikcja, to wszystko dzieje się w okuł nas.  

 
2. Jan Paweł II o zagrożeniach współczesności – ks. dr Wła-

dysław Kądziołka  
Bóg przygotowywał Jana Pawła II od najmłodszych lat do 

swojego powołania. Wojtyła zmagał się z trudnościami, ale zawsze 
widzimy, że czuwał nad nim Bóg, który go nigdy nie opuścił. Uwa-
żał prawdę za najważniejszą (fundamentalna). Jan Paweł II wyróżnił 
dwa źródła współczesnych zagrożeń. Pierwszy to świat w którym 
żyjemy (świat może być dobry, ale może stać się zgubą człowieka 
np. kataklizmy, choroby, obozy koncentracyjne, katastrofy). Drugi to 
sam człowiek (słabość, jego rozdarcie wewnętrzne). Dla Jana Pawła 
II najważniejsza była również rodzina. Dzisiaj widzimy jak rodzina 
jest atakowana. Zagrożeniem dla niej są związki na próbę, związki 
partnerskie. W Polsce nie ma dobrej polityki prorodzinnej co powo-
duje niż demograficzny. Wykonuje się dużo aborcji oraz eutanazji 
tłumacząc, że jest to wolna wola człowieka. Pozbawiamy życia nie-
winne osoby. ,,Nie lękajcie się być dobrymi”. 

 
3. Syndrom FOMO jako współczesne zagrożenie – dr Diana 

Müller-Siekierska (UŁ)  
FOMO- to przymus ciągłego sprawdzania tego co się dzieje 

się w Internecie, potrzeba bycia na bieżąco. Istnieje dużo portali 
społecznościowych takie jak: facebook, nasza klasa, twister, ask-fm. 
Jak rozpoznać, że jest się uzależnionym? Po pierwsze informujesz o 
swoich sprawach na bieżąco na portalu, po drugie ograniczasz swoje 
kontakty w życiu realnym i po trzecie potrzebujesz ciągłego dostępu 
do Internetu. Istnieją zagrożenia związane z częstym przebywaniem 
na portalach społecznościowych min. zaciera się granica między 
światem realnym a rzeczywistym, manipulacja, ryzyko przestępstw, 
wyłudzeń, narażanie na działanie wirusów komputerowych oraz 
zawarcie bliskiej znajomości z osobą nieznajoma.  
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4. Wykluczenie prawne w demokratycznym społeczeństwie – 

dr Monika Torczyńska (UMCS)  
Wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup 

społecznych. Wyróżniamy: wykluczenie prawne (nierówność do 
dostępu np. internetu), wykluczenie cyfrowe, wykluczenie ekono-
miczne. Wykluczenie cyfrowe i ekonomiczne nie przynosi tak nega-
tywnych skutków jak wykluczenie prawne.  

 
5. Między socjotechniką a „pobożnymi” życzeniami - współ-

czesne zagrożenia w pedagogii – dr Justyna Kula-Lic (KUL)  
Wychowanie to nie socjotechnika to codzienna i ciężka praca 

każdego rodzica. Socjotechnika, ogół metod, środków i działań prak-
tycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w po-
stawach lub zachowaniach społecznych w tym wypadku manipulacja 
młodym człowiekiem. Stosujemy tą metodę ponieważ nie jesteśmy 
autorytetami, nie posiadamy żadnego systemu wartości, czujemy 
kompleks niższości. Wychowanie bez stresowe prowadzi do braku 
zakazów, obowiązków, brak kar, wyraźnych reguł. Przynosi skutki 
odwrotne do stawianych celów. Chronienie dziecka przed stresem 
sprawia, że w późniejszym życiu dziecko nie będzie umiało zmagać 
się z rzeczywistością oraz nie poradzi sobie z porażkami. Większość 
rodziców preferuje wychowanie bez stresowe ponieważ nie maja 
czasu, miłość interesowna (drogie gadżety), przekonanie o wyjątko-
wości dziecka, lęk przed prawda jakim jestem rodzicem. Wychowa-
nie to ,, zniżyć się do wychowanka i zobaczyć świat jego oczami’’ 

 
12:00 - 12:30 - PRZERWA KAWOWA 
Panele tematyczne rozpoczęły się o 12.30. 

 
PANEL I – Ogólny 

Prowadzący: ks. prof. Jan Zimny 
 
1. Półksiężyc nad Unią Europejską. Islam - zagrożenie czy 

wyzwanie dla Starego Kontynentu? - dr Tomasz Michał Korczyński 
Zagrożenie atakami terrorystycznymi, straszenie ludzi isla-

mem nie bez powodu, Francja/ Niemcy największym skupieniem 



100 
 

muzułmanów, niemożność pogodzenia pewnych rzeczy tak jak no-
szenie burki we Francji bądź nie używania w satyrach wizerunku 
Allaha, tak jak było w przypadku francuskiej gazety Charlie Hebdo. 
Dwojaka natura religii, chce być uniwersalna ale są w niej wyklu-
czenia ekonomiczne, kulturalne itp. Brak centrum islamskiej religii 
tak jak w katolicyzmie, homogeniczność, islam w koncepcji nie tyl-
ko religijnej ale też politycznej, kulturowej, ekonomicznej, brak 
przestrzeni wolności jednostki. 

 
2. Przestępczość nieletnich i instytucjonalne formy jej zapo-

biegania - dr Andrzej Szymański 
Od represji do opieki przez prawo karne osób nieletnich , kim 

jest osoba nieletnia, osoby które nie ukończyły 12 roku życia mogą 
odpowiadać jako dorosłe w poszczególnych przestępstwach, wymiar 
przestępczości nieletnich, ogólnie ujemna dynamika przestępstw 
osób nieletnich, przestępczość kryminalna, system środków stoso-
wanych wobec wykolejonych społecznie nieletnich. Oprzyrządowa-
nie organizacyjno prawne instytucji wychowania resocjalizacyjnego 
nie jest wzorowe.  

 
3. Problemy komunikacyjne osób niepełnosprawnych - mgr 

Sylwia Biel- Tromska 
Nie ma jednej ogólnej definicji niepełnosprawności (przed-

stawienie definicji niepełnosprawności z kilku perspektyw), coraz 
mniej ludzi jest niepełnosprawnych, komunikacja werbalna ( ustna: 
ekspresja uczuć, piśmienna: najczęściej charakter formalny) i nie-
werbalna, komunikacja alternatywna (umowne symbole), problemy z 
transportem.  

 
4. Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja- Mariusz 

Wentowski 
Zagrożenie przede wszystkim rodziny, rodzina daje człowie-

ka, naród powstaje z rodziny, brak środków na wychowanie dzieci w 
rodzinach, dużo ubogich dzieci. Zaniedbanie kontaktu między 
dziećmi a rodzicami z powodu braku czasu, bezrobocie, niewystar-
czające wykształcenie do wymagających kwalifikacji, konsekwencją 
jest eurosieroctwo, wyjazdy rodziców za granicę, dzieci są pozosta-
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wione same sobie, potrzeba czucia akceptacji przez dzieci, szukanie 
jej w Internecie. Poruszenie tematu rodziny homoseksualnej, wzorca 
nieprawidłowego, nie mająca szansy istnienia, ponieważ musi być 
model bazujący na modelu rodziny świętej. 

 
5. Log Out To Life, czyli zagrożenia płynące z nadmiaru użyt-

kowania nowych technologii - mgr Paweł Wiater 
Pozytywne i negatywne skutki korzystania z Internetu, bardzo 

duża liczna osób użytkujących. Zalety: edukacja, mobilność, robienie 
zakupów, znajomi, rozrywka, kultura itd. Problemy: zmęczenie nową 
technologią, przeładowanie cyfrowo- informacyjne, tzw. szum cy-
frowy, zbyt częste korzystanie z Internetu, uzależnienie od technolo-
gii, pozorne znajomości, digital loneliness, digital friendship, digital 
obesity, oversharing. Nadzieja: klasyczne spędzanie czasu z rodziną, 
życie offline, rozwijanie trendów takich jak slow life czy slow food, 
Internet chorobą cywilizacyjną.  

 
6. Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej – realne zagroże-

nie czy fikcja? - mgr Dagmara Moskwa 
Polityka historyczna- definicja np. pamięć zbiorowa, histo-

ryczna, w tym przypadku pamięć instytucjonalna, w Federacji Rosyj-
skiej obchodzenie świąt pamiątkowych, stawianie pomników, szcze-
gólna edukacja, inicjatywy ustawodawcze, zaostrzenie polityki histo-
rycznej, nawiązanie do Związku Radzieckiego. Inicjatywy: tworze-
nie komisji, dekret prezydencki, interpretowanie historii( w składzie 
28 członków znalazło się 2 historyków) charakter propagandowy, 
ujednolicenie podręczników we wszystkich szkołach, kalendarz 
świąt państwowych. Polityka zagraniczna będąca narzędziem mają-
cym ogromny wpływ na świadomość ludzi.  

 
7. Internet: zagrożenie czy szansa? - Maja Czerniec 
Definicja Internetu, zagrożenia: cyberprzemoc, uzależnienie 

(Kimberly Young, związane z korzystaniem z Internetu) , nadużycia 
(niebezpieczne treści/ relacje), ryzyko finansowe. Szansa: możliwość 
w przeciwdziałaniu, w przypadku cyberprzemocy: terapia, grupy 
samopomocowe, poradnictwo psychologiczne itp.) 
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8. Ruch Narodowy wobec współczesnych zagrożeń tożsamości 
narodowej - mgr Paweł Łubiński 

Jak określają się narodowcy, czym jest tożsamość narodowa, 
przechodzenie wielopłaszczyznowego kryzysu przez demokrację, 
moralny upadek elit politycznych, odrzucenie widzenia pójść w kie-
runku Unii Europejskiej, antyparlamentaryzm, komunistyczna wizja 
okrągłego stołu, pluralizm polityczny i partyjny.  

 
9. Facebookoholizm - charakterystyka zjawiska na podstawie 

opinii studentów UJK - lic. Iwona Możdżonek 
Czym jest facebook (data założenia 04.02.2004)? Plusy ko-

rzystania z facebooka: znajomi, darmowy kontakt z ludźmi będącymi 
za granicą, można przesyłać sobie różne linki, znajdywać ciekawe 
informacje. Minusy: rozmowa przez facebooka nawet siedząc obok 
siebie, kreowanie inne rzeczywistości przez fałszowanie danych o 
sobie, brak osobistego kontaktu, robienie zdjęć sobie i wszystkiemu 
dookoła w różnych sytuacjach co jest często bezsensowne. Studio-
wanie z facebookiem: szybki przekaz informacji, możliwość kontak-
tu ze wszystkimi studentami, można zapełnić wolny czas ale są też 
negatywy jak np. brak interpunkcji, ujawnianie intymnych zdjęć i 
wiadomości, brak emotikonów odbierane jako odbicie czyjś uczuć, 
facebook wzrósł do rangi nowej relgii. 

 
10. Nowa rola Niemiec w Europie – stanowisko wobec kon-

fliktu na wschodzie Ukrainy - mgr Piotr Szczepanik 
Niewyraźne stanowisko Niemiec względem konfliktu na 

wschodzie Ukrainy, które muszą wybrać między utrzymaniem kon-
taktów z Rosją a innymi państwami europejskimi, kalkulowanie 
przez nich strat i zysków.  

 
11. Wieczne dzieci czy mali dorośli? Perspektywy rozwoju 

dziecka w dobie kultury masowej - mgr Weronika Wojtanowska 
Przedstawienie cech dziecięcych i dorosłych, przeciwstawne 

znaczenia niektórych pojęć. Większość cech można określić jako 
niemożność połączenia tego co ważne z tym co dobre. Różne obrazy 
dziecka i jego cech z odmiennych perspektyw czasowych. Jest pew-
na grupa cech, które oczekujemy , że po pewnym czasie zanikną, 
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mimo że na początku je akceptujemy. Podobieństwo świata dzieci i 
dorosłych.  

 
12. Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce - mgr Łu-

kasz Jasiński 
System ochrony zdrowia jako zagrożenie, problem w ubezpie-

czeniach, podatku utrudniają życie dla liczniejszych rodzin, które 
ponoszą nadmierne koszta, powinna być możliwość wyjścia z obo-
wiązku ubezpieczenia, bezsensowność obciążania ludzi kosztami 
ubezpieczeń, kwesta odpowiedzialności za własne zdrowie.  

 
13. Czas wolny rodziny w obliczu współczesnych zagrożeń - 

mgr Aleksandra Procajło- Maj 
Czas wolny dla rodziny powinien zostać wydłużony a zostaje 

skrócony, uzależnienie od dóbr i usług ( trzy cechy takiego społe-
czeństwa), czas wolny poświęcony mediom, centrom handlowym, 
turystyce, konsumpcja, nowe technologie wpływają na całą rodzinę. 
Zabieranie pociechom dzieciństwa przez zapisywanie ich na coraz 
nowe zajęcia, których jest za dużo i zbyt różnorodnie.  

 
14. Poczucie bezpieczeństwa w obecnej sytuacji politycznej - 

Radosław Smogóra 
Na wpływ poczucia bezpieczeństwa mają wpływ osoby rzą-

dzące i sytuacja na arenie międzynarodowej. Nie korzystanie w pełni 
z dobrodziejstw ustroju jakim jest demokracja, malejąca frekwencja 
na wyborach sprawia realne zagrożenie dla wolności. Silne zanikanie 
kultury europejskiej, zalewanie kulturą muzułmańską co widać na 
przykładzie Francji. W Polsce przez złą sytuację socjalną istnieje 
małe zagrożenie emigracji, utrata poczucia państwowości.  

 
15. Polaryzacja recepcji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 

2014-2015 - mgr Tomasz Wicha 
Brak jawnych protokołów z konfliktu między Rosją a Ukra-

iną, spotkanie prezydentów w Mińsku, pytanie czy obecna sytuacja 
jest bezpieczna czy niedługo może wybuchnąć wojna, dlaczego 
przemilczano kwestię Krymską skoro na terenie obcego państwa 
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było ok. 18 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Zwrócenie się do mechani-
zmów z II wojny światowej, próba analizy zachowań. 

 
16. Działania policji wobec współczesnych zagrożeń - mgr 

Mateusz Jurek 
Zagrożenie- stan psychiczny, prawny, cywilizacyjny, kiero-

wanie się zasadami etyki policjanta, współpraca ze społeczeństwem 
w ramach demokratycznego państwa, policja prowadzi współpracę z 
innymi organizacjami jak Itaka, gromadzi informacje o przestęp-
stwach, zbiera DNA po przestępstwach ( zabójstwa, kradzieże, zra-
nienia), prowadzi walkę z otaczającymi nas zagrożeniami, pomoc i 
całodobowa ochrona przez policję.  

 
17. Parabanki jako zagrożenie dla banków i klientów - lic. Ra-

fał Drozdowski 
Czym są parabanki, pojęcie niesprecyzowane w polskim pra-

wie, mogą to być wszystkie instytucje podobne do banków proponu-
jących różne usługi jak np. kredyty. Inna definicja mówi, że nie są to 
banki ale wypełniają obowiązki stricte bankowe. Nie podlegają ty 
samym regulacjom (afera w Amber Gold). W przypadku ogłoszenia 
upadłości klienci nie odzyskują swoich pieniędzy, chwilówki z du-
żymi odsetkami na dowód bez dodatkowych dokumentów, wynika-
jące z tego zagrożenia dużego zadłużenia. 

 
18. Wpływ internetu na relacje interpersonalne - Wojciech 

Wodniak 
Internet jako współczesna inwigilacja, utworzenie wirtualnego 

życia jak np. facebook. Wszystkie wiadomości i informacje o nas 
pozostające w wirtualnym świecie na zawsze. Z czasem Internet 
wywiera coraz większy wpływ na życie człowieka.  

 
19. Technologia - postęp czy upadek - Joanna Kozioł 
Technologia dla dzieci nie wnosi nic wartościowego, z braku 

czasu rodziców dla dzieci mają one nieograniczony dostęp do Inter-
netu, gdzie mogą robić co chcą. Postęp technologii jest nieunikniony 
ale trzeba uważać, ponieważ towarzyszy ona dzieciom zarówno w 
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szkole jak i w domu, dlatego stanowi zagrożenie jakim jest utrata 
kontaktu z rzeczywistością.  

 
20. Rola i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych współcze-

śnie - Paweł Pogorzelski 
Ogromny wachlarz obowiązków OSP, wspieranie Państwowej 

Straży Pożarnej przez ochotników, definicja Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W Polsce jest około 70 tysięcy ochotników z czego 10 % 
to kobiety. Współpraca OSP z różnymi środowiskami, ratownictwo 
drogowe, ratownictwo medyczne itp. Aspekt pedagogiczny straży. 
Wspomnienie o pożarze w Kuźni Raciborskiej, której gaszenie trwa-
ło kilka tygodni i brało w niej udział około 13 tysięcy strażaków.  

 
PANEL II – Filozoficzno – Teologiczny 

Prowadzący: ks. dr Władysław Kądziołka 
 
1. Chrześcijańskie spojrzenie na relację człowiek-zwierzę – 

ks. dr Mirosław Twardowski (URz) 
”. Przedmiotem jego rozważań było nawiązanie do kosmolo-

gii, filozofii przyrody oraz paradygmatu antropocentrycznego, które-
go to nurtu prelegent jest przedstawicielem. W swoim artykule ma na 
celu przedstawienie opozycyjnych twierdzeń do reprezentowanych 
przez Panią Zdzisławę Piątek (UJ) założeń biocentryzmu. Bardzo 
ciekawą kwestią jaką poruszył Ksiądz doktor było spojrzenie na 
chrześcijaństwo ze strony innych religii z czego wynika ogólny brak 
porozumienia między wyznaniami. 

 
2. Dehumanizacja we współczesnym świecie – Paulina Szach (KUL) 
Swoje wystąpienie rozpoczęła od cytatu Protagorasa z Abde-

ry, Człowiek jest miarą wszechrzeczy” wprowadzając nas w zagad-
nienia jakie ma zamiar omówić i ukazać w swojej publikacji. Może-
my zaobserwować w obecnych czasach tendencję do zaniku wartości 
wyższych np. rodzina na rzecz kariery. Obecnie poświęcamy się 
bardziej pracy niż rodzinie, co można zobaczyć na modelu współcze-
snej rodziny, ale także na jakości relacji międzyludzkich, a także 
braku „work- life balance”. Możemy zauważyć również, że teraz nie 
ma pracoholików, a są to ludzie samorealizujący się (zobaczmy jaka 
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łatwość naginania terminów lub zamieniania negatywnych dla społe-
czeństwa cech, na terminy godne pochwały pracoholizm- dążenie do 
samorealizacji). Według badan przytoczonych przez prelegentkę 
depresja będzie w 2020 roku jedną z najważniejszych chorób ówcze-
snego społeczeństwa. Nawiązała również do społeczeństwa i kultury 
(braku zrozumienia między różnymi krajami ) a także do ostatnich 
doniesień związanych z wirusem ebola. Konkludując oprócz stwier-
dzenia, że w każdym miejscu możemy odnaleźć zjawisko dehumani-
zacji, przedstawiła bardzo ciekawą historię szwedzkich blogerów, 
którzy pojechali do Azji by na jakiś czas pracować za tamtejsze 
szwaczki w fabryce ubrań, z czego okazało się że nie wytrzymali 
nawet jednego dnia w tych warunkach.  

 
3. Tryumf współczesnego nihilizmu jako totalitaryzm XXI wie-

ku – mgr Marcin Jakóbczyk (KUL) 
Na początku przybliżył pojęcie nihilizmu jako negacji otacza-

jącego nas świata oraz osobę Friedricha Nietzschego, która niejako 
rozpowszechniła ten termin. Obecnie możemy zobaczyć rozkwit tej 
ideologii, który pomimo tego, ze był tak dawno wymyślony, jest 
nadal aktualny. Przejawem tego może być przeświadczenie, ze „je-
steśmy Panami swojego losu”, tylko my możemy o sobie stanowić, 
nie ma barier, to my sami stawiamy sobie bariery. Religia w tym 
kontekście ogranicza człowieka, gdyż jest stworzona tylko po to by 
człowiek miał w co wierzyć, co jest w opozycji do ideologii anarchi-
zmu, ateizmu, nihilizmu, racjonalizmu (co wiąże się z pytaniem: 
Udowodnij mi, ze Bóg istnieje, na które prelegent odpowiedział 
Udowodnij mi, ze nie istnieje) czy relatywizmu. Kończąc w świetle 
swoich rozważań postawił słuchaczom pytanie: Czy warto kochać? 
Na które każdy z nas musi sam odpowiedzieć. 

 
4. Związki partnerskie jako zagrożenie instytucji małżeństwa 

– mgr Andrzej Kukulski (KUL) 
Swoje wystąpienie zaczął od nakreślenia filozofii prawa natu-

ry, które stanowi o tym, że małżeństwem mogą być mężczyzna i 
kobieta, z czym zgadza się nauczanie Kościoła. Tym samym poru-
szył również kwestię małżeństw homoseksualnych jako sprzecznych 
z prawem naturalnym, a także Kościołem. Konkludując jednak 
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stwierdził, że małżeństwa nie można wiązać jedynie z religią, ale z 
tradycją. 

 
5. Czyńcie sobie ziemię poddaną... Czy dziś grozi nam euge-

nika w wydaniu Galtonowskim? – mgr Paweł Szczepańczyk 
(UKSW) 

Czy dziś grozi nam eugenika w wydaniu Galtonowskim?”, w 
którym przeciwstawił pogląd Kościoła na sprawy inżynierii gene-
tycznej. Według prelegenta ówczesna genetyka nie jest niczym in-
nym jak eugeniką, albo można stwierdzić, ze teraz eugenika wchodzi 
w skład nauki o genetyce. Ma ona swoje i dobre i złe strony: zapo-
biega różnym wadom wrodzonym, ale czy nie jest to „bawienie się w 
Boga”? Mając taką wiedzę można „wytworzyć” ludzi niezniszczal-
nych, odpornych na wszystkie choroby. Swoje wystąpienie podsu-
mował stwierdzeniem, że Bóg jest w opozycji do genetyki i stwarza-
jąc człowieka nie chodziło mu o to, aby był doskonały w sensie tylko 
fizycznym. 

 
6. Znaczenie duszpasterstwa trzeźwości w obliczu uzależnień 

– mgr Magdalena Skolimowska (UWM) 
W swoim referacie przybliżyła ideę duszpasterstwa trzeźwo-

ści, problemy uzależnień i ich nie zanikającą aktualność. Zauważyła 
również problemy wśród młodzieży oraz brak jakiejkolwiek promo-
cji abstynencji czy uatrakcyjnienia jej dla ówczesnej młodzieży. 

 
7. Zagrożenia dla zasad etyki zawodowej historyka – mgr An-

drzej Król (URz) 
Przedstawi w nim jaki charakter mają i mogą mieć badania hi-

storyka, na czym może oprzeć swoje domniemania, nie może pomi-
jać faktów, a także działać zgodnie z etyką zawodową, a także zasa-
dami dyskrecji. 

 
8. Wpływ duszpasterstwa więziennego na przystosowanie spo-

łeczne osób pozbawionych wolności – mgr Leszek Mysiewicz (UWM) 
Jest to według prelegenta posługa dla bliźnich, potrzebujących 

takiego duchowego mentora, można też rzec że jest częścią resocjali-
zacji. Zaczyna się od powrotu do Boga, grup modlitewnych, a koń-
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czy na sakramencie pokuty często będącym wielkim wysiłkiem dla 
osadzonych. Często zło jest zakorzenione tak mocno, że w rozmo-
wach ludzie szukają uzasadnienia swojego zachowania nawet w ob-
razach z dzieciństwa. Osadzeni bardzo lubią i cenią sobie możliwość 
odprawienia więziennej Pasterki czy Wigilii Paschalnej, w odbyciu, 
których pomagają jako organiści, ministranci, lektorzy etc. 

 
9. Islamizacja Europy - rzeczywiste zagrożenie czy niebezpieczeń-

stwo wykreowane przez Ruch PEGIDA? – mgr Judyta Rebizant (URz) 
Pani mgr Judyta Rebizant przybliżyła niemiecką organizację 

PEGIDA (niem. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes- Patrioci Europy przeciw Islamizacji Zachodu) w refe-
racie p.t. „Islamizacja Europy - rzeczywiste zagrożenie czy niebez-
pieczeństwo wykreowane przez Ruch PEGIDA?”. Na początku roz-
poczęła od przybliżenia historii i powstania Ruchu PEGIDA czyli 
stowarzyszenia z siedzibą w Dreźnie utworzonego w 2014 roku, 
którego celem jest walka z islamizacją Niemiec i Europy. PEGIDA 
organizuje w Dreźnie od 20 października 2014 cotygodniowe de-
monstracje przeciw polityce azylowej oraz imigracyjnej Niemiec i 
Unii Europejskiej. Założycielem stowarzyszenia jest kontrowersyjny 
Lutz Bachmann. Odpowiadając na hipotezę wysnutą w temacie pre-
legentka przytoczyła również wypowiedź Kanclerz Angeli Merkel, 
że w „Niemczech nie ma miejsca dla braku tolerancji”. Na koniec 
przybliżyła schemat wyznaniowy Niemiec: 68% to chrześcijanie, 5% 
to wyznawcy islamu natomiast reszta nie wierzy w nic, a także jak 
wygląda sytuacja muzułman w Polsce (jest ich ok 20 tys., w Polsce 
jest 5 meczetów z czego 3 w Warszawie, ostatnio został otwarty 
jeden z nich). 

 
10. Rewolucja genderowa zagrożeniem współczesnej rodziny 

– mgr Kamila Rzepka (KUL) 
Ideologia gender jest niebezpieczna, ponieważ zmienia kon-

cepcję rodziny, a wręcz ją po prostu niszczy - przestrzega bp Marek 
Mendyk, dodając, że zniszczenie rodziny powodować będzie znisz-
czenie społeczeństwa. Ideologia gender poprzez zakwestionowanie 
płci jako faktu wynikającego z natury, w rezultacie prowadzi do 
zmiany wizji samego człowieczeństwa. W sposób bezpośredni rzutu-



109 
 

je także na rozumienie małżeństwa i rodziny. I dlatego ideologia 
gender jest tak niebezpieczna, ponieważ zmienia koncepcję rodziny, 
a wręcz ją po prostu niszczy. A zniszczenie rodziny powodować 
będzie zniszczenie społeczeństwa. A przecież to rodzina jest jego 
najbardziej podstawowym elementem życia społecznego. Rodzina w 
naszym kręgu cywilizacyjnym uznana została za najbardziej podsta-
wową instytucję, gdyż przyszłość każdego społeczeństwa zależy od 
rodziny i jej kondycji. 

 
11. Relatywizacja wartości poczętego życia. Kilka uwag 

wstępnych – mgr Aneta Scherer (KUL) 
Referat ten odnosił się też do zagadnienia genetyki, okresu 

prenatalnego, aborcji, eugeniki oraz odpowiedzi na pytanie czyje 
życie jest warte życia?. Swoje wywody zakończyła stwierdzeniem, 
że Silniejsi rozporządzają życiem słabszych 

 
12. Kryzys rodzicielstwa jako zagrożenie dla trwałości rodzi-

ny – mgr Ewelina Okrutna (KUL) 
Prelegentka zawarła w referacie: typologię postaw rodziciel-

skich, typy osobowościowe rodziców, źródła zasobów rodziny (po-
jedynczy członkowie, rodzina jako całość, społeczeństwo) oraz gra-
nice relacji dzieci-rodzice. 

 
13. Kreatywny umysł - czyli choroby psychiczne w pozytyw-

nym świetle – Mateusz Chmiel (KUL) 
Referat ten szczerze zainteresował wszystkich zgromadzo-

nych. Prelegent zajął się kwestią połączenia wielkiej twórczości z 
obłędem, tzw. boskim szałem, problematyki powiązania zaburzeń 
psychicznych z rzeczywistą twórczością. Zauważono, że im bardziej 
uzdolniony człowiek tym większe jest nasilenie psychopatologiczne, 
występowanie chorób psychicznych. Cechy, które są nieodłączne od 
artyzmu to m.in. ekscentryczność (jako cecha priorytetowa), euforia, 
entuzjazm, lęki i niepokoje, podejrzliwość, nerwowość, poirytowa-
nie, kłótliwość, beztrosk ość, niekontrolowana seksualność. Konklu-
dując prelegent odpowiedział na pytanie: Kreatywność, a nie dys-
funkcyjność. Czego dowodem mogą być przybliżone przez niego 
przykłady osób obrazujące to połączenie artyzmu i obłędu np. L. 
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Tołstoj, P. Czajkowski, R. Schuman, M. Monroe, M. Jackson, K. 
Cobain, M. Twain, V. Woolf. 

 
14. Pomoc humanitarna w kontekście rzeczywistości Syrii – 

lic. Izabela Stąpor (UJK) 
Prelegentka wskazała przede wszystkim, iż pomoc jest wielce 

utrudniona ze względu na konflikt organizacji humanitarnych z rzą-
dem Syrii, występują częste aresztowania, dlatego że władza ma 
wielkie powiązania z Al- Kaidą. Wpajane jest, że ONZ jest narzę-
dziem polityki społecznej Stanów Zjednoczonych. 

 
15. Chwilowe sytuacje losowe jako czynnik zmiany orientacji 

aksjologicznej – mgr Ewelina Winiarczyk (KUL) 
Prelegentka wysnuła wniosek, ze postęp utrudnia młodemu 

człowiekowi wybór oraz, że to spotkaliśmy się tu i teraz jest wyni-
kiem przypadku. Takimi właśnie przypadkami kierujemy się w mo-
dyfikacjach naszych systemów wartości opierając się na relatywi-
zmie moralnym czy naciąganiu prawdy do własnej wygody. 

 
16. Obraz śmierci w oczach dzieci – mgr Magdalena Malec (KUL) 
Swoje twierdzenia oparła na badaniach przeprowadzonych 

przez siebie na grupie dzieci ze szkoły podstawowej, na załączonych 
rysunkach wykonanych przez owe dzieci, które pokazała zgroma-
dzonym słuchaczom dzieci zobrazowały co widzi osoba, która umar-
ła, jak wygląda Niebo. Są to wyłącznie postacie aniołków, które z 
góry obserwują rzeczywistość mającą miejsce na Ziemi, cieszą się z 
sukcesów swoich bliskich itp. Badania na katechetach wykazały 
również, że nie potrafią o takich sytuacjach rozmawiać z dziećmi, 
potrzebna jest dodatkowa pomoc merytoryczna, czy warsztaty, w 
tym celu prelegentka zaproponowała literaturę, która mogłaby być 
pomocna. 

 
17. Świat seksu w internecie – kontekst uzależnienia medial-

nego – mgr Agnieszka M. Kowalczyk (KUL) 
Mamy coraz więcej czasu, łatwość dostępu do Internetu, a tym 

samym do pornografii, którą przesycony jest Internet. Można zauważyć 
pragnienie bycia on-line, przymus, a nawet uzależnienie cechujące się 
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po odstawieniu zmianami nastroju, ogólnym rozdrażnieniem, objawami 
psychosomatycznymi. Najczęstszymi problemami związanymi z Inter-
netem, a tym samym seksem jest: erotomania internetowa, cyberseks, 
skrywane fantazje seksualne. Pornografia wrosła w kulturę i jest wiel-
kim problemem ówczesnego społeczeństwa. 

 
18. Kariera- priorytet współczesnego człowieka – lic. Marta 

Pietrycha (KUL) 
Słowo „kariera” mogłoby się kojarzyć pozytywnie z samoro-

zwojem, samodoskonaleniem itp. jednak prelegentka uważa je za 
zagrożenie nie tylko relacji międzyludzkich, ale i moralności, dlate-
go, że dzisiaj słowo to można równać raczej z „placem gonitwy”, 
„szybkością”, „wy ścig szczurów”. Osiągnięcie prestiżowego stano-
wiska jest ważniejsze niż moralność czy uczciwość. Powodem tego 
może być sytuacja ekonomiczna czy ważność uzyskania poważania i 
pozycji społecznej. Przedstawiono również historyczny rozwój po-
strzegania pracy, od przykrej konieczności, do wyścigu szczurów. 

 
19. Historia "Magistra vita est" jako problem współczesnego 

społeczeństwa - Beniamin Brzeski (KUL) 
Prelegent przedstawił swoje stanowisko i zaniepokojenie, ni-

skim stanem wiedzy Polaków na temat jego własnej historii i kultu-
ry. Zauważył tendencję, ze im starsze wydarzenie tym większa trud-
ność z przyporządkowaniem daty, co udowodnił na podstawie badań. 
Stanowi to istotne zagrożenie w kwestii społecznej do czego nawią-
zywały przytoczone przez niego słowa Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się 
wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. 
Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, koń-
czy się”. 

 
20. Instytucja unieważnienia małżeństwa jako zagrożenie 

współczesnej rodziny - Iwona Król (KUL) 
Iwona Król na podstawie przywołanego przez nią rysu histo-

rycznego samej instytucji małżeństwa nawiązała do zagrożenia pod-
stawowych norm moralnych czy stanowionych przez Kościół praw 
oraz rozbicia rodziny, a nie utrzymywania i pielęgnowania jej warto-
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ści. Oprócz odwołania do Konkordatu, prelegentka nawiązała do 
nauczania Kościoła i jego papieży, a także teraźniejszego papieża 
Franciszka. 

 
21. Pytanie o aktualność nauczania św. Jana Chryzostoma o 

bogactwie – mgr Marcin Potyczka (UWr) 
Prelegent na początku uzasadnił wybór tematu pomimo tak 

wielkiej przepaści wiekowej, a także nawiązał do jednej z Mszy 
Świętych na której padły słowa modlitwy wiernych: „za ludzi boga-
tych, aby się opamiętali”. Oprócz opisania postaci św. Jana Chryzo-
stoma zwanego również Jałmużnikiem i podkreślenia jak wielu wro-
gów miał przekazał również jego nauczanie na temat bogactwa czy 
skąpstwa, dawania jałmużny, biedy, niedostatku. 

 
22. Młodzi bezradni - rzeczywistość czy fikcja? – mgr Patrycja 

Sadło (KUL) 
Prelegentka jasno wypowiedziała się, że nie jest to fikcja. 

Opisała problemy z wybraniem odpowiedniej pracy, znalezieniem 
zatrudnienia, kariery czyli już wcześniej omawianego pojęcia „wy-
ścigu szczurów”, a co za tym idzie wielu stresów związanych z pra-
cą, spełnienia zawodowego. Z powodu tego, ze w ojczystym kraju 
trudno jest znaleźć pracę wielu młodych emigruje i tam rozwija się, 
zakłada rodziny wyludniając tym samym Polskę, która nie potrafi 
zapewnić swoim latoroślom godnego bytu.  

 
PANEL III – Prawniczy 

Prowadzący: dr Paweł Bucoń 
 
1. Zagrożenie egzystencjalne i społeczne rodzin w Polsce – 

mgr Dariusz Kolano (KU) 
XXI wiek to czas gdzie z każdego zakątka czyhają zagrożenia 

dla funkcjonowania rodzin. Największe grzechy niszczące grzechy 
współczesne rodziny to: antyrodzinna polityka rządu, ubóstwo, pato-
logie, eurosieroctwo rozwody. Wszystkie te czynniki powodują dys-
funkcje wielu rodzin. Niskie zarobki, bezrobocie wpływają na spada-
jący współczynnik urodzeń. Prelegent w podsumowaniu przekazał 
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swoje doświadczenie życiowe oraz zaapelował do nas młodych aby-
śmy podjęli inicjatywę poprawy sytuacji w Polsce.  

 
2. Trening Zastępowania Agresji jako skuteczny sposób w ra-

dzeniu sobie ze złością nieletnich sprawców karalnych- mgr Małgo-
rzata Parcheta – Kowalik (UMCS) 

Prelegentka przedstawiła temat swojego referatu w sposób 
praktyczny. Zapytała prowadzącego co wywołuje u niego zdener-
wowanie. Następnie przekazała techniki, które uspokajają i odwodzą 
od zdenerwowania np., odliczanie od 1000 po 7 lub słuchanie muzy-
ki. W przypadku gdy odniesiemy sukces i się nie zdenerwujemy 
mamy prawo do nagrodzenia się. Według badań prelegentki taki 
system pomaga uniknąć negatywne uczucia stresu agresji i wyelimi-
nowanie czynnika wywołującego u nas agresje. 

 
3. Wpływ korupcji na transparentność funkcjonowania admi-

nistracji publicznej w Polsce – mgr Marta Mulawa (UMCS) 
Zjawisko korupcji to zagrożenie dla funkcjonowania admini-

stracji publicznej. Powoduje to upadek autorytetu administracji pu-
blicznej. Podejście systemowe nie jest w stanie zwalczyć i ograni-
czyć tego zjawiska. Jest ona także zjawiskiem społecznym. Tak na-
prawdę jest trudno zdefiniować zjawisko korupcji. Prostymi słowami 
można to określić jako nadużycie powierzonej władzy. Policja osza-
cowała, że około 15, 5 mln złotych została wręczona urzędnikom. 
Przestępstwo korupcji zostało spenalizowane w KK: łapownictwo 
czynne, bierne, płatna protekcja. Na korupcje wypływają liczne me-
chanizmy korupcjogenne oraz brak poczucia odpowiedzialności 
urzędników.  

 
4. Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie – mgr Patry-

cja Kukulska (KUL) 
We współczesnych czasach określanych jako doba Internetu 

cyberterroryzm pełni funkcje zastraszającą. Często jest wykorzysty-
wane przeciwko państwu aby wywołać na niego wpływ, Gwarantuje 
pełna anonimowość. Jest swoistym wsparciem terroryzmu. Powoduje 
zagrożenie dla szerokiej grupy osób. Został spenalizowany w kodeksie 
karnym greckim pakistańskim. Nasz ustawodawca nie uregulował tej 
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kwestii. Rozwój Internetu nie zawsze może się łączyć z pozytywnymi 
aspektami może oznaczać także rozwój działalności przestępczej. 

 
5. Prawnokarna ochrona przed stalkingiem. – zagadnienia 

wybrane – mgr Dawid Kostecki (KUL) 
Stalking został spenalizowany w polski Kodeksie Karnym. 

Satlkingiem nie jest pojedyncze wysyłanie wiadomości sms. We 
Włoszech około 20 % obywateli było ofiarami stalkingu przynajm-
niej raz w życiu. Przykładem gwiazd, które padły ofiarami stalkingu 
jest Madonna a w Polsce Adrianna Biedrzyńska. Stalking może mieć 
różny ciężar gatunkowy. Zachowanie sprawców jest motywowane 
licznymi pobudkami. Ofiara stalkingu, aby mieć niekwestionowane 
dowody powinna prowadzić dziennik kiedy jest prześladowana, czę-
sto oraz powinna zapisywać przebieg zdarzeń. 

 
6. Ochrona praw konsumentów przy zawieraniu umów poza 

lokalem przedsiębiorstwa – mgr Olga Nowak 
Każdy z nas przynajmniej raz w życiu miał okazje zawrzeć 

umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. Ochronę dla konsumentów 
zawierających takie umowy przewidziała Ustawa o prawach konsu-
menta. W doktrynie ustawa odgrywa przełomową rolę. Definicja 
konsumenta została zawarta Kodeksie Cywilnym. Uprawnieniem 
konsumenta w przypadku zawarcia takiej umowy prawo do odstą-
pienia od jej treści w ciągu 14 dni bez poniesienia kosztów.  

 
7. Bezpieczeństwo i ryzyko e-bankingu – lic. Agnieszka Krzy-

żanowska (KUL) 
Bezpieczeństwo w e-bankingu jest niezwykle ważnym czyn-

nikiem. Cyberprzestępcy wykorzystują umiejętności dostępu do kont 
internetowych. Przykładem oszustw i okradania ludzi jest tworzenie 
fałszywych bankomatów gdzie ludzie nieświadomi oszustwa korzy-
stają z nich a ich PIN- y są wychwytywane na ujęciach kamer i prze-
kazywane przestępcom. Niezwykle niebezpieczne są także zagroże-
nia wewnętrzne. Przykładem takiego zagrożenia jest ryzyko opera-
cyjne. Problemy sprawia także strona technologiczno-techniczna, jej 
awarie są niezwykle kosztowne. 
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8. Stalking jako zagrożenie dla konstytucyjnego prawa do 
prywatności - Ewelina Kita (KUL) 

Obowiązkiem państwa jest gwarancja ochrony praw i wolno-
ści człowieka. Stalking to zachowanie godzące w wolność, prywat-
ność oraz godność. Sama Konstytucja RP zapewnia umocowanie 
tych praw. Prywatność jest prawem osobistym, które ma doniosły 
charakter. Zjawisko to rozpowszechnia się i godzi w wymienione 
wyżej prawa. 

 
9. Kryzys prawa międzynarodowego? – sytuacja na Ukrainie 

– Justyna Kochan (KUL) 
Prawo międzynarodowe to zespół norm, które regulują wza-

jemne stosunki między państwami. Obecnie do konfliktu dochodzi 
na Ukrainie. Punktem zapalnym całej sytuacji były wydarzenia na 
Euromajdanie, kiedy to prezydent Ukrainy odmówił podpisania 
umowy stowarzyszeniowej z UE. Kolejnym problemem jest kryzys 
krymski, gdzie rozpoczęły się ruchy narodowo wyzwoleńcze- proro-
syjskie. Wynikiem tego był plebiscyt, którego frekwencja wynosiła 
84%. 95, 5% mieszkańców Krymu odpowiedziało się za przyłacze-
niem do Rosji. Obecnie na południowo-wschodniej Ukrainie toczą 
się walki także o charakterze narodowowyzwoleńczym. Obserwując 
liczne wydarzenia śmiało można rzecz, że liczne zasady prawa mię-
dzynarodowego są łamane co skutkuje kryzysem prawa międzynaro-
dowego. 

 
10. Sytuacja na Ukrainie – zagrożenie dla obronności Euro-

py? – Mateusz Paluch (KUL) 
Na Ukrainie obecnie trwa wojna lecz my Europejczycy nie 

chcemy tego dostrzec tak w skrócie aktualną sytuację określił prof. 
Romuald Szeremietjew. Rosja narusza integralność terytorialną na 
Ukrainie mimo iż zobowiązała się do ochrony tej integralności. Je-
den z naczelnych dowódców NATO uważa, że kolejnym celem może 
być Mołdawia i Gruzja. Należy zatem zastanowić się co będzie dalej 
jaki los nas Polaków czeka gdy czarne scenariusze jakie wiszą nad 
Europą urzeczywistnią się. 

 



116 
 

11. Cyberprzestępczość - zagrożeniem XXI wieku. Wybrane 
aspekty – Grzegorz Miśtal (KUL) 

Prelegent wyjaśnił czym jest cyberprzestępczość a następnie 
krótko scharakteryzował trzy wybrane przestępstwa komputerowe na 
gruncie polskiego prawa karnego a mianowicie hacking komputero-
wy, grooming, sabotaż komputerowy. 

 
12. Umowy zawierane na odległość - zagrożenia dla konsu-

mentów – mgr Michał Pietkiewicz (UWM) 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej 

odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na 
piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wy-
starczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ustawa przy-
znaje konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, uprawnienie 
do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny. Należy pamię-
tać, że do obowiązków przedsiębiorcy związanych z zawarciem 
umowy na odległość należy m.in. poinformowanie konsumenta o 
prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Przedsiębiorca ma 
obowiązek poinformować konsumenta o tym prawie oraz przekazać 
inne informacje określone w ustawie dotyczące przedsiębiorcy oraz 
umowy najpóźniej w chwili składania konsumentowi propozycji 
zawarcia umowy oraz potwierdzić na piśmie te informacje najpóźniej 
w momencie rozpoczęcia spełnienia świadczenia. 

 
13. Ochrona wizerunku proroka Mahometa w prawie islamu 

– mgr Łukasz Lewkut (KUL) 
Prelegent w swoim referacie próbowałam odpowiedzieć na 

pytanie: czy przedstawianie wizerunku Mahometa jest naprawdę 
zakazane w Islamie i czy zawsze budziło takie emocje jak dzisiaj? 
Można wykazać, że od czasów Średniowiecza tysiące, jeśli nie mi-
liony obrazów wyobrażają słynnego Mahometa. Pomiędzy nimi 
znajdują się także obrazy sporządzone przez samych muzułmanów. 
Oczywiście, nie są one karykaturami, ale dziś próbuje się nam 
wmówić, że problem leży w samym fakcie sporządzania i przedsta-
wiania obrazów proroka. Tak więc coraz bardziej prawdopodobna 
staje się teza o tym, że aktualne wydarzenia są zwykłą manipulacją 
ze strony naszych braci muzułmanów. 
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14. Ochrona danych osobowych – Aleksander Jama (KUL) 
Regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się 

zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające 
na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności. W 
tej właśnie ustawie znajdują się przepisy, które wymagają od firm 
uregulowania statusu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 
(ABI), którzy mają być czymś w rodzaju wewnętrznego inspektora 
ochrony danych w firmie. 

 
15. Prawne uwarunkowania obecności krzyża w przestrzeni 

publicznej – Piotr Krzyżanowski (KUL) 
Prelegent dotknął `tematyki, która co jakiś czas powraca. 

Sprawa krzyża w polskim Sejmie zajmuje krajową opinię publiczną 
co jakiś czas. I to nie tylko za sprawą wyroku Sądu wydanego jako 
odpowiedź na wniosek grupy posłów Ruchu Palikota. Posłowie do-
magali się opinii Sądu w przedmiotowej sprawie. Ich zdaniem obec-
ność krzyża na sali obrad plenarnych polskiego parlamentu narusza 
ich dobra osobiste. Ponadto uważają, że obecność krzyża w Urzędzie 
państwowym jest niezgodna z konstytucją, konkordatem oraz ustawą 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 

 
16. Prawo w chmurze i zagrożenia dla bezpieczeństwa danych 

– mgr Kamil Wiciński (KUL) 
Podobnie jak dbamy o bezpieczeństwo naszego mieszkania, 

tak też powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo naszego komputera, 
który codziennie narażony jest na różne szkodliwe ataki. Zagrożeń 
jakie czyhają na nasz komputer jest mnóstwo. Często nie zdajemy 
sobie do końca sprawy jak jest ich wiele. Złośliwe oprogramowanie, 
inaczej malware to nic innego jak różne aplikacje i skrypty, które 
mają szkodliwe i przestępcze bądź złośliwe działanie w stosunku do 
użytkowników komputerów. Warto podkreślić tutaj, że jest to głów-
nie problem dotykający tych wszystkich komputerów, które pracują 
w środowisku Microsoft Windows. 
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17. Ochrona środowiska a funkcjonowanie ferm zwierząt w Pol-

sce - zagadnienia legislacyjno-prawne – mgr Katarzyna Surmacz (KUL) 
Hodowla zwierząt jest działalnością, którą ludzie zajmują się 

od bardzo dawna. Nie była ona jednak wcześniej kojarzona z nega-
tywnym oddziaływaniem na środowisko. Radykalne zmiany nastąpi-
ły wraz z pojawieniem się i upowszechnieniem dużych, przemysło-
wych ferm hodowlanych. Obiekty takie wprowadzają do środowiska 
znaczne ilości różnorodnych substancji (gazy, odpady), które mogą 
stanowić źródło zagrożeń dla ludzi i otaczającej przyrody. Przystą-
pienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się z przyjęciem unijnych 
norm prawnych, również w zakresie ochrony środowiska. Dotyczyły 
one m.in. ferm przemysłowych, nakładając na nie konkretne obo-
wiązki. Jednak wyegzekwowanie nowych standardów wymagało i 
wymaga konsekwencji w działaniu instytucji wspieranych przez 
społeczeństwo. Nadzór publiczny wyczulony na kwestię ochrony 
środowiska, powinien na każdym etapie towarzyszyć inwestorom, 
którzy zechcą prowadzić w naszym kraju wielkoprzemysłowy chów 
drobiu.  

 
18. Awataryzacja - nowa tożsamość w wirtualnym świecie – 

mgr Dominika Zybała (KUL) 
Prelegentka omówiła istotny temat dla współczesnego sposo-

bu życia ludzi młodych, zachłyśniętych nową technologią. Więk-
szość osób młodych żyje przede wszystkim w sieci, tam przeobrażają 
się w swoje fantazje. Często starają się to przenieść do prawdziwego 
świata, gdyż to co oferuje im technologia jest o wiele atrakcyjniejsze. 
W świecie wirtualnym możemy spełniać swoje pragnienia odnośnie 
wyglądu, sposobu życia, posiadanych walorów, cech i majątku. W 
rzeczywistości nie bywa to takie łatwe. Dlatego od pewnego czasu 
obserwujemy proces, który można by nazwać „awataryzacją”, nową 
tożsamością wirtualną.  

 
19. Kobieta w prawie i społeczeństwie Islamu – Martyna 

Włodkowska (KUL) 
Koran zawiera pozytywne i humanitarne, ale także negatywne i 

kontrowersyjne opinie i zalecenia dotyczące kobiet. Fragmenty Koranu 
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są w tym rozdziale cytowane dosłownie. Mogą być one różnie interpre-
towane przez różne ośrodki studiów koranicznych; szczególnie tak kon-
trowersyjne zalecenia jak bicie żon czy obowiązek zakrywania twarzy. 
Prelegentka w swoim wystąpieniu wskazała pozytywne i negatywne 
przesłanki dotyczące kobiet zawarte w Koranie.  

 
20. "Copyright Trolling" - prawa autorskie a oszustwa. 

Przedstawienie zjawiska – mgr Szymon Dziubicki (UMCS) 
Z uwagi na brak czasu prelegent zaznaczył najważniejsze czę-

ści swojego referatu. Wyjaśnił podstawowe pojęcia takie jak: oszu-
stwo, prawa autorskie. Krótko scharakteryzował zjawisko.  

 
21. Uchylenie tajemnicy bankowej jako zagrożenie praw 

obywatela RP – Mateusz Gabryel (KUL) 
Prelegent w kilku zdaniach opisał przedmiot swoich badań. 

Temat który poruszył jest bardzo istotny w dzisiejszym świecie. W 
kilku aspektach zwrócił uwagę słuchaczy, zwłaszcza jeśli chodzi o 
zachowanie tajemnicy bankowej.  

 
22. Terroryzm - odpowiedzialność sprawcy na gruncie Ko-

deksu Karnego – mgr Magdalena Kościak (WSPiA) 
Prelegentka w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na od-

powiedzialność sprawcy w polskim prawie karnym za popełnienie 
czynu przestępnego – terroryzmu. Według Kodeksu karnego z 1997 
roku jest to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 5 lat. Jest popełniony w 
celu: poważnego zastraszenia wielu osób, zmuszenia organu władzy 
publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu 
organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określo-
nych czynności, wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub go-
spodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji 
międzynarodowej, a także groźba popełnienia takiego czynu. 
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23. Przewlekłość postępowania oraz sposoby jego zwalczania 

- Marek Mandela (KUL) 
Z uwagi na brak czasu prelegent przedstawił główne założenia 

swojego referatu. Wyjaśnił podstawowe pojęcia odwołując się do 
późniejszej publikacji.  

 
PANEL IV – Pedagogiczny 

Prowadzący: dr Justyna Kula - Lic 
 
1. „Cyberbullying jako wyzwanie dla współczesnej szkoły”-  

dr Karolina Walczak, UŁ 
Młodzież korzystająca z Internetu nie zdaje sobie sprawy z 

braku anonimowości. Jak podkreśla raport NIK z roku na rok rośnie 
zagrożenie przemocy w Internecie . Według definicji cyberbullying 
to wszelkie zachowania , które próbują wykluczyć inne osoby, śred-
nio trwa pół roku. Cechami charakterystycznymi tego zjawiska są: 
ciągła dostępność danych , wysoki poziom anonimowości sprawcy, 
niejawność komunikacji online. Z kolei najczęściej przejawia się w : 
nękaniu, upublicznianiu tajemnic, śledzeniu, agresji elektronicznej. 
Podsumowując najlepszym sposobem na walkę z zagrożeniem jest 
profilaktyka uniwersalna, ukierunkowana na rozwijanie empatii 
wśród młodzieży i kształtowaniu przekonań normatywnych.  

 
2. „Gry komputerowe nie(bezpieczną ) formą rozrywki mło-

dzieży gimnazjalnej”- dr Katarzyna Warzecha, UE 
Rynek gier komputerowych jest bardzo dochodowy. Najwię-

cej na nich zarabiają kraje azjatyckie. Według jednego z rankingów 
Polska zajmuje 23 pod względem dochodów z gier. Prelegentka 
przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie gimnazjali-
stów. Więcej czasu na gry komputerowe w ciągu dnia poświęcają 
chłopcy. Najczęściej wybieranymi grami są: strzelanki, gry strate-
giczne i zręcznościowe. Na uwagę zasługuje fakt, iż zarejestrowa-
nych użytkowników jest już 50 mln graczy. Ponadto nie długo w 
Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata, w których to uczestni-
czyć będzie 12 najlepszych drużyn. Reasumując gry komputerowe 
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mogą również uczyć dziecko. Ważne jest jednak, aby było dostoso-
wane do wieku dziecka.  

 
3. „Nowe technologie cyfrowe w codziennym życiu młodzie-

ży”  – dr Ewa Krzyżak – Szymańska, GWSH 
Nowe technologie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu mło-

dzieży. Czego dowodem może być, iż na zadane pytanie „Co zabra-
libyście ze sobą na bezludną wyspę?” najczęściej padały odpowiedzi 
laptop i telefon komórkowy. Jest to dowód, że do młodego człowieka 
dużo lepiej trafia obraz i dźwięk niż przekaz tekstowy. Młodzi ludzie 
nie widzą zagrożeń płynąc z częstego używania nowych technologii. 
Ponadto każdy z nich podkreśla ich wielozadaniowość. Dlatego też 
ważną rolę spełniają rodzice i wychowawcy, którzy powinni starać 
się dbać o to, by korzystanie z dobrodziejstw XXI wieku było ko-
rzystne dla młodego pokolenia a nie stało się zagrożeniem.  

 
4. „Współczesna edukacja dziecka w wieku przedszkolnym- szansa 

czy zagrożenie?”- mgr Agnieszka Podbilska – Kłosowska, PWSTE 
Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Aby 

zostać nauczycielem edukacji przedszkolnej trzeba mieć ukończone 
studia wyższe lub kurs kwalifikacyjny. Coraz częściej jednak na 
studia dostaje się każdy kto chce, a nie tylko ten kto ma predyspozy-
cje do zawodu. Ponadto podstawa programowa jest źle interpretowa-
na przez nauczycieli. Wprowadzenie obowiązku szkolnego od 6 roku 
życia również nie przyniosło korzyści, gdyż szkoły nie były dosto-
sowane do przyjęcia nowych uczniów. Podsumowując w polskich 
przedszkolach potrzebni są nauczyciele, którzy z zaangażowaniem 
będą wykonywali swoją pracę nie poprzestając tylko na ukończeniu 
studiów wyższych.  

 
5. „Stres współczesnym zagrożeniem dla prawidłowego funk-

cjonowania organizmu człowieka” – lic. Olga Dąbska, UM 
Stres bez wątpienia jest rosnącym zagrożeniem. Definiuje się 

go jako „zespól reakcji organizmu na działanie bodźców, które ruj-
nują równowagę”. Przede wszystkim czynnikami, które powodują 
wystąpienie stresu sa: zamiany polityczne, choroba osoby najbliż-
szej, nagła zmiana sytuacji życiowej, nadmiar obowiązków domo-
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wych i zawodowych. Powoduje on negatywny wpływ na nasze 
zdrowie np. podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Chociaż stresu nie 
da zupełnie wyeliminować z naszego życia warto poznać kilka spo-
sób na radzenie sobie z nim. Przede wszystkim należy zwiększyć 
swoją aktywność fizyczną, zdrowo się odżywiać a także starać się 
pracować nad swoją asertywnością.  

 
6. „Ja i protagonista czy ja protagonista ? Zatracenie siebie 

w gamingowym lore”- lic. Grzegorz Gajewski, UMCS 
Gry komputerowe są bardzo popularne . Coraz więcej osób 

ma problemy z odróżnieniem świata wirtualnego, świata gry od rze-
czywistego. W tych grach stwarzane są postacie na podobieństwo ich 
użytkowników. Cały czas powstają stowarzyszenia, które ogranicza-
ją nabywanie gier przez młode osoby. Zagrożeniem bardzo po-
wszechnym są piractwa, które nie wątpliwie uderzają w rynek gier 
komputerowych.  

 
7. „Wpływ gier komputerowych na rozwój dzieci”- mgr Mo-

nika Łagowska – Cebula, URz 
Bez wątpienia gry komputerowe wywierają wpływ na rozwój 

dzieci. Prelegentka wskazuje negatywne cechy: brak rozwoju, koor-
dynacji; brak kształtowania zmysłów. Gra nie zastępuje nigdy zaba-
wy z innymi. W ten sposób dzieci nie mają możliwości rozwijania 
swojej wyobraźni. Rodzice powinni zwrócić uwagę na niebezpie-
czeństwa czyhające w Internecie. Z drugiej strony został wskazany 
jeszcze pozytywny aspekt wpływu gier na funkcjonowanie. Przede 
wszystkim stymuluje pracę umysłu. Uczy dzieci „języka ikon”. 
Ważny jest również psychologiczny punkt widzenia. Gra staje się 
„bezstronnym nauczycielem”. Potrafi docenić szybką nagrodą. W 
pewnym sensie jest zagrożeniem ze względu na czas, który pochła-
nia. Z drugiej jednak strony zależy wszystko od rodziców, którzy 
powinni pilnować, aby dziecko nie uzależniło się.  

 
8. „Nadopiekuńczość rodziców zagrożeniem dla rozwoju 

twórczości dziecka” - mgr Urszula Solińska, UP 
Na rozwój twórczości dziecka duży wpływ ma postawa rodzi-

ców. To oni powinni zapewnić dziecku kontakt ze sztuką od naj-
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młodszych lat. Ważne jest również , aby dziecku nie szczędzono 
pochwał dla jego twórczości. Rodzic nadopiekuńczy stara się wyrę-
czać swoją pociechę na każdym kroku co hamuje ewidentnie rozwój. 
Szczególnie często możemy zauważyć nadopiekuńcze matki. Wy-
wiera to również wpływ na charakter młodej osoby, która tak wiele 
czerpie z rodzinnego domu. Rzuca się w oczy niezaradność dziecka a 
także bark pewności siebie. Podsumowując rodzic nadopiekuńczo-
ścią dziecku wyrządza ogromną krzywdę. Wychowanie nie polega 
na wyręczaniu. Istotne jest przekazywanie wartości m.in. wrażliwość 
na sztukę.  

 
9. „Dziennikarstwo obywatelskie czy cyfrowy narcyz?” – mgr 

Izabela Piątek – Belina, KUL 
Celem referatu było skłonienie do refleksji czy również w sfe-

rze zawodowej może istnieć zagrożenie. We współczesnym świecie 
dominuje przekonanie, że świat dziennikarstwa zmienia się ze 
względu na obiorców. Coraz częściej wykształcony dziennikarz za-
mieniany jest na amatorskich pasjonatów. Zjawisko to swoje począt-
ki znalazło wraz z rozwojem Internetu. Działalność obywatelska w 
tym zakresie sprowadza się przede wszystkim do pozyskiwanie in-
formacji z Wikipedii. W ścisłym znaczeniu dziennikarstwo obywa-
telskie nie jest zagrożeniem. Warto jednak podkreślić, że odbiorca 
jest aktywnym współtwórcą.  

 
10 „Wzrost liczby samobójstw jako zagrożenia dla funkcjono-

wania rodziny” - mgr Emilia Mulawa, KUL 
Śmierć jest nie uchronnym końcem każdego z nas. Jednak nikt 

z nas nie powinien decydować kiedy to ma nastąpić. Samobójstwo 
jest wyrazem autoagresji. Ponadto w wielu przypadkach jest konse-
kwencją kryzysu, z którym nie możemy sobie poradzić. Według 
przeprowadzonych badań w roku 2013 zanotowaliśmy największy 
wskaźnik fali samobójstw od 1991 r. Problem ten dotyczy n tylko 
społeczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu ale przede wszyst-
kim uderza w rodzinę samobójcy. Jak wynika ze statystyk najczę-
ściej odbierają sobie życie osoby pozostające w związku małżeń-
skim. Co wywiera negatywny wpływa na pozostałych członków 
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rodziny. Przede wszystkim związane jest z długotrwałą żałobą. Krót-
ko mówiąc, rodzina jest bardzo ważną cząstką społeczeństwa.  

 
11. „Terroryzm jako współczesne zagrożenie” - Aleksandra 

Chęcińska, KUL 
Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym. Jednak cały czas po-

jawiają się problemy z jego definiowaniem. Jeden z polskich eksper-
tów pod pojęciem terroryzmu rozumie „(...)stosowanie gwałtu przez 
jednostki lub grupy osób, w celu wywarcia wpływu zarówno na rząd 
i opinie publiczną, jak i na grupy osób i poszczególne osoby. W swo-
jej pracy postaram się ukazać organizacje grup terrorystycznych oraz 
metody przez stosowane. Trzon taktyki współczesnych ugrupowań 
terrorystycznych nadal jednak stanowią metody konwencjonalne 
stosowane z powodzeniem w ciągu ostatniego stulecia. Terroryści 21 
wieku nadal bazują na starych sprawdzonych już metodach, gdyż 
wraz z upływem czasu niektóre organizacje opanowały je do perfek-
cji. Pojawiły się również nieznane dotąd nowe odmiany tego zjawi-
ska w których wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia techniki 
czego przykładem jest wzrastające zagrożenie cyberterroryzmem. 
Oprócz typowych ataków w cyberprzestrzeni, terroryści wykorzystu-
ją internet w celach takich jak werbunek nowych członków, propa-
ganda, finansowanie czy planowania operacji. Współczesny terro-
ryzm jest syntezą wszystkiego, co potocznie uważa się za złe: stra-
chu, przemocy, agresji, ataków na niewinnych, manipulacji, niewo-
lenia ludzi i instytucji do postępowania wbrew ich woli oraz naru-
szeń podstawowych praw człowieka. Jest to zjawisko, które w swej 
naturze ma charakter destrukcyjny i podważa podstawy, na których 
zbudowane są demokratyczne społeczeństwa. Wobec terroryzmu nie 
można pozostać obojętnym – choćby dlatego, że terroryzm nie pozo-
staje obojętny wobec nas. 

 
12. Komputer i Internet - szansą czy zagrożeniem w wycho-

waniu małego dziecka – Aleksandra Majsterek (WSGE) 
 
13. Zmieniająca się rzeczywistość w procesie wychowania - 

szansą czy zagrożeniem? – Dorota Zagrodnik (WSGE)  
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14. Własna aktywność kulturalna uczniów nośnikiem szans i 
zagrożeń we współczesnym świecie – mgr Ewelina Szlachta (KUL) 

 
15. Założenia systemu edukacyjnego M. Montessori jako 

szansa i zagrożenie dla struktury klasy w zakresie komunikacji – mgr 
Anna Badora (KUL)  

 
16. Edukacja seksualna w polskich przedszkolach i szkołach – 

mgr Damian Belina (KUL) 
 

PANEL V – Humanistyczny 
Prowadzący: dr Daniel Mider 

 
1. „ Intensywne uczenie się kosztem zdrowia. Czyli studenci 

jako użytkownicy amfetaminy” - mgr Andrzej Jurkun (UWM) i mgr 
Michał Gałaszewski (UWM). 

Rozważania są oparte na wywiadach z osobami uzależniony-
mi. Najpopularniejsze narkotyki na studiach to marihuana, ecstasy, 
amfetamina/mefedron. W wystąpieniu autorzy zawarli ogólną cha-
rakterystykę amfetaminy, której inne nazwy to amfa, speed, biała 
wdowa (lady), feta. Skąd się wzięła, jaką ma postać, jak się zażywa, 
jak i ile czasu działa? Na te wszystkie pytania prelegenci udzielali 
informacji w swoim referacie. Amfetamina daje wzrost aktywności, 
odporność na ból. Jednak występują także negatywne zażywanie 
amfetamin. Są nimi bezsenność, odwodnienie, wypłakiwanie warto-
ści odżywczych, uzależnienie psychiczne i fizyczne, problemy z 
zębami, psychozy i omamy amfetaminowe, zejście, czy tzw. „zrzut”. 
Prelegenci przedstawili historie studentów jako osób uzależnionych. 
Amfetamina jako używka jest stosowana m.in. do uczenia się. Naj-
większym dramatem w życiu uzależnionego człowieka jest uzależ-
nienie psychiczne.  

 
2. "O triumf ducha walczyć masz ideą" - Olwida "Płomień w 

garści" – mgr Karolina Mytkowska 
Autor „Płomienia w garści” podkreśla sens, nie rozróżnia 

mniej lub bardziej sprawiedliwych zabitych. Olwid był poeta repor-
terem, przynosił do utworów rozterki i niepokoje. Powinien on zo-
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stać poetą zdroju. W poezji występują ostre kontrasty, dosadne, ale 
zarazem brutalne szczegóły. Przedstawia stan ducha człowieka i 
zjawiska działające na psychikę. Można zauważyć niechęć do wojny, 
co wiążę się z biografią autora. 

 
3. „Internet - współczesne zagrożenie młodego pokolenia” – 

mgr Mateusz Obrębski (UWM). 
 Z owym tematem przedstawionym na panelu humanistycz-

nym łączy się zawieranie znajomości, brutalne gry, cyber przemoc. 
Bardzo często wchodzimy w strony, które nie stanowią dla nas real-
nego zagrożenia, jednak nie wiemy, czego ktoś od nas oczekuje. 
Użytkownik zagłębia się w stronę nie zdając sobie sprawy, co się za 
tym kryje. Strony pornograficzne są ogólnodostępne, ma to nega-
tywny wpływ na rozwój osobowości młodego człowieka. Młodzi 
ludzie będą sięgać do przemocy i seksualnie wykorzystywać dzieci. 
Uzależnienie od Internetu jest coraz częstszym zagrożeniem. Wiąże 
się to z małą aktywnością fizyczną, licznymi bólami. Ludzie muszą 
udawać się na specjalistyczne rehabilitacje. Internet bardzo często 
służy jako narzędzie do szpiegowania innych osób. 

 
4. „ Świątynia Muz czy jarmark? Zagrożenia dla współczesne-

go muzealnictwa” – mgr Iwona Długoń (URz). 
Prelegentka swoje wiadomości czerpie z doświadczenia, gdyż 

pracuje w muzeum. Ukazana została definicja z XIX wieku. Muzy 
były traktowane jako opiekunki czegoś wzniosłego, niedostępne dla 
każdego, natomiast organizacja nie jest ukierunkowania na zysk. 
Muzeum było natchnieniem muz. Poezja współczesna ma znaczenie, 
ponieważ nastąpiło wykreowanie postaci muzeum. Muzeum jest 
jednostką organizacyjną, sprawuje opiekę nad zabytkami, upo-
wszechnia kulturę polską, umożliwia kontakt ze zbiorami, gromadzi 
zabytki w określonym zakresie. Istotna jest też kwestia przechowy-
wania, konserwacji, organizowanie wystaw i ekspozycji oraz dzia-
łalność wydawnicza. Dzisiaj może przybierać to postać jarmarku. 
Muzeum Powstania Warszawskiego jest zupełnie inne od dawniej-
szych muzeum, są multimedia i inne dodatki przyciągające naszą 
uwagę. W muzeum są organizowane imprezy masowe, przez co 
przestaje być świątynią muz. Współczesne muzea nie mają nic 
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wspólnego z dawniejszym muzealnictwem. Mamy wirtualność, im-
prezy jarmarkowe, aby przyciągnąć jak najwięcej zwiedzającym, a 
często brakuje w tym wyjątkowości.  

 
5. „Mi ędzykulturowość wyzwaniem dla współczesności”  – 

mgr Anna Gagat-Matuła (UMCS). 
 W danym społeczeństwie jest wiele kultur i może pojawić się 

konfliktowość. Międzykulturowość ma na celu zapobieganie wszel-
kim konfliktom na tle kulturalnym. W pracy zostało zawarte nawią-
zanie do Franza Wimmera, który poddaje refleksji cztery zagadnie-
nia: ogólne spojrzenie na historię filozofii, na związek filozofii z 
językiem, etnofilozofię, konsekwencje dla historiografii filozofii. 
Wimmer formułuje regułę, która ma być pomocna w międzykultu-
rowym podejściu do filozofii. 

 
6. „Otyłość- rosnące zagrożenie XXI wieku” – lic. Katarzyna 

Pawlikowska-Łagód (UM). 
Otyłość staje się poważnym problemem współczesnego społe-

czeństwa. Jest najczęściej występującą chorobą metaboliczną. Staje 
się największym problemem zdrowotnym, zarówno wśród dorosłych, 
jak i dzieci. W referacie prelegentka przedstawiła choroby towarzy-
szące otyłości. Czynnikiem który wpływa na otyłość jest m.in. brak 
ruchu fizycznego. Ma na to wpływ postęp technologiczny. Otyłość 
występuje także, gdy zdrowo się odżywiamy, ale nie ma wysiłku 
fizycznego. Nieprawidłowe odżywianie się, żyjąc w ciągłym biegu, 
nie zwracamy uwagi na to co jemy i jak bardzo jest to kaloryczne. 
Najczęstsze błędy żywieniowe to mało urozmaicone posiłki, fast 
food, mała ilość błonnika pokarmowego, a także duża ilość słodyczy. 
Kiedy nadmiernie dożywiamy dziecko, dochodzi do rozepchania 
żołądka, czego skutkiem jest ciągłe łaknienie. Na otyłość mają 
wpływ również podłoża genetycznie, np. gdy jeśli jedno z rodziców 
było otyłe. Występują również czynniki farmakologiczne, np. leki, 
czynniki psychologiczne, np. zajadanie problemów. Otyłość ma ści-
sły związek z chorami krążenia, nadciśnieniem, cukrzycą, czy bez-
dechem sennym. Otyłość może powodować trudności w nauce, a 
także pogorszenie warunków życia. 
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7. „Estetyzacja rzeczywistości oraz deestetyzacja sztuki – 
współczesne zagrożenia” – mgr Marta Tużnik (UMCS). 

W pracy zostało ukazane nawiązanie do ery ponowoczesności 
i konsumpcji oraz uzależnienie od bodźców, bez których uczestnik 
społeczeństwa konsumpcyjnego nie może sobie poradzić. Frustracje 
rozładowuje się zakupami. W takim trybie życie zauważamy zasadę 
błędnego koła, zakup powoduje spadek napięcia, ale tylko na jakiś 
czas, powraca i później ponownie sięgamy na półki sklepowe. Każdy 
element musi posiadać walory estetyczne, musi ubierać się pięknie, 
mieć wszystko co piękne, mieszkać w czymś pięknym i jeść coś 
pięknego. To wszystko ma wpływ na odbiór sztuki. Sztuka nie pełni 
swojego podstawowego zadania, już nie daje przeżyć. Sztuka współ-
czesna pragnie oszołomić odbiorcę i wyprowadzić z równowagi. 
Chwyta się ona sensacji. 

 
8. „Kryzys dyskursu, dewaluacja tego, co podmiotowe” – mgr 

Anna Piliszewska (AI). 
Kryzys dyskursy występuje, aby doprowadzić do decentrali-

zacji podmiotu mówiącego, tego kto mówi. Ultra specyficzny język 
przeszkadza w porozumieniu się. Celem dyskursu powinien być 
dialog. W pracy zostały przedstawione dwa główne nurty, jak rów-
nież w jaki sposób wypowiedź staje się dyskursem, gdzie przebiega 
granica pomiędzy myślą a rzeczywistością. 

 
9. „Współczesne zagrożenia ekologiczne w Polsce” – mgr 

Dariusz Matuła (Eko Strug Tyczyn). 
Wymienione zostały główne zagrożenia w Polsce. Zagrożenia 

ekologiczne mają wpływ na Polskę, ale są to makro zagrożenia. 
Omówiono efekt cieplarniany, GMO, kwaśne deszcze. MAB. Na-
wiązano do Konwencji Ramsarskiej, Protokołu z Kioto, Szczytu 
Ziemi oraz Greenpeace. 

 
10. „Rytualność koncertu rockowego - zagrożenie czy fik-

cja?”  – mgr Natalia Gryń (URz). 
Na początek została wyjaśniona definicja rytuału, a więc dzia-

łanie symboliczne, związane z ładem i strukturą społeczną, jest naj-
trwalszym sposobem komunikacji, przemawia za potrzebą wspólno-
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ty, w odniesieniu do fanów na koncercie rockowym. Rytuał wymaga 
uczestnictwa, jest niezbędny dla wspólnoty. Dla uczestników rytu-
ałów jest to coś poważnego, co wiąże się z ich emocjami i przeży-
ciami. Rytuał jest realizacją scenariusza. Stanowi święto nadawcy i 
odbiorcy. Istnieje prawo koncertu rockowego, co przemawia za tym, 
że jest to rytuał. Rytuałem jest np. oczekiwanie na reakcję publiczno-
ści. Coraz częściej technologia zwiększa reakcję fanów. Artyści mają 
wyobrażenie uczestnictwa w czymś mistycznym. Tłum koncentruje 
się na pozycji lidera zespołu, czy wokalisty. Koncert rockowy jest 
kojarzony z uczuciem przynależności oraz posiadania autorytetu.  

 
11. „Wojna religijna w kontekście przeobrażeń wyznanio-

wych” – mgr Beata Fijołek (UMCS). 
Prelegentka wyjaśniła, czym jest religia oraz czym jest wojna 

religijna. Nie ma wypracowanej definicji religii, a więc przytoczono 
kilka stanowisk, np. w encyklopedii filozofii, opinii religioznawców, 
wg Cycerona, definicja Augustyna, wg socjologów, wg badaczy 
prawa wyznaniowego. Religia ma wpływ na całe społeczeństwa oraz 
na kulturę. Systemy organizacyjne przybierają różne kształty. Religia 
została przedstawiona jako zbiór przekonań jednostki, które wyty-
czają dla niej zbiór praw moralnych, którymi się dana jednostka po-
sługuje. Wojna religijna powstaje przez różnice wyznawanych reli-
gii. Religia jest odniesieniem i formą usprawiedliwienia dla wojen i 
konfliktów. Wojna religijna charakteryzuje się chęcią wyparcia wy-
znawców innych religii i przejęcie terytorium. Wojny religijne to-
czone są z powodu fanatyzmu, człowiek o charyzmie może pocią-
gnąć grupę za sobą, a religia jest przykrywką do zapewnienie swoich 
dążeń. Religia coraz częściej jest wykorzystywana jako narzędzie 
manipulacji. Współczesne społeczeństwo oraz dostęp do informacji o 
nowych religiach jest czynnikiem wpływającym na odstąpienie od 
religii rzymsko-katolickiej i przejście do czegoś nowego, nieznane-
go, ale gdy ktoś już się odnajdzie w tym innym, nowym świecie, jest 
zaskoczony, a zarazem bardzo rozczarowany prawdą. 
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12. „Edukacja historyczna – walory i zagrożenia” – mgr Bo-

żena Wolano (Urz). 
W pracy zostało przedstawione pojęcie definicji edukacji hi-

storycznej oraz formy edukacji historycznej. Przedstawiono walory 
edukacji historycznej, ale także jej zagrożenia. W rękach nauczyciela 
leży bardzo wiele. Historia jako przedmiot odgrywa ważną rolę, 
gdyż pomaga w zrozumienia współczesności, a także przekazuje 
wiedzę ogólną. Problemem w szkołach jest przeładowanie ucznia 
materiałem. Edukacja historyczna współcześnie przeżywa kryzys, co 
wiąże się ze źle skonstruowanymi podręcznikami, nie używaniem 
technologii i nowych środków dydaktycznych. Uczniowie nie chcą 
się uczyć, co jest często winą nauczyciela. Jednak optymistycznym 
akcentem jest to, że młode pokolenie nauczycieli ma wiele zalet oraz 
lepszy kontakt z uczniami.  

 
13. „Podam twą piękność wiekom do uczczenia..." Uroda 

dawniej a dziś – atut czy zagrożenie?” – mgr Ewelina Szarek (URz). 
W referacie zawarte są biografie Zofii Potockiej i Julii Potoc-

kiej, a także opisana jest ich niezwykła uroda. Zofia Potocka była 
istotą piękną, a zarazem bezwzględną i nie godną adoracji, którą ją 
otaczano. Zofia poświęciła się całkowicie mężczyznom. Pełniła 
funkcję luksusowej kurtyzany. Natomiast Julia Potocka była piękna 
na twarzy, ale również miała zgrabną sylwetkę. Miała wdzięk i gra-
cję, niebywale pięknie tańczyła. Nie była typową lalką, nie intereso-
wała się nauką, ale posiadała intelekt. Występowała na scenie.  

 
14. „J ęzyk dziecka a współczesne zagrożenia” – Aneta Za-

wadzka (KUL). 
We współczesnym świecie kreowana jest obniżająca się kultu-

ra języka polskiego oraz aktywność językowa współczesnego dziec-
ka. Współczesna kultura języka ulega przemianom. Coraz częściej 
spotyka się wulgaryzację, zanik przymiotników, brak zainteresowa-
nia literaturą piękną, a także ubóstwo językowe wielu Polaków. Na 
te wszystkie negatywne czynniki mają wpływ korzystanie z gier 
komputerowych oraz oglądanie telewizji, co wiążę się z oddziaływa-
niem mediów masowych. Dominuje szybkie tempo wypowiedzi, 
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niecenzuralny język, komunikaty z reklam, język potoczny, czy wy-
powiedzi krótkie, bardziej chaotyczne. Stosowanie emotikon stało 
się wręcz falą wśród młodych osób. Posługują się oni skrótowcami. 
Dzieci mają trudności z wypowiadaniem pełnych zdań, nawet jesz-
cze w trzeciej klasie. 

 
15. „Współczesne zagrożenia digitalizacji źródeł archiwal-

nych” – mgr Joachim Popek (URz)- 
Prelegent ukazał w swojej pracy definicję digitalizacji, a także 

masową produkcję materiałów pozbawiona klasycznej formy. Ter-
min używa się do działań prowadzonych przez biblioteki i muzea. 
Często występuje udostępnianie materiałów np. w Internecie, przez 
strony internetowe. W referacie zostało zawarte rozróżnienie źródeł 
analogowych od cyfrowych. Największym współczesnym zagroże-
niem jest biznes, monopol i koncern. 

 
16. „Aksjologiczne aspekty zabijania „dla sztuki” – mgr Ur-

szula Maja Krzyżanowska (UMCS). 
We współczesnej sztuce nagminnym zjawiskiem jest przekra-

czanie granic przez artystów, ale przekraczanie granic jest jawne i 
stanowi zagrożenie. Często spotykamy się z zabijaniem dla sztuki 
zwierząt i wypychanie ich. Referat został napisany na podstawie 
„Piramidy zwierząt”. Artystka uważa, że zabijanie jest normalne. 
Zapłaciła ona za zabicie konia, aby później został on wypchany. 
Artyści myślą, że mogą zabić zwierzę, bo prawdopodobnie i tak by 
zostało zabite, a więc czemu nie? Wolność sztuki porównywana jest 
do wolności słowa.  

 
17. „Literatura wobec współczesnych zagrożeń. O ''Pamiętniku 

narkomanki'' Barbary Rosiek” – mgr Ewelina Giżka (KUL). 
W pracy została przedstawiona historia narkotyków. Narkoty-

ki są łatwo dostępne, ale również można na nim dobrze zarobić. Lu-
dzie kupują je, aby spróbować, ale także by na nich zarobić. Młodzi 
ludzie nie mogą poradzić sobie z życiem i okresem dojrzewania, a 
więc sięgają po używki. Przyczyną mogą być problemy w rodzinie, 
niezrozumienie i konflikty z rówieśnikami. Narkomani piszą często 
pamiętniki związane z walką z uzależnieniem. Autorka książki, Ba-
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sia zaniedbuje szkołę, kłamie, ucieka, kradnie, zmienia się wygląd 
zewnętrzny, również ma problemy zdrowotne. Chciała popełnić sa-
mobójstwo przygotowując śmiertelną dawkę narkotyku. Basi pomo-
gli rodzice oraz ci, którzy wierzyli w jej zwycięstwo. Przez naduży-
wanie narkotyków pojawiały się halucynacje i bezsenność, co prze-
szkadza w normalnym życiu. 

 
18. „A.I. - szansa czy zagrożenie?” – mgr Tomasz Sobiesiek (KUL). 
Sztuczna inteligencja jest obecna w naszym współczesnym 

życiu. Powierzamy jej nasze niebezpieczeństwo. Istnieje w GPS, 
nawigacjach oraz grach komputerowych. Powstają nowe roboty, 
które stają się samowystarczalne. Występują zasady współżycia ro-
bota z człowiekiem: Robot nie może skrzywdzić człowieka, robot 
musi być posłusznym rozkazom człowieka, robot musi chronić sam 
siebie, prawo zerowe: nie może skrzywdzić ludzkości. Wszystkie te 
prawa muszą być zgodne ze sobą. We współczesnym świecie, robot 
jest wszechobecny w życiu każdego z nas, nawet jeśli czasem nie 
postrzegamy tego w ten sposób. 

 
19. „Handel kobietami jako współczesne zagrożenie” – lic. 

Helena Wawrzyniak (KUL). 
Ofiary handlu ludźmi są sprzedawane bardzo szybko, aby nikt 

nie miał o tym pojęcia i nie mógł ich znaleźć. Większość dziewczyn 
jest pod wpływem narkotyków i nie wiedzą co robią, a także co z 
nimi się dzieje w danej chwili. Często dzieje się to przez wykorzy-
stanie przymusu. Handel kobietami i prostytucja stała się komercyjna 
i jest sposobem na ogromny zarobek. Handel ludźmi można porów-
nać do handlu bronią, czy narkotykami. Wyroki nie są wysokie i 
często postępowania są umarzane z powodu braku dowodów.  

 
20. Terroryzm w III RP? Ilościowo-jakościowe studium przy-

padków przemocy politycznej – dr Daniel Mider (UW) 
Współcześnie terroryzm stał się często używaną formą walki 

"słabszych" obywateli wobec "silnego" państwa. Stosowany jest na 
wszystkich kontynentach, we wszystkich rejonach świata. Prelegent 
nawiązał do poprzedniego ustroju, a w swoim przemówieniu przed-
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stawił sposoby i metody stosowanej przemocy politycznej. Referat 
przedstawił w oparciu o własne badania.  

 
PANEL VI – Społeczny 

Prowadzący: mgr Mateusz Szast 
 
1. Globalizacja w wymiarze społeczno-kulturowym. Aspekt 

pozytywny i negatywny - Daria Cicha (KUL) 
Globalizacja to ogół procesów prowadzących do coraz więk-

szej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i 
kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowe-
go społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurcze-
nie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wy-
korzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia orga-
nizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodo-
wych korporacji. Prelegentka wskazała pozytywne i negatywne 
aspekty globalizacji.  

 
2. Feminicidio w stanie Chihuahua jako przykład współcze-

snego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego Meksyku – mgr 
Paweł Brzegowy (UP) 

Feminicidio to morderstwo kobiety ze względu na pogardę i 
nienawiść wobec jej płci. Czyli kobietobójstwo. Ofiary nie giną tak 
po prostu – najpierw muszą sporo się nacierpieć. Feminicidio doty-
czy zwykle kobiet biednych, z niskich klas społecznych, których 
rodziny nie mają ani pieniędzy, ani koneksji, by walczyć z syste-
mem. A trzeba z nim walczyć, bo on stoi wyraźnie po stronie wino-
wajcy. Sprawcy niemal zawsze pozostają bezkarni. W zeszłym roku 
w Meksyku zamordowano ponad 600 kobiet. Prelegent dokonał ana-
lizy tego procederu na podstawie Meksyku.  

 
3. Seksualizacja kultury jako zagrożenie dla rozwoju psycho-

seksualnego adolescentów – mgr Aneta Baranowska (UAM) 
Jednym z podstawowych mechanizmów szkodliwości seksu-

alizacji jest jej wpływ na kształtowanie się tożsamości dziewcząt w 
okresie dojrzewania. Zdrowy rozwój tożsamości zakłada, że orientu-
je się ona wokół wszystkich aspektów człowieka – intelektualnego, 
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duchowego, emocjonalnego, społecznego i także fizycznego. Pod 
wpływem seksualizującej kultury masowej odpowiedź na pytanie: 
„Kim jestem?” – brzmi: „Jesteś przede wszystkim seksualnym cia-
łem”, a reszta się nie liczy. Prelegenta posiłkując się prezentacją 
multimedialną dokonała analizy współczesnego przekazu reklam, 
filmów, sprzedaży produktów.  

 
4. Państwo Islamskie fundamentalnym zagrożeniem dla bezpie-

czeństwa oraz stabilności europejskiej – mgr Marcelli Herman (UP) 
Pojęcie terroryzmu jak i związanego z nim terroru jest stare 

jak świat. Pierwszą organizacją, która poruszyła i zdefiniowała pro-
blem terroryzmu była Liga Narodów. Terroryzm ewoluował i nadal 
ewoluuje będąc coraz istotniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Ostatnio ukazał się artykuł Weroniki Święcic-
kiej – Salwin „ ISIS – Nowe Państwo Islamskie”. Celem mojego 
artykułu jest wykazanie atypowości zjawiska jakim jest ISIS oraz 
zbadanie skutków jakie wywołało powstanie Państwa Islamskiego 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Prelegent przedstawił nam 
zasady ustrojowe i obyczaje wyżej wspomnianego państwa wskazu-
jąc na zagrożenia jakie ono stwarza, z punktu widzenia żołnierza 
zawodowego.  

 
5. Przemoc i działalność terrorystyczna w stosunkach izrael-

sko-palestyńskich – mgr Anna Bartnik (UMCS) 
Prelegentka omówiła pojecie terroryzmu. Wskazała na przy-

czyny i genezę konfliktu izraelsko – palestyńskiego, problem przy-
musowej emigracji, problem podwójnego uchodźctwa. Rozwinęła 
również problematykę muru pomiędzy Izraelem a Palestyną i wska-
zała na zagrożenia jakie on stwarza: utrudnia wymianę handlową, 
wzrost bezrobocia, psychiczne nękanie, oddzielenie od terenów rol-
nych i szkół.  

 
6. Konflikt na Ukrainie zagrożeniem dla rozwoju współpracy 

wyszehradzkiej – mgr Paulina Błażejewska (UWr) 
Prelegentka omówiła temat bardzo współczesny. Podkreśliła 

udział Polski w konflikcie na Ukrainie, dokonała analizy pomocy ją 
polskie państwo okazało Ukrainie. Omówiła ten temat na tle porów-
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nawczym współpracy wyszehradzkiej. Porównała charakter pomocy 
jaką udzieliła Polska – Ukrainie, a jak to wyglądało w rozumieniu 
takich państw jak: Czechy czy Węgry.  

 
7. Oddziaływanie aktywności fizycznej na zdrowie człowieka – 

lic Martyna Dębska (UJK) 
Aktywność fizyczna nie tylko pomaga zapobiegać nadwadze, 

otyłości, ale także korzystnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i 
psychiczne. Sport jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapo-
biegania chorobom cywilizacyjnym, takim jak nadciśnienie czy cu-
krzyca. 

 
8. Istota konfliktu w relacjach między przedsiębiorstwem a 

klientem – lic. Artur Maik (UJK) 
Budowanie i nawiązywanie relacji z klientami to fundament 

funkcjonowania każdej firmy. Podstawowe zadanie stojące przed 
przedsiębiorcą, które wymaga wielu umiejętności. Klucz to pozy-
tywne nastawienie i uprzejmość oraz wiedza dotycząca tego, ze dużo 
łatwiej utrzymać dotychczasową relację, niż zdobyć nowego klienta. 
Podstawowym błędem początkujących przedsiębiorców jest zwróce-
nie uwagi na potrzebę budowania relacji z klientami, dopiero wtedy, 
gdy zaczynają oni przechodzić do konkurencji. Ważna pozostaje 
również odpowiedź na pytanie, którzy klienci są dla nas kluczowi, a 
zwłaszcza: z myślą o których klientach tworzyliśmy naszą ofertę. 
Podstawa to ustalenie, jakie cechy wspólne mają nasi klienci, jakie 
ich łączą potrzeby i oczekiwania oraz w jaki sposób należy działać, 
by te potrzeby zaspokoić. 

 
9. Bankowość mobilna w Polsce – istota, rozwój, zagrożenia i 

prognozy na przyszłość – mgr Magdalena Mulawa (UMCS) 
Bankowość mobilna umożliwia obsługę rachunków przez te-

lefon lub inne urządzenie mobilne z dostępem do internetu poprzez 
aplikację mobilną lub serwis mobilny. To nowoczesna forma dostępu 
do rachunku poprzez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobil-
ne z dostępem do internetu. Umożliwia realizację większości opera-
cji dostępnych w serwisie internetowym. System ten jest bardzo wy-
godny, ale może być także niebezpieczny.  
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10. Ryzyko pracoholizmu wśród osób studiujących w trybie 

niestacjonarnym – lic. Magdalena Gadamska (URz) 
Praca oparta na własnych badaniach i analizie. Prelegent po-

siłkował się prezentacją multimedialną. Połączenie wielu aktywności 
z wysiłkiem intelektualnym w ciągu roku akademickiego może przy-
prawić o zawrót głowy. A jednak studenci zaciskają zęby i biorą 
coraz więcej na swoje barki. Z czasem tracą nad tym kontrolę. Prio-
rytetem staje się sama praca, a uatrakcyjnienie CV odbywa się kosz-
tem życia prywatnego. Pracowitość tak bardzo pożądana przez pra-
codawców stanowi gwarancję sukcesu. Logicznym byłoby więc za-
łożenie, że na tym polu pracoholik powinien zapunktować w oczach 
pracodawcy. Nic bardziej mylnego! Okazuje się bowiem, że wbrew 
utartej opinii pracoholicy nie są wcale wydajnymi pracownikami. 

 
11. Bezrobocie jako zagrożenie współczesnej cywilizacji – lic. 

Jowita Berdzik (WSGE) 
Bezrobocie to zjawisko społeczne polegające na tym, że część 

ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje 
faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Zjawisko to występuje 
w większym stopniu, w krajach zacofanych gospodarczo, technolo-
gicznie oraz w krajach transformujących się. Natomiast najmniejsze 
bezrobocie, obserwuje się w państwach wysoko rozwiniętych.  

 
12. Obozy koncentracyjne w Koreańskiej Republice Ludowo-

Demokratycznej – mgr Sylwia Szyc (UMCS) 
Przestrzeganie praw człowieka w Korei Północnej jest stałym 

przedmiotem troski rządów wielu państw i organizacji pozarządo-
wych, donoszących o porażce północnokoreańskich władz w zapew-
nieniu ochrony praw człowieka własnym obywatelom. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych wystosowała w stronę rządu Korei Północ-
nej szereg rezolucji dotyczących przestrzegania praw człowieka w 
tym kraju, jednak władze Korei Północnej nie zgodziły się na 
wpuszczenie na jej terytorium żadnej niezależnej organizacji, która 
mogłaby ocenić sytuację. Z powodu zamkniętego systemu politycz-
nego większość raportów na temat naruszeń praw człowieka i przy-
puszczeń, że północnokoreański stopień respektowania praw czło-
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wieka znajduje się na najniższym światowym poziomie nie może 
zostać poddane rzetelnej weryfikacji. Obywatele Korei Północnej 
znajdują się pod stałym nadzorem i nie wolno im prowadzić niekon-
trolowanych rozmów z cudzoziemcami. Jedynym nieocenzurowa-
nym źródłem informacji z Korei Północnej są relacje uchodźców, 
którym udało się wydostać z kraju. 

 
13. Wczesna inicjacja seksualna realnym zagrożeniem współ-

czesnej młodzieży – mgr Joanna Dworakowska (KUL) 
Wczesna inicjacja seksualna dotyczy coraz większego odsetka 

nastolatków na całym świecie. Rozpoczęcie aktywności seksualnej w 
młodym wieku ma charakter spontaniczny, związane jest z niedoj-
rzałością społeczną i przeżyciem nieplanowanego stosunku seksual-
nego bez świadomości możliwości zajścia w ciążę. Częściej wczesną 
inicjację przeżywają osoby ze słabo zinternalizowanymi normami 
religijnymi, o określonym profilu behawioralnym czy pochodzeniu 
społecznym, szybciej kończące edukację. Przeżycie wcześnie pierw-
szego stosunku płciowego wiąże się z posiadaniem większej liczby 
partnerów seksualnych w życiu, częstszym zarażaniem się choroba-
mi przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV i HPV, niechcianymi 
ciążami, większym ryzykiem dokonania aborcji oraz samotnym ma-
cierzyństwem. Osoby, które wcześnie rozpoczęły życie płciowe, 
mają statystycznie mniejsze poczucie szczęścia, a częściej zapadają 
na depresję czy wykazują zachowania ryzykowne lub samobójcze. 
Często także żałują one przeżytej inicjacji. 

 
14. O zagrożeniach, które niesie ze sobą uprawianie sportu – 

mgr Michalina Pokrywka (KUL) 
Mówiąc o aktywności sportowej osób niepełnosprawnych naj-

częściej podkreśla się korzyści płynące z jego uprawiania, pomijając 
lub marginalizując zagrożenia, jakie wiążą sie uprawianiem sportu, 
zwłaszcza wyczynowego. Tymczasem uraz będący następstwem 
uprawiania sportu może mieć dla osoby niepełnosprawnej znacznie 
poważniejsze skutki, niż dla zawodnika pełnosprawnego. Przykła-
dowo, uraz kończyn górnych dla sportowca poruszającego się z po-
mocą wózka inwalidzkiego nie tylko eliminuje zawodnika z trenin-
gów i startów przez okres leczenia i rekonwalescencji (tak jak za-
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wodnika pełnosprawnego), ale poza tym uniemożliwia mu przez ten 
czas wykonywanie codziennych czynności życiowych, takich jak 
przesiadanie się z wózka na łóżko lub przemieszczanie się wózkiem 
w terenie.  

 
15. Przemiany rodziny w świetle współczesnej psychologii – mgr 

Monika Guzewicz (KUL) – odczytany przez mgr Mateusza Szast 
Referat został odczytany w zastępstwie. Z uwagi na ograni-

czony czas Pan mgr przedstawił wyłącznie główne założenia odsyła-
jąc do późniejszej publikacji.  

 
16. Konflikt zbrojny jako zagrożenie dla dóbr kultury – mgr 

Szymon Psonka (KUL) 
Prelegent przedstawił podstawowe pojęcie jakim jest konflikt 

zbrojny jako rodzaj przemocy zbrojnej polegającej na dążeniu do 
osiągnięcia celów państwa (koalicji, grupy społecznej) przez wza-
jemne działanie przy użyciu sił zbrojnych lub zorganizowanych i 
uzbrojonych grup. 

Pojęcie konfliktu zbrojnego jest szersze od pojęcia wojny, 
gdyż obejmuje wszelkie przejawy walki zbrojnej, natomiast wojna, 
ujmowana tradycyjnie, jest przeciwstawiana stanowi pokoju i ozna-
cza sytuację walki zbrojnej między państwami. A następnie dokonał 
analizy dóbr kultury, dla których konflikt jest zagrożeniem. termin 
ten jest rozmaicie interpretowany, w zależności od tego, jak dany 
badacz rozumie pojęcie kultury. Jeśli uważa on za kulturę całokształt 
materialnego i niematerialnego dorobku ludzkości, wówczas do dóbr 
kultury zaliczy zarówno rzeczy i usługi, jak i dobra niematerialne, 
czy zachowania i zjawiska etyczne. 

Jeśli zaś używa słowa "kultura" w węższym znaczeniu, sens 
terminu "dobra kultury" wynika z kontekstu, w jakim został on uży-
ty. Na przykład, gdy mówi on o dobrach ludzi wierzących, czy nie-
wierzących, to do dóbr kultury zalicza zjawiska z zakresu postaw, 
idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej. Ale jeśli zajmuje się dob-
rami kultury w muzeach, ma na myśli materialne przedmioty - dzieła 
sztuki. 
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17. Mediacja w sprawach karnych jako alternatywna, poza-
sądowa metoda rozstrzygania sporów - Sabina Zasadny (KUL) 

Mediacja ułatwia rozwiązanie konfliktu drogą bez przemocy. 
Zaczyna się i kończy w prokuraturze (na Policji) lub w sądzie, jed-
nakże odbywa się poza wymiarem sprawiedliwości i jest od tego 
wymiaru niezależna. Nie ulega wątpliwości, że mediacja sprzyja 
koncentracji materiału dowodowego, dążeniu do rozpoznania sprawy 
na pierwszym terminie rozprawy czy posiedzenia. Wówczas sprawca 
przestępstwa jak najszybciej odpowie za swój czyn, a pokrzywdzony 
równie szybko otrzyma należną mu satysfakcję. W praktyce orzecz-
niczej mediacja jest wykorzystywana w szczególności ze względów 
pragmatycznych. Skrócenie czasu rozpoznania sprawy jest prawi-
dłowe z punktu widzenia oceny sprawnego orzekania w wymiarze 
sprawiedliwości, a także ze względu na międzynarodowe standardy 
w zakresie ochrony praw człowieka. Mediacja ma uzupełnić istnieją-
cy system rozwiązywania konfliktów i sprawić, by do sądów docie-
rały sprawy, których nie udało się rozwiązać poza sądem, przez inne 
powołane do tego instytucje. 

 
18. Transnarodowość jako przejaw zagrożenia tożsamości 

narodowej człowieka – mgr Mateusz Szast (KUL) 
„Transnarodowość" to pojęcie odnoszące się do wielorakich po-

wiązań i interakcji, które ponad granicami państw narodowych łączą 
ludzi oraz instytucje. Ze względu na swą złożoność globalizacja sprawia 
problemy związane z jednoznaczną definicją. Jawi się więc jako termin 
nieostry, zaś samo zjawisko jako enigmatyczne. Nieporównywalnie 
prościej jest mówić o jej symptomach i przejawach. Następstwem jest 
więc wzrost wzajemnej zależności w sferze kultury, polityki, gospodarki 
w skali globalnej. Na jej mocy wydarzenia, które miały miejsce w jed-
nej części świata mają konsekwencje dla pojedynczych ludzi i całych 
narodów w odległych nawet rejonach. Jej obszarami są finanse, rynki, 
strategie konkurencyjne, technologia, wiedza, modele konsumpcji i style 
życia, systemy prawne czy też obraz świata. Prelegent wskazał na pro-
blem wyrastający z nadmiernej globalizacji a mianowicie utratę tożsa-
mości narodowej.  
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19. Zagrożenia cyberprzestrzeni - fikcja czy rzeczywistość? – 
dr Dorota Katarzyna Marczuk (UPH) - Odczytany przez mgr Mate-
usza Szast 
 

20. Środowiskowy kontekst nieprzystosowania społecznego – 
dr Leszek Zakrzewski (PSW) – odczytany przez mgr Mateusza Szast 
 

21. Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w 
XXI wieku – mgr Magdalena Osińska (PAN) – odczytany przez mgr 
Mateusza Szast 

 
Panele tematyczne zakończyły się o 15.30. Następnie wszyscy 

przenieśli się do sali nr 105, gdzie mogli się poczęstować kawą, cia-
stem i kanapkami przygotowanymi przez Interdyscyplinarne Koło 
Naukowe „Nowoczesne Kształcenie”. Po czym nastąpiło podsumo-
wanie paneli.  

Od 15.30 do 16.00 zrealizowano następujące punkty: 
1. Relacje z obrad w panelach,  
2. Wnioski i pytania, 
3. Podsumowanie i zakończenie. 
 

Sprawozdawcy: 
Monika Słotwińska (I rok) 

Alicja Szczęsna (I rok) 
Iwona Król (I rok)Justyna Kochan (II rok) 

Aleksandra Chęcińska (II rok) 
Dagmara Kozak (II rok) 

Sabina Zasadny (V rok) (sprawozdawca/redaktor) 
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Konferencja naukowa: 

„PRAWORZ ĄDNOŚĆ: WCZORAJ, DZI Ś I JUTRO” 

Stalowa Wola - 24 III 2015 r. 

 
Sprawozdanie 

 
Dnia 24 marca 2015 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa I 

Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Stalowej Woli, na ulicy Ofiar Katynia 6 w sali nr 105 
odbyła się III Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: 
„Praworządność: wczoraj, dziś i jutro”. Zorganizowana przez Kate-
drę Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Stu-
dentów „Nowoczesne Kształcenie” oraz Fundacji Campus. Rejestra-
cja trwała od 9:30 – 10.00. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modli-
twą natomiast słowo wprowadzające przedłożył ks. prof. Jan Zimny 
– kurator (opiekun) wspomnianego Koła Naukowego. Konferencja 
składała się z trzech etapów: sesja plenarna, panele tematyczne - 
ogólny, prawniczy 1, prawniczy 2, pedagogiczny, humanistyczny i 
społeczny oraz podsumowanie.  

Pierwsza część rozpoczęła się o 10.20. Trwała do 12.00.  
 

SESJA PLENARNA 
 
1. Janos Esterhazy - węgiersko-polski męczennik - dr Illes Pal 

Atylla, dr Imre Molnar (Węgry) 
Janos Esterhazy męczennik dwóch narodów polskiego i wę-

gierskiego. Jego matka była Polką Elżbieta z hrabiów Tarnowskich, 
a ojciec Janos Mihaly Esterhazy adiutant arcyksięcia Ottona członek 
Izby Wyższej węgierskiego parlamentu. Po 7 latach małżeństwa 
zmarł Janosowi ojciec i jego mama musiała sama wychować trójkę 
dzieci. W 1931 roku zostaje wybrany na przewodniczącego Krajowej 
Partii Chrześcijańsko-Społecznej. Bronił mniejszości narodowych: 
Słowacji, Polski. Janos widział zagrożenie ze strony Niemiec i Rosji 
chciał zjednoczyć siły przeciw nim, rozmawiając o tym z Józefem 
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Beck. Bronił polskich uchodźców w czasie wojny, potępiał Katyń, 
ratował Żydów. On nie uciekł z kraju w czasie wojny został ze swo-
im ludem do końca. W więzieniu był pocieszycielem, nigdy się nie 
poddał wszystko zawierzył Bogu. Modlił się. Szukał tego co nas 
łączy a nie dzieli. 

 
2. Medical and socio-legal areas of conflicts: physicians right to 

refuse medical benefit – lek. Med. Justyna Kinga Stępkowska (UKSW)  
Klauzura sumienia- szczególna regulacja prawna, zgodnie z 

którą lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdro-
wotnych niezgodnych z jego sumieniem (wys. w etyce lekarskiej). Z 
badan wynika, że lekarze z najkrótszym stażem chcą, żeby została 
klauzura sumienia. Rada Europy ustaliła, że każdy lekarz ma prawo 
do odwołania się klauzury sumienia. Są takie sytuacje gdzie pielę-
gniarka musi zrobić cos co zabrania jej sumienie. W sytuacji, w któ-
rych rozpatruje się wykorzystanie przez lekarza klauzuli sumienia, 
znajduje się prośba pacjentki o wypisanie tabletek antykoncepcyj-
nych, która powoduje wczesne poronienia, kobieta może być tego 
nieświadoma, że straciła dziecko, kolejnym skutkiem stosowania 
antykoncepcji jest zwiększenie powstania na raka piersi. Aborcja na 
nią najczęściej powołują się lekarze jako na klauzurę sumienia. Jak 
wszyscy dobrze wiemy jest to zbijanie niewinnego człowieka. Inne: 
eutanazja, in vitro, szczepienia. Szczepionki jak większość z nas nie 
zdaje sobie sprawy są zrobione z embrionów ludzkich najczęściej z 
dzieci z aborcji. Wniosek Klauzula sumienia to obszerny temat. 
Większość zawodów chciało by korzystać z klauzuli sumienia. 

 
3. Praworządność gwarancją poszanowania godności człowieka 

w nauczaniu Papieża Franciszka – ks. dr Władysław Kądziołka  
Praworządność jest to przestrzeganie prawa. Papież Franci-

szek w swoich kazaniach kładł nacisk na współczucie wobec ubo-
gich. Nie powinno wyrzucać się jedzenia gdy jest tysiące osób które 
głodują. Te zachowanie jest niedorzeczne. Godność człowieka wyra-
ża się w pragnieniu posiadania szacunku społeczności z uwagi na 
swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne. Ten kto 
pracuje posiada godność ponieważ zna smak ciężkiej pracy. 
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4. Odpowiedzialność adwokata w świetle deontologii zawo-
dowej – dr Paweł Bucoń (KUL) 

Wartości nie starzeją się są nadal aktualne, dzięki nim ludz-
kość przetrwała. Każdy zawód ma swój kodeks etyki zawodowej, 
jeśli chodzi o adwokatów jest to kodeks etyki adwokatów. Każdy z 
sędziów prokuratorów, adwokatów itp. powinien charakteryzować 
uczciwość, sumienność, lojalność, uprzejmość, szacunek, troska o 
urząd, niezależność itp. Adwokat podlega odpowiedzialności cywil-
nej i karnej.  

 
Sesja plenarna trwała do 12.00 
Przerwa kawowa trwała od 12.00 do 12.30. Studenci obsługu-

jący „kącik kawowy” dbali, aby zmęczeni intelektualnie prelegenci 
mogli w miłej atmosferze porozmawiać i wymienić miedzy sobą 
spostrzeżenia. Oferowali kawę, herbatę oraz różnego rodzaju ciasta. 
Służyli również informacją. Pod koniec przerwy wskazywali numery 
sal w jakich odbędą się panele tematyczne.  

 
PANEL I – Ogólny 

Prowadzący: ks. Prof. Jan Zimny 
 
1. Prawo szariatu – europejska praworządność jutra? – dr 

Tomasz Michał Korczyński (UKSW) 
 
2. Wobec poczucia bezkarności- specyfika przestępstw za po-

średnictwem Internetu - dr Michał Pietkiewicz (UWM)  
 
3. Reguły prawno- karne w Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-

skiej z 1997 roku- dr Bogna Przybyszewska- Szter (UWM)  
 
4. Obyczaj w pojedynkowy w świetle kodeksów honorowych 

Władysława Boziewicza- mgr Marcin Potyczka (UWr) 
Polski kodeks honorowy powstał w lipcu w 1927 roku. Okre-

ślał on zasady honorowych pojedynków. Zawierał w sobie definicje 
osób, które mogły wziąć udział w pojedynkach. Główną przyczyną 
pojedynków była obraza. Obrazą była każdy rodzaj gestykulacji, 
która mogła obrazić drugą osobę, bez względu na zamiar. Na poje-



144 
 

dynek składały się 5 minutowe walki. Istniały różne rodzaje poje-
dynków. W pojedynkach brali udział także sekundanci. Mogły nimi 
być tylko osoby zdolne honorowo. Przykładem żywotności tego 
kodeksu jest jego siedmiokrotne wydanie. 

 
5. Zagadnienie praw socjalnych w Konstytucji RP- mgr Ro-

bert Trzaskowski (UŁ) 
Prawa i wolności człowieka i obywatela znalazły swoje miej-

sce w polskiej Konstytucji. Są one podzielone na generacje. Pierw-
szy raz podziału dokonano w 1966 roku, wcześniej były one jednoli-
te. Prawa socjalne mają znacznie wieloznaczne. Było wiele prób ich 
zdefiniowania, ich rdzeniem z kolei jest prawo do odpowiedniego 
życia. Celem i zadaniem państwa jest ich ochrona oraz zapewnienie 
ich realizacji. W polskiej Konstytucji prawa te są przewidziane 
wprost.  

 
6. Sexualization of minors In the public space- mgr Katarzyna 

Stępkowska (UKSW)  
Seksualizacja nieletnich w przestrzeni jest powszechnym zja-

wiskiem XXI wieku. Obrazy pornograficzne maja bardzo istotna 
znaczenie na przełożenie dobra dzieci. Seksualizacja to zjawisko 
dotyczące kultury i reklamy. Obecnie można zauważyć uzależnienie 
od zachowań seksualnych. Powoduje ona liczne zmiany w psychice 
dzieci i młodzieży, jednymi z nich są niezadowolenie z ciała i niepo-
kój o wygląd.  

 
7. Idea praworządności w ujęciu filozoficznym- mgr Beata Fi-

jołek (UMCS) 
Prawo jest nosicielem pewnych wartości. Prelegentka rozpa-

trzyła prawo na gruncie aksjologicznym. Omówiła ona podziała 
prawa na prawa natury oraz pozytywizm prawniczy. Radbruch do-
konał krytyki pozytywizmu. Wszystkie normy są tworzone w celu 
kontroli społecznej. Nurt aksjologiczny ma na celu podkreślenie 
wartości w stosowaniu prawa. 
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8. Rola polskich mediów w budowaniu nowoczesnego pań-

stwa prawa – mgr Joanna Wieczorek (UKW) 
51% Polaków uważa, że nasz kraj nie jest państwem prawa. 

To media kreują tak naprawdę rzeczywistość w świadomości społe-
czeństwa. Prelegentka przedstawiła pojęcie praworządności. Już w 
artykule drugim konstytucji jest o nim mową, W czasach PRL- u 
państwo nie kierowało się zasadą praworządności. Stąd też obecnie 
brak jest zaufania do urzędów. Niestety prawo w Polsce nie posiada 
autorytetu wśród społeczeństwa.  

 
9. Język propagandy a praworządne państwo. Rozważania 

aksjologiczne.- mgr Alicja Źardecka (UKW) 
Głównym zadaniem polityka to kreowanie świadomości . 

Propaganda jest ściśle związana z polityką. Jest to forma komuniko-
wania się. Nie można także zaprzeczyć jej powiązania z mediami i 
informacją. W polityce zazwyczaj nie ma stosowanej etyki a wiec 
brak jest wartości. Społeczeństwo jest manipulowane różnymi tech-
nikami i to media kreują pogląd ludzi na świat. 

 
10. Rządy prawa a prawo rząd- Ruch Narodowy wobec sytu-

acji politycznej państwa- mgr Paweł Łubiński (UWM)  
 
11. Praworządność na tle różnych ustrojów politycznych – 

Wojciech Wodniak (KUL) 
Praworządność to kwestia warta uwagi. Praworządność w sze-

rokim znaczeniu to przestrzeganie prawa. Zasada ta jest jednym z 
podstawowym filarem demokratycznego państwa prawnego. Zasada 
ta wiąże organy państwa. Wyróżnia się praworządność formalną i 
materialna. Jej obowiązywanie wiąże się z kwestia ustroju demokra-
tycznego. Praworządność jest to główna zaleta demokracji. 

 
12. Wolność religijna w systemie prawno- politycznym KRL- 

D- mgr Sylwia Szyc(UMCS) 
KRL- D to kraj pełen absurdów. Rzadko jednak wspomina się 

o rzeczywistej tragedii tego narodu, gdyż ich prawa i wolności są 
ograniczone przez państwo. Muszą się oni nieustanie podporządko-
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wywać systemowi politycznemu. Korea Południowa i Północna to 
dwa państwa sąsiadujące i przeciwstawnych ustrojach i systemach 
politycznych. Koreańskiej Republice Ludowo- Demokratycznej bo-
giem jest wódz. To silna tradycja i historia mają na to istotny wpływ. 

 
13. Bezpośredni wpływ służb specjalnych na porządek spo-

łeczny- Justyna Świerczek (KUL) 
Porządek społeczny to stan funkcjonowania i przebiegu za-

chowań jednostek zapewniający istnienie, trwanie i rozwój zbioro-
wości jako całości. Na jego straży stoją służby specjalne. Czasem 
zdarza się jednak, że akcje tych służb są nie uzasadnione. Środkami 
jakimi posługują się służby specjalne to podsłuchy oraz nagrania. 
Nie jednokrotnie społeczeństwo było świadkiem gdy takie materiały 
zostały udostępnione publicznie. Po takich wyciekach społeczeństwo 
diametralnie zmienia zdanie na temat sprawy oraz działania tych 
służb. Powoduje to nadszarpniecie ich wizerunku.  

 
14. Policja- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość- mgr Mate-

usz Jurek (KUL) 
Prelegent w swoim referacie przedstawił historię funkcjono-

wania policji w Polsce. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona 
społeczeństwa przed naruszeniami prawa i stanie na straży porządku 
publicznego. Obecnie społeczeństwo ocenia pracę policji poprawnie. 
Największą skutecznością charakteryzowała się milicja w czasach 
PRL, mimo iż kojarzymy ja pejoratywnie. 

 
15. Wolność i praworządność kobiety według Prymasa Stefa-

na Wyszyńskiego- mgr Marianna Khodakivska (KUL)  
 
16. Wolność i praworządność według Jana Pawła II- mgr Ve-

ronika Khodakivska (KUL)  
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PANEL II – Prawniczy (1) 
Prowadzący: dr Paweł Bucoń 

 
1. Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych przed ata-

kami przemocy. Analiza porównawcza: II RP, Polska Ludowa i PRL, 
III RP – dr Daniel Mider 

Analiza prawna kodeksów karnych z okresów od II RP po-
przez Polskę Ludową, PRL do III RP, następnie wyjaśnił rozumienie 
pojęcia funkcjonariusz publiczny oraz przedstawił sankcję karne za 
naruszenie norm chroniących funkcjonariusza publicznego. Prelegent 
korzystał z prezentacji multimedialnej.  

 
2. Kontrowersje wokół poselskiego projektu o zmianie ustawy 

kodeks cywilny nr 990 – analiza odpowiedzialności za długi spadko-
we w prawie polskim - dr Paweł Rogowski (KUL) 

Wystąpienie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą 
kwestią, która została przez dr Rogowskiego była kwestia historycz-
no – prawna dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Drugą 
były dwie kwestie, które bronią przed długami spadkowymi, a mia-
nowicie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza bądź odrzu-
cenie spadku. Projekt 990 zakłada aby z mocy prawa dziedziczyć z 
dobrodziejstwem inwentarza. Co do tego projektu stanowisko przed-
stawicieli sądownictwa i sejmu jest zbliżone, zakładające, że taki 
stan jest pożądany społecznie. Dr Rogowski przeanalizował także 
głosy przedstawicieli SN, NRA, IRP. 

 
3. Teoretyczne i praktyczne aspekty przestrzegania prawa w pro-

cesie inwestycyjnym w energetyce – mgr Magdalena Osińska (PAN) 
Kwestię praworządności w administracji publicznej cechuje 

ograniczenie. Prelegentka skupiła się na analizie pozwolenia na bu-
dowę, warunków jakie trzeba spełnić oraz kwestii zagospodarowania 
przestrzennego. Przytoczyła orzeczenia NSA. 

 
4. Regulacje prawne w wirtualnej rzeczywistości – mgr Paweł 

Wiater (UMCS) 
Mgr P. Wiater przedstawił przykłady piractwa komputerowego, 

przytaczając dane statystyczne z 2006r. Wyjaśnił pojęcie piractwa kom-
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puterowego oraz przedstawił jak klaruje się ono w Polsce na podstawie 
danych statystycznych z 2006r. Wskazał na podstawowe wady i zalety 
piractwa. Zwrócił uwagę na fakt, iż UE nie jest dostatecznie przygoto-
wana pod względem rozwiązań prawnych na tak szybki postęp techniki. 
Prelegent korzystał z prezentacji multimedialnej.  

 
5. Prawo do rzetelnej obrony po zmianach – mgr Edyta Barte-

la (UŁ)  
Omówiła na czym polega kontradyktoryjny proces, wskazała 

na prawo oskarżonego do obrony z urzędu i jakie zmiany w tym 
zakresie wprowadza nowelizacja z 2013r. w tym zwróciła uwagę na 
fakt, iż po zmianie KPK zostanie wydane rozporządzenie do którego 
w załączniku zostaną wpisani adwokaci działający przy poszczegól-
nych sądach. 

 
6. Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy przed 

Urzędem do Spraw Cudzoziemców – Łukasz Lewkut (KUL) 
Prelegent przedstawił informację o tym kto może ubiegać się 

o status uchodźcy, jakie przesłanki muszą zaistnieć aby wniosek był 
rozpatrzony pozytywnie. Ukazał jakie prawa i obowiązki przysługują 
osobie, która otrzyma status uchodźcy. Wskazał, że w Polsce status 
uchodźcy uzyskuje 3% osób, które składają wniosek. Wynika to z 
faktu, iż tylko w przypadku enumeratywnie wyliczonych przesłanek 
zostaje on rozpatrzony prawidłowo. 

 
7. Działalność Trybunału Koronnego w opinii uczestników 

sejmiku halickiego w I połowie XVII w. – mgr Andrzej Król (URz) 
Trybunał był sądem złożonym z deputatów wybieranych na 

sejmikach wojewódzkich szlacheckich. Na siedzibę sądów trybunal-
skich wyznaczono Piotrków i Lublin. Uczestnicy sejmiku halickiego 
sformułowali szereg propozycji w których dostrzegali wady struktu-
ralne działalności Trybunału oraz zaproponowali reformy związane z 
jego działalnością. 
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8. Nierówne traktowanie podmiotów w sprawie zwolnienia 

podatkowego zwanego „ulgą mieszkaniową”  – Mariusz Jelonek (UJ) 
M. Jelonek nakreślił na czym polega nierówne traktowanie w 

przypadku ulgi mieszkaniowej, omówił problem interpretacji poję-
cia” własność” na gruncie prawa podatkowego oraz zobrazował sy-
tuację przedstawiając kazuistyczną sytuację, która ma obecnie miej-
sce w Polsce. 

 
9. Mediacje sądowe w sprawach nieletnich w paradygmacie 

sprawiedliwości naprawczej – mgr Małgorzata Parchet- Kowalik 
(UMCS) 

Prelegentka wyjaśniła czym jest mediacja, w jakich zasadach 
się przejawia oraz przedstawiła czym jest sprawiedliwość naprawcza. 

 
10. Efektywność mediacji w prawie pracy – mgr Ewa Sobczak (UJ) 
Prelegentka przedstawiła definicję mediacji, cechy mediatora. 

Wskazała, iż mediacja przynosi liczne korzyści stronom. Wyjaśniła 
co jest przedmiotem prawa pracy. Przeanalizowała podmioty prawa 
pracy mając na względzie charakter kolektywny świadczenia pracy. 
Rozważania o mediacji odniosła do prawa pracy wskazując, że obec-
nie jest bardzo niewiele przypadków, gdzie podjęto mediację w 
sprawach z zakresu prawa pracy, jednakże jest to bardzo dobra alter-
natywa dla rozwiązywania tego typu sporów. 

 
11. Praworządność – art. 2 Konstytucji a koncepcja Fullera – 

Aleksandra Kalinka (UMCS) 
Prelegentka odczytała czym jest znaczenie szersze i węższe 

oraz ujęcie materialne i formalne pojęcia praworządność a następnie 
odniosła się do rozumienia pojęcia praworządności przez Fullera. 

 
12. Skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministra-

cyjnego – specyfika zagadnienia – mgr Patrycja Kukulska (KUL) 
Pani Kukulska wskazała czym jest skarga na przewlekłość po-

stępowania, komu przysługuje. Omówiła tryb wnoszenia takiej skar-
gi oraz odpowiedzialność odszkodowawczą, która przysługuje za 
negatywne skutki nierozpatrzenia sprawy w dogodnym terminie. 
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13. Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie – 

mgr Olga Nowak (KUL) – referat odczytany przez mgr Patrycję 
Kukulską 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiący m.in. o 
prawie do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezawi-
sły i bezstronny sąd, ma duże znaczenie dla praktyki. Ostatnio Euro-
pejski Trybunał Praw Człowieka wydał dwa wyroki w sprawach 
przeciwko Polsce dotyczące tej problematyki. Normy prawne Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka są niezwykle ważnym instru-
mentem chroniącym prawa zasadnicze. Zawierają one katalog praw 
człowieka i obywatela, dla ochrony których powołane były, do 
1.11.1998 r,. Europejska Komisja Praw Człowieka i Europejski Try-
bunał Praw Człowieka. Reformą dokonaną w ubiegłym roku, której 
głównym celem było skrócenie postępowania, zniesiono Komisję 
Praw Człowieka i pozostawiono jako właściwy organ jedynie Euro-
pejski Trybunał Praw Człowieka, do którego skargę może złożyć 
także osoba fizyczna po wyczerpaniu drogi krajowej. W orzecznic-
twie wykształciły się rozmaite kryteria, którymi należy się kierować 
interpretując pojęcie “rozsądny termin”. Ważne jest, że nie istnieje 
generalna reguła w tym zakresie, a rozstrzygnięcie podejmowane jest 
w każdej sprawie pojedynczo, w zależności od jej przebiegu. Dlatego 
Trybunał zawsze stawia pytanie: jak złożony jest konkretny przypa-
dek complexity of the case ? 

 
14. Przesłanki tymczasowego aresztowania – mgr Andrzej 

Kukulski (KUL) 
Przesłanki ogólne stosowania tymczasowego aresztowania 

zbiegają się z ogólnymi przesłankami stosowania środków zapobie-
gawczych. Zasadniczo są to 2 przesłanki: potrzeba zabezpieczenia 
prawidłowego toku postępowania, zaistnienie sytuacji, w której do-
wody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony (lub 
podejrzany) popełnił przestępstwo 

Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie. 
Istnieje również trzecia przesłanka, ze swego charakteru wy-

jątkowa. Otóż można je wyjątkowo stosować w celu zapobiegnięcia 
popełnieniu przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa. 
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Przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania dzielą 
się na przesłanki pozytywne (które muszą zaistnieć) oraz przesłanki 
negatywne (które nie mogą zaistnieć, bo ich zaistnienie spowoduje 
niemożność zastosowania tymczasowego aresztowania). 

Do zastosowania aresztu wystarczy istnienie przesłanek ogól-
nych i chociaż jednej z poniższych pozytywnych przesłanek (przy 
braku istnienia negatywnych przesłanek stosowania aresztu). 

 
15. Obstrukcja procesowa w polskim procesie karnym – 

Grzegorz Miśtal (KUL) 
Zagadnienie kumulacji wymienionych ról pojawia się wyłącz-

nie w postępowaniach toczących się przeciwko przynajmniej dwóm 
oskarżonym (podejrzanym). Problem ten nie występuje więc, jeżeli 
postępowanie skierowane jest przeciwko jednemu oskarżonemu. 
Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację (a tym bardziej uznać ją za 
dopuszczalną), w której oskarżony występowałby zarazem jako po-
krzywdzony i podejmowałby działania skierowane przeciwko same-
mu sobie, jako oskarżonemu. Pozostaje więc rozważenie kwestii 
wielości oskarżonych (podejrzanych) występujących w jednym po-
stępowaniu (tzw. łączność przedmiotowa). Prelegent w swoim opra-
cowaniu dąży do uporządkowania skomplikowanej i budzącej wąt-
pliwości problematyki kumulacji ról procesowych. Uznać je należa-
łoby jedynie za możliwą propozycję rozwiązania tej ważnej - także 
dla praktyki wymiaru sprawiedliwości - kwestii, propozycję otwartą 
na modyfikację i uwagi polemiczne. 

 
16. Polska-państwo prawa – Monika kapustka (KUL) 
W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat mało które fortuny 

powstawały w wyniku ciężkiej i uczciwej pracy, lecz raczej jako 
efekt oligarchicznych a czasem i przestępczych układów. Prowadze-
nie działalności politycznej jest coraz bardziej kosztowne. W efekcie 
by zajmować się polityką trzeba albo zdobyć pieniądze, albo wiązać 
się z tymi którzy je mają. Wielu więc zatraciło poczucie przyzwoito-
ści, inni nigdy go nie mieli. Prelegentka opisała najczęściej łamane 
prawa obywatela w naszym kraju, które SA coraz częściej widoczne 
i wcale nie trzeba się zagłębiać w labirynt polskich norm prawnych. 
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17. Udział tłumacza w postępowaniu karnym jako jeden z 
czynników warunkujących rzetelny proces – Ewelina Kita (KUL) 

Przesłanką ustanowienia tłumacza dla oskarżonego jest to, iż 
nie włada on dostatecznie językiem polskim. Oceny tej dokonuje 
każdorazowo sąd, nie mniej wydaje się, iż powinien zawsze przy-
znać oskarżonemu tłumacza, jeśli ten zgłosi problem z rozumieniem 
języka polskiego, pojawią się problemy w komunikacji z oskarżo-
nym lub sąd oceni, iż zagwarantuje to prawidłowy przebieg postę-
powania karnego (i zrealizuje prawo oskarżonego do obrony). 

Obok udziału tłumacza w poszczególnych czynnościach pro-
cesowych oskarżonemu przysługuje również prawo do otrzymywa-
nia podstawowych dokumentów przetłumaczonych na język, którym 
włada. Zgodnie z treścią przepisu art. 72 § 3 Kodeksu postępowania 
karnego oskarżonemu należy doręczyć postanowienie o przedstawie-
niu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów, akt oskarżenia oraz orzecze-
nie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie. Przepis ten 
przewiduje również wyjątek, w myśl którego, za zgodą oskarżonego 
można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia koń-
czącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu. 

 
18. Skruszeni „niebezpieczni” supernarzędziem państwa 

prawa. Świadek koronny jako wyjątkowy dowód w procesie karnym – 
Sabina Zasadny (KUL) 

W Polsce, zgodnie z art. 2 ustawy o świadku koronnym z dnia 
25 czerwca 1997 r, jest to podejrzany, który został dopuszczony do 
składania zeznań w charakterze świadka na zasadach i w trybie okre-
ślonych ustawą. Celem polskiej instytucji świadka koronnego jest 
ujawnienie wszelkich przestępstw popełnionych w zorganizowanej 
grupie lub związku przestępczym oraz przestępstw takich jak łapow-
nictwo, płatna protekcja czynna i bierna, nadużycie funkcji przez 
funkcjonariusza państwowego, kupowanie głosów wyborczych, 
uczestnictwo w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, a 
także łapownictwo gospodarcze i sportowe. Świadkiem koronnym 
nie może zostać podejrzany, który w związku z udziałem w przestęp-
stwie usiłował popełnić albo popełnił przestępstwo zabójstwa lub 
współdziałał w jego popełnieniu albo nakłaniał inną osobę do popeł-
nienia takiego czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko 
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niej postępowania karnego. Prelegentka przedstawiła instytucję 
świadka koronnego w kontekście niebezpieczeństwa i środka jaki 
organy ścigania używają wspomnianej instytucji.  

 
19. Stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 

1 pkt. 2 k.p.a. jako konsekwencja naruszenia zasady praworządności 
działania organów administracji publicznej – mgr Kamila Surowiec-
ka (KUL)  

 
20. Orzecznictwo SN na gruncie KRiO a praworządność – 

Agnieszka Bernecka (KUL)  
 

PANEL III – Prawniczy (2) 
Prowadzący: Dr Łukasz Pikuła (UJK)  

 
1. Praworządność w średniowieczu – dr Artur Lis (KUL) 
Reguła praworządności mówi, iż poszczególne instytucje ad-

ministracji publicznej funkcjonują na podstawie i zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa. Praworządność to nic innego jak prze-
strzeganie norm prawnych w obrębie jego stanowienia (tworzenia) 
oraz stosowania. Zasada ta jest adresowana tylko do instytucji spra-
wujących władzę. Działanie w oparciu o prawo, jest równoznaczne, 
zasadnemu, zgodnemu z prawem a także stosowaniu przepisów pra-
wa. Instytucja podczas stosowania prawa koniecznie musi w zgodzie 
z prawem procesowym jak również prawem materialnym określić 
swoją zdolność do podejmowania konkretnych czynności prawnych. 
Prelegent przedstawił nam pojecie praworządności w rozumieniu 
władz średniowiecznych. Przytoczył najważniejsze prawa i zasady 
obowiązujące w tym okresie. Są to przede wszystkim: renta feudal-
na, immunitet, beneficjum, apanaże, alodium.  

 
2. "Ne bis in idem" a prawomocność orzeczeń w prawie kar-

nym – mgr Anna Reterska-Trzaskowska (UŁ) 
Pojęcie wywodzi się bezpośrednio z cywilnego prawa rzym-

skiego. Dosłownie termin można przetłumaczyć jako „nie dwa razy 
w tej samej sprawie”. W terminologii prawniczej oznacza to zasadę, 
wedle której nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie. 
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Obecnie pojęcie funkcjonuje zarówno w europejskich, jak i amery-
kańskich systemach prawnych, choć istnieją kontrowersje, czy zasa-
dy tej nie łamie instancyjność postępowania sądowego. Zasada ne bis 
in idem ma zastosowanie, gdy wyrok skazujący zapadły za granicą 
został przejęty do wykonania na terytorium RP, bądź orzeczenie 
takie dotyczy przestępstwa, w związku z którym nastąpiło przekaza-
nie ścigania lub wydanie sprawcy z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dziedzina ta jest przedmiotem odrębnych uregulowań, w 
ramach międzynarodowej współpracy w sprawach karnych. Ne bis in 
idem ma zastosowanie do orzeczeń sądów państw obcych, jeżeli 
wynika to z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodo-
wej. Spośród nich na największą uwagę zasługuje wiążące RP prawo 
Unii Europejskiej. Status zasady ne bis in idem w sferze prawa mię-
dzynarodowego jest ciągle jednak kontrowersyjny. Tradycyjnie 
przyjmuje się, że zasada ne bis in idem obowiązuje tylko w granicach 
jednego państwa i odnosi się do jego wewnętrznego porządku. Pani 
prelegentka wykazała tę zależność w swoim referacie.  

 
3. Normy prawne okiem konsumentów i abstynentów używek 

w kontekście legalizacji narkotyków miękkich i twardych w Polsce – 
mgr Michał Gołaszewski (UWM) 

Następuje stopniowa liberalizacja polityk narkotykowych w 
wielu krajach na całym świecie. Legalizacja narkotyków w bogatych 
krajach zachodu doprowadzi do zmian w światowym handlu, ponie-
waż wraz ze wzrostem zapotrzebowania na narkotyki nastąpi presja 
popytowa na podaż. Jeżeli ktoś myśli, że to odległa przyszłość jest w 
błędzie. Już dzisiaj zarówno USA jak i Europa są pod silną presją 
producentów i hurtowników z południa. Meksyk, Maroko, Algieria, 
Turcja, Iran, Afganistan, Pakistan, Kolumbia, Peru, Boliwia i inne 
kraje (w tym Bałkańskie), jak i np. niepozorna Jamajka, to przyszli 
potentaci i beneficjenci legalizacji narkotyków na północy. Ich go-
spodarki mogą w znacznej mierze opierać się w przyszłości na legal-
nej produkcji i eksporcie narkotyków, podobnie jak dzisiaj inne kraje 
eksportują ropę naftową. Jeżeli zalegalizujemy np. marihuanę w 
ciągu jednego pokolenia jej popularność przekroczy popularność 
klasycznego tytoniu. Brakujący susz trzeba będzie importować, a 
najlepszej, jakości uprawia się w jednym z cieplejszych krajów połu-
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dnia. Przy stosunku objętości do masy i ceny – transport nawet na 
wielkie odległości nie będzie tutaj nigdy problemem. Świat czeka 
globalna sieć dostaw narkotyków. początkowo państwa będą jedynie 
tolerowały nowy rodzaj handlu, wyznaczając limity, nakładając na 
nie cła, akcyzy i podatki, powyżej limitów przewóz będzie równie 
restrykcyjnie traktowany jak obecnie. Jednakże po pewnym czasie, 
nawet państwa zrozumieją, że nie da się odciąć od źródeł, ponieważ 
skutki społeczne w postaci wybuchu zbiorowego buntu byłyby istot-
ne politycznie. W tym momencie kartele narkotykowe zalegalizują 
się i będą nowymi globalnymi korporacjami. Te wszystkie zagroże-
nia i obawy zawarła w swoim referacie prelegentka, pozostawiając 
otwarte pytanie do zastanowienia się w duchu.  

 
4. Inicjatywa lokalna: wczoraj, dziś i jutro – mgr Elżbieta 

Szulc-Wałecka (UMCS) 
Przyjmując, że jest to forma równoprawna ze zlecaniem za-

dań, tworzeniem wspólnych zespołów czy konsultowaniem projek-
tów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi – należa-
łoby ująć inicjatywy lokalne w programie współpracy. Z drugiej 
strony, czytając zamieszczoną w ustawie definicję inicjatywy lokal-
nej, mówiącą, że jest to forma współpracy jednostek samorządu tery-
torialnego z ich mieszkańcami, widać jedną zasadniczą różnicę. A 
więc jest to partnerstwo osób prawnych, po stronie sektora pozarzą-
dowego występują stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, 
spółdzielnie socjalne, spółki nie działające dla zysku. W przypadku 
inicjatywy lokalnej z jednej strony mamy do czynienia z jednostką 
samorządu terytorialnego i jej organami, stanowiącym i wykonaw-
czym podejmującym decyzje w sprawie składanych wniosków. Z 
drugiej strony są mieszkańcy, a więc dla odmiany, osoby fizyczne, 
którzy postulują realizację przedsięwzięć i deklarują swój współ-
udział. Nawet, gdy w inicjatywie lokalnej występuje organizacja, to 
tylko jako pośrednik pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Ta 
różnica sprawia, że decyzja o tym, czy kwestia inicjatywy lokalnej 
ma się znaleźć programie współpracy nie jest oczywista. Zwłaszcza, 
że ustawa, określając obowiązkowe elementy tego dokumentu nie 
wskazuje kwestii związanych z inicjatywami lokalnymi. Pani prele-
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gent wykazała w swoim wystąpieniu ewaluacje instytucji jaką jest 
inicjatywa lokalna.  

 
5. Sądy, jako organy sprawujące kontrolę nad administracją 

publiczną – mgr Małgorzata Chałupczak (UMCS)  
Sądy administracyjne są z natury rzeczy powołane do kontroli 

administracji. Sądy powszechne sprawują tę kontrole przy okazji, z 
uwagi na obowiązujące unormowania prawne. Sądy Administracyjne 
sprawują kontrolę działalności administracji publicznej oraz roz-
strzygają spory kompetencyjne między organami administracji pu-
blicznej przy czym kontrola działalności administracji publicznej 
sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, a zatem wy-
stępuje tutaj kryterium legalności. Przy czym ustawy mogą wprowa-
dzić inne kryteria, jednakże do chwili obecnej brak jest tego typu 
unormowań. Prelegentka przedstawiła całą strukturę sądów admini-
stracyjnych i ich rolę. Przedstawiła także ich kontrolną kompetencję.  

 
6. Znaczenie zasady praworządności w działaniach admini-

stracji publicznej w Polsce – mgr Marta Mulawa (UMCS) 
Praworządność w szerokim, opisowym sensie jest to prze-

strzeganie prawa. Praworządne jest państwo czy społeczeństwo, w 
którym normy prawne są powszechnie przestrzegane. Prelegentka 
odniosła się do roli tego terminu w administracji. Dokonała ścisłej 
analizy art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego. Głównym 
jej założeniem jest działanie organów administracji publicznej w 
granicach i na podstawie prawa. Oczywiście, od razu widzimy, że 
zasada ta stanowi powtórzenie art. 7 Konstytucji, który również mó-
wi o tym, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w 
granicach prawa”. Oznacza to, że w przypadku niewyrażenia tej za-
sady w KPA, nadal obowiązywałaby ona organy administracji pu-
blicznej, jako zasada naczelna, wynikająca z Konstytucji, a jak wia-
domo, Konstytucję możemy stosować bezpośrednio. Działanie na 
podstawie prawa oznacza, iż podejmowane przez organ administracji 
publicznej czynności procesowe muszą znajdować swoje oparcie w 
przepisach prawa wynikających ze źródeł prawa powszechnie obo-
wiązującego. Oznacza to, że organ administracji publicznej stosuje 
takie przepisy prawne, jakie aktualnie obowiązują. Nie ma więc 
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możliwości odmowy zastosowania jakiegoś przepisu. Działanie w 
granicach prawa oznacza, iż organ administracji publicznej stosuje w 
sposób odpowiedni wykładnię przepisów prawa, uwzględniając za-
sady jej prowadzenia. Postępowanie administracyjne stanowi zorga-
nizowany proces stosowania prawa. Obejmuje on cztery etapy: usta-
lenie, jaka norma obowiązuje w znaczeniu dostatecznie określonym 
dla potrzeb rozstrzygnięcia, uznanie za udowodniony fakt na pod-
stawie określonych materiałów i w oparciu o przyjętą teorię dowo-
dów oraz ujęcie tego faktu w języku stosowanej normy, subsumcja 
faktu, uznanego za udowodniony, pod stosowaną normę prawną oraz 
wiążące ustalenie konsekwencji prawnych faktu uznanego za udo-
wodniony na podstawie stosowanej normy. 

 
7. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów: prawo i 

rzeczywistość - dawniej i dzisiaj – mgr Bartosz Smółka (UŚ) 
Sędziowie objęci są immunitetem formalnym oraz material-

nym. Pierwszy określony został w art. 181 Konstytucji oraz art. 80 
Prawa o ustroju sądów powszechnych (PUSP). Zgodnie z tymi prze-
pisami sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej 
bez uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego. Natomiast immunitet 
materialny usankcjonowany został w art. 81 PUSP. Polega on na 
tym, ze za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie, 
co oznacza, że nie jest możliwe skierowanie przeciwko niemu wnio-
sku o ukaranie według procedur określonych w Kodeksie postępo-
wania w sprawach o wykroczenia. 

Problem immunitetów, nie tylko sędziowskich, jest ostatnio 
dość często poruszany w mediach oraz w publikacjach naukowych. 
Rzadko jednak zwraca się uwagę na fakt, iż pociągnięcie do odpo-
wiedzialności sędziego w rzeczywistości uzależnione jest od decyzji 
innego sędziego, pracującego na terenie działania tej samej apelacji. 
Obowiązujące procedury zakładają zatem pewnego rodzaju fikcję, a 
mianowicie tę, że środowisko sędziowskie samo zadba o respekto-
wanie prawa przez członków własnej grupy zawodowej. Podobnie w 
prawie polskim unormowana jest sytuacja prokuratorów.  



158 
 

 
8. Pozorność umowy o pracę na gruncie polskiego systemu 

prawa pracy - Jakub Grygutis (UJ) 
Pozorna umowa o pracę nie stanowi tytułu do ubezpieczeń 

społecznych, ponieważ nie powstaje stosunek pracy. Podstawą do 
objęcia ubezpieczeniami może być tylko faktycznie wykonywane 
zatrudnienie. Pozorność jest wadą oświadczenia woli, która została 
zdefiniowana w art. 83 k.c.: Nieważne jest oświadczenie woli złożo-
ne drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie 
zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność 
oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Aby 
ustalić pozorność umowy, trzeba stwierdzić istnienie trzech jej ele-
mentów, które muszą wystąpić łącznie, a mianowicie: oświadczenie 
woli musi być złożone tylko dla pozoru, oświadczenie to musi być 
złożone drugiej stronie i adresat oświadczenia woli musi zgadzać się 
na dokonanie czynności prawnej jedynie dla pozoru. Umowa jest 
zawarta dla pozoru, gdy osoby ją zawierające starają się wywołać u 
osób trzecich przekonanie, iż mają rzeczywisty zamiar wywołania 
skutków prawnych objętych symulowaną umową. Pomiędzy strona-
mi musi więc istnieć utajnione porozumienie co do tego, że stosunek 
praktycznie nie istnieje, a zawarta umowa o pracę jedynie stwarza 
pozór jego nawiązania i wykonywania. Taka pozorność umowy o 
pracę pociąga za sobą jej bezwzględną nieważność umowy o pracę. 
Wielokrotnie wypowiadał się w tym zakresie Sąd Najwyższy, 
stwierdzając: „umowę o pracę uważa się za zawartą dla pozoru (art. 
83 par. 1 k.c.), jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony 
mają świadomość, że osoba określona w umowie o pracę jako pra-
cownik nie będzie świadczyć pracy, a osoba wskazana jako praco-
dawca nie będzie korzystać z jej pracy”. Pozorność umowy o pracę 
będzie zachodzić także wówczas, gdy oświadczenia stron zawierają 
wprawdzie określone w art. 22 k.p. elementy umowy o pracę – zo-
bowiązanie pracownika do wykonywania pracy i zobowiązanie pra-
codawcy do wypłacania wynagrodzenia – jednak faktycznie strony 
nie zamierzały realizować obowiązków wynikających z umowy o 
pracę, mając świadomość tworzenia fikcji dla uzyskania świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych. 
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9. Rzymski proces kognicyjny jako współczesne źródło insty-
tucji apelacji – Paweł Banduła (KUL) 

Postępowanie kognicyjne cognitio extra ordinem, forma cy-
wilnego postępowania sądowego w prawie rzymskim. Swoje począt-
ki ma już w pryncypacie, gdzie współistniał z procesem formułko-
wym, jako postępowanie nadzwyczajne, by w okresie dominatu stać 
się jedyną oficjalną formą postępowania cywilnego. Za Justyniana 
został zreformowany i w nowej formie przetrwał do końca istnienia 
Państwa Rzymskiego. Postępowanie kognicyjne różniło się w wielu 
istotnych sprawach od procesu formułkowego. Przede wszystkim 
postępowanie nie było już dwufazowe. Jego całość odbywała się 
przed jednym sędzią delegowanym, na wybór którego strony nie 
miały wpływu. Sędzia nie był już ograniczony przez formułki, a 
przez ustawy i kontrolę instancyjną. Mógł zredukować wymagania 
powoda, zasądzić go i rozstrzygnąć sprawę na korzyść nieobecnego. 
W procesie kognicyjnym po raz pierwszy dopuszczono kontrolę 
wyroków poprzez apelację - appelatio. Mogła ją wnieść strona nie-
zadowolona z wyroku. Apelację ustną należało wnieść w dniu wyda-
nia wyroku, pisemną zaś początkowo w ciągu 2 lub 3 dni. Justynian 
wprowadził jednolity termin 10-dniowy. Odrzucenie apelacji przez 
sąd, który wydał nieprawidłowy wyrok, można było zaskarżyć do 
sądu wyższego. Wniesienie apelacji zawieszało wykonanie wyroku. 
Przed sądem apelacyjnym toczyło się od nowa całe postępowanie. W 
nowym postępowaniu było możliwe przeprowadzenie dodatkowych 
dowodów oraz ugoda stron i cofnięcie apelacji. Jeżeli to nie nastąpi-
ło, sąd apelacyjny wydawał wyrok. Początkowo nie było ogranicze-
nia co do liczby możliwych apelacji. W okresie późniejszym pojawi-
ło się ograniczenie do 2 apelacji w danej sprawie. Dość skutecznym 
ograniczeniem były wysokie koszty i kary nakładane na tych, którzy 
apelowali bezzasadnie. 

 
10. Funkcjonariusze Policji Państwowej- praworządność ale 

czy taka? – Dobrosława Kołodziej (KUL) 
Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie 

umundurowaną formacją. Nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzyma-
niem porządku publicznego czuwa blisko 100 tys. policjantów 
wspieranych przez prawie 25 tys. pracowników cywilnych. Na czele 
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Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołecz-
ny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących komendantów 
miejskich i powiatowych, którzy odpowiadają za pracę policjantów 
w komisariatach. Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariu-
sze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspo-
magającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycz-
nym i technicznym. Do wykonywania swoich obowiązków policjan-
ci przygotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach szkolenia. 
Policyjne kadry zasilają coraz lepiej wykształceni młodzi ludzie. 
Prelegenta przedstawiła na podstawie swoich badań jak funkcjona-
riusze policji pojmują pojęcie praworządności a także przedstawiła 
kilka uwag, które godzą w tę zasadę. Przedstawiła również tę nieko-
rzystną stronę dla społeczeństwa w pracy policjantów.  

 
11. Standardy praworządności w świetle współczesnej filozo-

fii prawa – dr Łukasz Pikuła (UJK) 
Jest to złożone pojęcie oznaczające rządy prawa, które można 

rozumieć dwojako: albo jako zasadę prawno-ustrojową, albo kon-
kretny stan faktyczny. W europejskim systemie prawnym pojęcie 
praworządności jest najbardziej rozwinięte i zawiera takie idee jak 
równość, wolność sumienia, wyznania i poglądów, prawo do życia. 
Wyróżnia się dwie koncepcje praworządności ze względu na ich 
zakres przedmiotowy. Pierwsza z nich to praworządność formalna, 
według niej za praworządne uznaje się to państwo, które przestrzega 
ustanowionego prawa. Ma to być wartość podstawowa, ponieważ już 
treść tego prawa jest obojętna ten model reprezentują czasy PRL. Z 
kolei praworządność materialna polega nie tylko na przestrzeganiu 
prawa, ale istotna jest także jego treść. Prawodawcy powinni czerpać 
z prawa naturalnego lub Bożego. Dlatego musi ono spełniać pewne 
warunki – prawo powinno być znane osobom, których dotyczy, być 
równe dla wszystkich, nie działać wstecz, nie zmieniać się bardzo 
często. Idea praworządności jest podstawową zasadą państwa praw-
nego, co potwierdza zapisanie jej w polskiej Konstytucji. Stanowi 
ona, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. 
Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie prawa i 
działa zawsze na korzyść obywatela. W odniesieniu do postępowania 
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administracyjnego na podstawie tej zasady ukształtował się pogląd, 
że decyzja administracyjna może mieć podstawę wyłącznie w usta-
wie, natomiast organ administracji kieruje całym postępowaniem i 
musi czuwać, aby prawo nie zostało naruszone. Jedną z najbardziej 
znanych definicji praworządności stworzył filozof prawa L.L. Fuller. 
Jest to tzw. koncepcja wewnętrznej moralności prawa, a według niej 
praworządność jest urzeczywistniona, gdy: prawo jest dostatecznie 
ogólne, aby być bezstronne, prawo jest należycie ogłaszane, tzn. jest 
jawne, prawo nie działa z mocą wsteczną, prawo jest jasne i łatwe do 
zinterpretowania, prawo unika sprzeczności norm, prawo jest 
względnie trwałe w czasie, prawo nie domaga się od adresatów rze-
czy niemożliwych; już starożytni prawnicy w Rzymie twierdzili, że 
nikt nie jest zobowiązany do czynienia tego, co niemożliwe, działa-
nia urzędowe pozostają w zgodności z prawem. Prelegent zaprezen-
tował nam bardzo ciekawy temat ideologiczny. Dał nam do zrozu-
mienia, że nie zawsze praktyka pokrywa się z teorią.  

 
12. „Praworządność” w orzecznictwie Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnego – Mateusz Gabryel (KUL)  
Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stano-

wiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w grani-
cach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji 
takiego organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu 
władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kom-
petencyjnej" - tak wyjaśnił zasadę legalizmu (praworządności) Sąd 
Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. 
(sygn. WK 22/04). Jest też wiele innych orzeczeń, które wyjaśniają, 
jak należy rozumieć przepis Konstytucji, który brzmi: "organy wła-
dzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". O zasa-
dzie praworządności wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, orze-
czenia są głosowane, teoretycznie wszystko powinno być jasne, mi-
mo to sądy nadal mają co robić. Zasada legalizmu jest coraz bardziej 
istotna w tzw. "społeczeństwie informacyjnym". Postanowiłem ze-
brać ostatnie tezy Naczelnego Sądu Administracyjnego, by zoba-
czyć, jakie sprawy trafiają przed NSA, a które dotyczą powyżej 
przywołanej, fundamentalnej zasady ustrojowej Rzeczpospolitej 
Polskiej. Z konstytucyjnej zasady praworządności wynika bez-
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względny obowiązek przestrzegania przepisów regulujących kompe-
tencje, to następstwem tego jest dopuszczalność przekazania kompe-
tencji na zewnątrz, jak i wewnątrz tylko jeżeli tak stanowi przepis 
prawa. Konsekwencją prawną jest niedopuszczalność przekazania 
kompetencji gdy przepis prawa taką możliwość prawną wyłącza, jak 
i gdy wyznacza zakres przekazania. Prelegent skupił się na ideolo-
gicznym podejściu NSA do praworządności, opisanym w przepisami 
prawa.  

 
PANEL IV – Pedagogiczny 

Prowadzący: mgr Radosław Piestrak 
 
1. Kowal zawinił, Cygana powiesili. Prawo wobec Romów w 

Polsce na przestrzeni wieków – mgr Dawid Jędrzejak (UWM) 
Referent w formie prezentacji multimedialnej skupił się głów-

nie na społeczności słowackich Romów zamieszkujących ziemie 
polskie. Poruszył kwestie dotyczące ustaw banicyjnych, wyłączenia 
Romów spod prawa, ale także zawodów tradycyjnych jakimi się 
parali np. bardzo ceniony przez rodzinę Radziwiłłów fach niedź-
wiednika. Również zostały poruszone kwestie prawne oprócz wy-
mienionych przeze mnie ustaw banicyjnych (XVI- XVII w.), a le i 
Uniwersał Komisji Obojga Narodów, ogólne przekonanie, że „hołotę 
trzeba z kraju wypędzić ze względu na działalność przestępczą”, w 
XIX w. nastąpiło masowe tępienie narodu Romskiego, prześladowa-
nie oraz porajmos, czyli zapomniany Holocaust narodu cygańskiego. 
W PRLu sprawę romską regulowały przepisy z lat 1952, 1964 sta-
nowiące zakaz koczowniczego trybu życia tak bardzo związanego z 
kulturą i tradycją romską, natomiast współcześnie Romowie wydają 
własne pisma i gazety (Polska Prasa Romska). 

 
2. Etyka sędziowska w służbie praworządności – mgr Małgo-

rzata Krupska- Świstak (UJ) 
Ze względu na to, że prelegentka jest sędzią przedstawiła to 

od strony praktycznej najpierw przytaczając pojęcie omawianej pra-
worządności, a następnie kwestie utrzymywania i krzewienia tej 
zasady ze społeczeństwem, zasady procesu decyzyjnego, konfronta-
cji jednostki, uformowania poglądu na system prawny, najczęstsze 
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stereotypy i ich kształtowanie się przez niewłaściwą pracę niektórych 
sędziów, która rzutuje na ogół wymiaru sprawiedliwości. Twierdziła 
również, ze „sędzia nie jest niemym i bezdusznym wykonawcą pra-
wa lecz kieruje się aksjologią systemu prawa oraz zasadami prawo-
rządności i sprawiedliwości, które są najważniejszymi i podstawo-
wymi normami, chociaż pomiędzy ich działaniem występuje kolizja, 
a państwo reaguje niewspółmiernie do winy. Prelegentka poruszyła 
również kwestię zaniedbywania nauki etyki, chociaż „prawo moralne 
każdy nosi w sobie” to nie każdy potrafi je dobrze wykorzystać.  

Po wygłoszeniu owego referatu pytanie zadał prowadzący mgr 
Radosław Piestrak dotyczące owych stereotypów sędziego, predyspozy-
cji. Na co zapytana odpowiedziała, że wszędzie są ludzie, którzy nie 
pasują do wykonywania tego zawodu i przez swoje błędne opinie 
kształtują wizję sędziego w społeczeństwie. Są to osoby małostkowe, 
uszczypliwe, złośliwe oraz nie ukształtowane moralnie i psychicznie. 
Jednakże nie można osądzać wszystkich przez ich pryzmat. 

 
3. Summum ius, summa iniuria: ochrona życia dziecka poczę-

tego w świetle prawa i świadomości obywateli – mgr Marcin Jakób-
czyk (KUL) 

Prelegent zaznaczył że jest to temat rzeka, chociaż pokrótce 
przedstawił nam m.in. kwalifikację stadiów rozwoju organizmów 
poczętego (embrion, płód, dziecko) oraz obszary na jakich można się 
poruszać omawiając ten temat: biomedyczne, etyczne oraz prawa. 
Również dodał że debata na ten temat toczy się od lat 90 ubiegłego 
stulecia, a jego genezą jest zaostrzenie przepisów. Kwestią sporną 
jest także pytanie: kiedy rozpoczyna się życie z chwilą poczęcia czy 
narodzin. Wyraził również swoje zbulwersowanie, ze język potoczny 
niejako wpływa na język prawniczy. Odwołał się także do nauczania 
Kościoła, głównie św. Tomasza z Akwinu. 

Następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca prowadzenia 
przez prelegenta badań na ten temat, na które odpowiedział przeczą-
co, był jedyną z osób zbierających podpisy pod projektem obywatel-
skim dotyczącym kwestii aborcji, przy czym zauważył jak bardzo 
podzielone jest społeczeństwo (np. „ja bym nie poddał/a się aborcji, 
ale nie mogę tego zabraniać innym” zapominając, że mają obowią-
zek chronienia życia innych osób) oraz pytanie dotyczące tego co 
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inne wyznania, kościoły religie sądzą na ten temat. Pomimo tego, że 
są „za”, zezwalają na aborcję lub eutanazję świecą pustkami. Polska 
jest państwem bezstronnym światopoglądowo ( w kwestii religii). 
Swoje wystąpienie podsumował stwierdzeniem, że „osobami, które 
są odpowiedzialne za aborcję są osoby, które już się urodziły”. 

 
4. Ochrona nieletnich w cyberprzestrzeni – dr Ewa Krzyżak-

Szymańska (GWSH)  
Temat tego referatu dotyczy „Ochrony nieletnich w cyber-

przestrzeni”, z tym, że czytający prosił o zmianę słowa „nieletni” na 
„małoletni”, gdyż to na nich w swoim referacie skupiła się autorka. 
Przedstawione zostały kwestie zarówno prawne takie jak dyrektywy, 
implementy UE ratyfikowane przez państwo polskie. Zagrożeniem w 
Internecie dla dziecka jest: ono same, gdyż nie zna świata, nie rozu-
mie podstaw bezpieczeństwa własnej osoby, udostępnia o sobie zbyt 
dużo informacji, również to dotyczy jego kolegów oraz seksoholicy 
czy dorośli o skłonnościach pedofilskich, a także zbyt łatwy dostęp 
do każdego rodzaju informacji oraz przepełnione nieodpowiednimi 
treściami strony i reklamy. Pomocą w problemach młodych z Inter-
netem służą m.in. Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży w Internecie, który zrzesza 14 organizacji w tym np. Fun-
dację Orange, zespoły reagowanie na portalu dyżurny.pl. Zasugero-
wano również, aby rodzice przechodzili specjalne szkolenia, gdyż 
najczęściej nie potrafią obsługiwać komputera, a tym samym jakoś 
reagować na zagrożenia płynące z nieodpowiedniego korzystania z 
Internetu. Po odczycie nastąpiła długa debata na ten temat, która 
oscylowała pomiędzy pedagogizacją rodzica, pretensji do szkoły 
zamiast do siebie, ogólny brak szacunku do starszych wśród młodych 
ludzi czy przeświadczenia młodzieży, że bez nich nauczyciel może 
nie mieć pracy, co wpływa na rozluźnienie kontaktów (w negatyw-
nym słowa znaczeniu), a także nieodpowiednich zachowań. 

 
5. Zjawisko praworządności na gruncie ochrony zdrowia na 

przykładzie odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce lekarskiej – 
lic. Olga Dąbska (UM) 

Na początku przedstawiła definicję błędu lekarskiego, jego 
przyczyn, kwalifikacji czynu (wina umyślna, nieumyślna), jaka grozi 
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odpowiedzialność cywilna, rozpatrzenie szkody fizycznej lub moral-
nej, rekompensata krzywdy oraz co o tym stanowi etyka zawodu 
lekarza. Przybliżyła również dane statystyczne CBOS u na temat 
roszczeń pacjentów i odszkodowań: 91 % twierdzi, że nie warto 
starać się o rekompensatę, gdyż mogą z tego wyniknąć kłopoty, z 
czego 72% ankietowanych uważa to za niemożliwe ze względu na 
solidarność lekarską, 33% przewlekłość przyznania rekompensaty, 
oraz wysokie koszta sądowe. 

 
6. Nie bądź nazbyt cnotliwa, będziesz doskonała” – prawo-

rządność w alkowie osiemnastowiecznej (normy, granice, poczucie 
wstydu) – mgr Ewelina Szarek (URz) 

Przybliżyła ona kwestie dotyczące życia seksualnego w czasach 
stanisławowskich charakteryzujących się bezpruderyjnością, swobodą, 
brakiem skrępowania w fizycznym obcowaniu przy świadkach, jak po-
winna wyglądać kobieta oświecenia w kwestiach swojej seksualności 
oraz idealnego wyglądu, jakie powinna mieć cechy charakteru, a także jak 
wzbudzano pożądanie, miłość w płci przeciwnej. 

 
7. Zasady dobrej legislacji – Marek Mandela (KUL) 
Przybliżył definicję legislacji, przedstawił problem legislacji 

w Polsce, problemy z tym związane oraz zaproponował sposoby 
rozwiązania tych problemów czym zainteresował prowadzącego oraz 
wolnego słuchacza Jana Łacha, którzy m.in. stwierdzili, że nie po-
winno się zmieniać zasad w trakcie gry w kontekście podniesienia 
wieku emerytalnego, a także podnoszenia podatków, trudności ze 
znalezieniem zatrudnienia dla młodych . 

 
8. Dziecko i jego prawa - analiza konwencji o prawach dziec-

ka – mgr Katarzyna Sapko (KUL) 
Przedstawiła prawa dziecka w kontekście tekstu Konwencji o 

ochronie praw dziecka z 20 listopada 1989 r. rozpoczynając od tych 
najbardziej podstawowych (do życia, swobody myśli, do osiągnięć, 
samorealizacji, do nauki czy ochrony dziecka przez państwo w różnych 
kwestiach). Również nakreśliła wygląd Konwencji oraz gdzie się zgło-
sić gdy są one łamane np. Rzecznik Praw Dziecka obecnie Marek Mi-
chalak, numery alarmowe dla świadków przemocy, Dziecięcy telefon 
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zaufania lub w Internecie dyżur.net.pl, a także Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka czy też w kwestiach narkomanii- Monar. 

Pytanie zadał J. Łach (student KUL Wydziału Zamiejscowego 
w Stalowej Woli) sugerując czy, aby nie nadaje się dzieciom za du-
żych praw. Odpowiadając prelegentka nakreśliła kwestię, że dziecko 
ma więcej praw niż opiekun, jest to niejakie przerzucenie odpowie-
dzialności za złe wychowanie z rodziców na państwo. Mgr Łukasz 
Jasiński odwołał się natomiast do Szwecji, gdzie liczba samobójstw 
utrzymuje się na stałym poziomie, jednak zwiększa się odsetek ludzi 
młodych, którzy nie znają swoich rodziców czy opiekunów praw-
nych, ze względu na pracę, a nie na wychowaniu. Tym samym 
stwierdził, że eksperyment z państwem socjalnym jest strzałem w 
plecy. Podsumowując dyskutujący doszli do wniosku, że Wielka 
Brytania idzie w ślady Szwecji, oraz aby napędzić gospodarkę, nie 
można opierać się na świadczeniach socjalnych a na pracy. 

 
9. Prawo oświatowe a jego realizacja we współczesnej szkole 

– mgr Bożena Wolano (URz) 
Jak wspomniała wcześniejsza prelegentka dzieci mają prawo 

do nauki, natomiast działalność placówek oświatowych reguluje 
Ustawa o systemie oświaty ze zmianami dotycząca przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Scharakteryzowała 
akt Karta Nauczyciela, który określa prawa i obowiązki wychowaw-
cy młodego pokolenia, a także jego status zawodowy (jako funkcjo-
nariusza publicznego), a także zmiany zachodzące w szkołach (de-
mokratyzacja życia szkolnego, tworzenie własnych statutów zgodnie 
z prawem oświatowym, WSO i PSO (Wewnątrzszkolny i Przedmio-
towy System Oceniania). Pomimo rozwoju prawa oświatowego 
skutki tych zmian trudno jest przewidzieć. Stwierdziła także, że 
uczniowie do szkoły i nauczycieli oraz wiedzy podchodzą w sposób 
lekceważący, gdyż wszystko co potrzebne można znaleźć w Interne-
cie, a w tym przypadku pragnienie wiedzy nie współgra z rzeczywi-
stością. Uczniowie lubią chodzić do szkoły bo „mają luz”. 

Ze względu na ponadczasowość tego tematu rozgorzała dys-
kusja, która odpowiedziała m.in. na pytania, że nie ma na tą sytuację 
jasnej recepty, 3 stopniowy system szkolny w przypadku Polski jest 
niewypałem, gdyż gimnazja są „wyl ęgarnią patologii”, a powrót do 
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wcześniejszego systemu byłby bardzo trudny, nie w samej zmianie 
programu nauki, a kwestiach dotyczących wykorzystania budynków 
wielu wybudowanych gimnazjów, które w większości są budynkami 
z nowoczesnym wyposażeniem, oraz edukacja nie powinna być 
obowiązkiem, a przywilejem. 

 
10. Gdzie grają hazardziści? – mgr Anna Kazaniecka (UWM) 
Wyjaśnienie zaakceptowane przez wspólnotę Anonimowych 

Hazardzistów głosi, iż jest to postępująca choroba, której nie można 
wyleczyć, a jedynie zatrzymać. Przed zgłoszeniem się do Anonimo-
wych Hazardzistów, wielu graczy oskarżało się o słabość moralną 
lub o bycie "do niczego". Idea Anonimowych Hazardzistów zakłada, 
że obsesyjni gracze są ludźmi bardzo chorymi, którzy mogą popra-
wić swój stan jedynie dzięki przestrzeganiu zasad programu, który 
okazał się skuteczny dla wielu tysięcy innych kobiet i mężczyzn z 
problemem hazardu. Prelegentka przedstawiła bardzo ciekawy temat, 
dotyczący problemów wielu osób niezależnie od wieku, jednak ze 
względu na brak czasu zaznaczyła tylko główne założenia referatu.  

 
11. Regulacje prawne, a przeciwdziałanie narkomanii – mgr 

Dominika Sieńko (KUL) 
W świetle wzrastających zagrożeń przestępczością związa-

nych z obrotem narkotykami coraz więcej znaczenia nabierają regu-
lacje prawne. Polska jest stroną wszystkich międzynarodowych 
konwencji dotyczących uzależnień od środków uzależniających, 
odurzających psychotropowych. Nasz kraj został wybrany przez 
blisko dziesięcioma laty przez Radę Ekonomiczno – Społeczną ONZ 
do Komisji Środków Odurzających ONZ - międzyrządowego organu 
NZ. Należy podkreślić, że Polska jest od 1994 r. stroną konwencji o 
zwalczaniu nielegalnego handlu i przemytu środków uzależniają-
cych, uchwalonej w 1988 r. na specjalnej światowej konferencji. Ze 
względu na regulacje tej konferencji ustawa o zapobieganiu narko-
manii z 1985 r. musiała ulec zmianie na ustawę o przeciwdziałaniu 
narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997. Prelegentka w kilku zdaniach 
dosłownie przytoczyła główne założenia opracowania.  
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12. Dzieci są ważne - Janusz Korczak obrońcą praw dziecka – 
mgr Anna Agnieszka Tyburska (KUL) 

Na początku przedstawiła tereny pracy Korczaka, a także opi-
nie opisywanego na temat dzieci jako boskiego zamysłu, daru Boże-
go, szczęścia rodziców oraz nadziei społeczeństwa. Uznawany był za 
1 Rzecznika Praw Dziecka w Polsce oraz adwokata dzieci. Do 
wspominanej w innym referacie Konwencji wniesiono wiele praw 
zapoczątkowanych przez wizjonerską pedagogikę Korczaka np. 
przyznanie praw ludzkich dzieciom. 

Co zauważył jeden ze słuchaczy osoba ta jest mało znana 
wśród dzisiejszego społeczeństwa, a jest warta zainteresowania. 

 
13. Prawa i obowiązki nauczyciela – lic. Marta Pietrycha (KUL) 
Jest to obecnie jeden z najtrudniejszych zawodów, gdyż czę-

sto prawo ich dotyczące się zmienia i muszą się do tego dostosowy-
wać. Jeżeli chodzi o status prawny, są jego dwa rodzaje: status 
urzędnika państwowego i umowa o pracę, w Polsce występuje i to i 
to. Prawa nauczyciela zapisane są m.in. w takich aktach prawnych 
jak: Konstytucja RP, Ustawy dotyczące oświaty, Karta Nauczyciela, 
Kodeks Etyki Nauczyciela oraz Kodeks Etyki Pracy.  

W toczącej się dyskusji, jednoznacznie wywnioskowało się, 
że nauczyciel pomimo współczesności ma więcej praw niż obowiąz-
ków wynikających z systemu prawnego. 

 
14. Prostytucja oczami wieków – Janina Modzelewska (KUL) 
Ten temat jest również ściśle związany z pisaną przez nią pra-

cą magisterską. Prostytucja jest jednym z najstarszych zawodów 
świata. W swoim referacie prelegentka wędrując przez wieki od cza-
sów antycznych do współczesności opisała jak wyglądała ich praca 
oraz jak to wpływało na zmiany obrazu i postrzegania kobiet, rów-
nież przytaczając współczesne definicje prostytucji, a także status 
prawny tego zjawiska i rodzaje. 

Prowadzący również zwrócił uwagę na ówczesnego księdza 
pracującego bodajże w Małopolsce, którego nazywa się duszpaste-
rzem prostytutek. Pomaga on kobietom uwolnienie się od tego za-
wodu, a także służy pomocą duchową. 
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15. Kompetencje Prezydenta RP w okresie międzywojennym i 
po '89 roku na podstawie obowiązujących konstytucji wraz z per-
spektywą zmian – lic. Edyta Drożdż (KUL) 

Charakteryzując zapisy Konstytucji Marcowej oraz Kwiet-
niowej prelegentka odpowiedziała na pytania dotyczące tego kim jest 
prezydent jaki miał zakres władzy, podkreśliła w tym przypadku 
marginalizację jego roli oraz nakreśliła tło historyczne jako geneza 
zmian w kwestii prezydenckiej. 

W toczącej się dyskusji głównym tematem był kontekst nad-
chodzących wyborów prezydenckich oraz brak znajomości kompe-
tencji prezydenckich w przedstawianych programach wyborczych. 

 
16. Polityka trzeciej drogi w ujęciu Ludwiga von Misesa – 

mgr Łukasz Jasiński (UMCS) 
Opisał on szkołę austriacką, która wprowadziła paradygmat w 

ekonomii (jej przedstawicielem był L. Mises), a także dokonał po-
działu państw pod względem polityki gospodarczej i ekonomicznej 
(interwencjonizm państwowy), scharakteryzował dzięki pomocy 
słuchaczy zjawisko inflacji i hiperinflacji. 

 
17. Legalność adopcji ze wskazaniem jako czynnik sprzyjają-

cy adopcji komercyjnej – Alicja Sadowa (KUL) 
Prelegentka oprócz zdefiniowania instytucji adopcji, jej rodza-

jów, a także podstaw prawnych (Kodeksu Rodzinnego oraz szeroko 
omawianej Konwencji Praw Dziecka) nakreśliła również prblem 
przeciwników i zwolenników tej instytucji, a także nielegalne proce-
dery adopcyjne np. sprzedaż, kupno oraz przedstawiła przykłady 
tego procederu w Internecie. Jeden z przytoczonych okazał się żar-
tem, drugi natomiast tragiczną, prawdziwą sytuacją, za którą stała 
patologiczne problemy domowe (alkoholizm). 

 
18. Sposoby wymuszania zeznań w Polsce w czasach komunizmu, 

jako kryzys ówczesnej praworządności – Dominika Małek (KUL) 
W nim opisała problem wolności Polaków w PRL-u, szeroko 

rozumiana inwigilacja, rozbudowany aparat terroru, a także systemu 
więziennictwa. W swoim referacie przedstawiła również metody 
stosowane przez agentów UB w celu wydobycia zeznań np. nie po-
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dawanie powodu/ mówienie nieprawny na temat zatrzymania, wy-
muszenie przyznania się do winy, złożenia obciążających zeznań, 
tortury i ich metody (odwrócony stołek, stójka, karcerze, itp.). Na 
koniec zauważyła że owe haniebne metody były stosowane również 
wobec kobiet, nawet w ciąży. Najczęściej więźniowie nie potrafili 
tego wytrzymać i przyznawało się do nierealnych oskarżeń.  

 
19. Kościelne osoby prawne jako podmioty obrotu gospo-

darczego – mgr Radosław Piestrak (KUL) 
Prelegent przedstawił rodzaje: obrotu gospodarczego jako sto-

sunek prawny między podmiotami, a prowadzeniem działalności 
między spółką lub każdym z nas. Wyodrębnił rodzaje oraz sposoby 
powstawania kościelnych osób prawnych np. KUL, oraz problemy 
związane z tym pojęciem, które prelegent uznał za niewygodne, gdyż 
trudno odróżnić czy są przedsiębiorcami czy nie. 

 
PANEL V – Humanistyczny 
Prowadzący: Mateusz Paluch 

 
1. Stadionowi chuligani a bezpieczeństwo imprez sportowych 

– dr Andrzej Szymański (AWF) 
stadionowe chuligaństwo to obecnie jedna z patologii z jaką 

boryka się nasze społeczeństwo. W te patologiczne zachowania bez-
pośrednio zaangażowanych jest kilkanaście tysięcy pseudokibiców. 
W wystąpieniu została przedstawiona struktura szalikowców w Pol-
sce i ich krótka charakterystyka. Ukazane zostały metody i formy 
działania chuliganów, np. akcja, wjazd, ustawka, a także formy nega-
tywnych zachować pseudokibiców na terenie stadionów. Przedsta-
wiono liczbę popełnionych przestępstw i wykroczeń w czasie orga-
nizowanych imprez w latach 2011-2013, liczbę policjantów zaanga-
żowanych do działań zabezpieczających w związku z przeprowadze-
niem imprez masowych. Wykazano zależność między chuligań-
stwem a regulacjami prawnymi. Za bezpieczeństwo imprez maso-
wych odpowiada organizator. Przedstawiono jakie wymogi ma on 
spełniać, żeby dostać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy ma-
sowej. Na koniec wystąpienia prelegent wysnuł swoje wnioski zwią-
zane z tematyką. 
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2. Kara śmierci w średniowieczu – lic. Joanna Babiarz (UJK) 
Prelegent przedstawił wobec kogo była stosowana kara śmier-

ci, jak wyglądała oraz rodzaje kar. Kary były traktowane jako ele-
ment pokutny. Takie kary stosowano m.in. wobec tego, kto dopuścił 
się zdrady, buntu, sfałszowania monety, zabójstwa, gwałtu. Wyroki 
były mniej lub bardziej surowe, wpływ na to miało pochodzenie 
oskarżonego. Kat miał przeprowadzać egzekucje wymierzone przez 
wybrane sądy. W dniu egzekucji przyodziano skazanego w koszulę 
zakupioną przez kata. O zbliżającej się egzekucji informowano 
mieszkańców przez bijące dzwony. Czasem podczas pochodu na 
skazanie, oskarżony był torturowany, co zaostrzało karę. Karę śmier-
ci dzielono na dwie kategorie. Kara ścięcia nie była wymierzana 
toporem, tylko mieczem, toporem kary wymierzano sporadycznie, 
gdyż używano go do ćwiartowania. Używano również gilotyny. Od-
bywało się to w punkcie miasta i przy obecności pełnej widowni. 
Gdy chciano uniknąć rozgłosu, karę śmierci wykonywano na pniu. 
Karę ścięcia można było zaostrzyć, np. przez brak prawa do spowie-
dzi, męczenie lub tortury. Szubienica natomiast miała być widoczna 
dla wszystkich, miała służyć ku przestrodze. 

 
3. Kara śmierci- zadośćuczynienie czy zbrodnia?- Najokrut-

niejsze kary śmierci w historii – mgr Paweł Szczepańczyk (UKSW) 
Czy jest to zadośćuczynienie? W wystąpieniu przedstawiono 

następujące rodzaje kar śmierci wraz z krótkim opisem: powieszenie, 
Kara Tysiąca Cięć (Chiny), byk Falarisa, palenie na stosie, łamanie 
kołem, gotowanie żywcem, obdzieranie ze skóry, naszyjnikowanie, 
przerzynanie piłą oraz skafizm (starożytni Persowie). 

 
4. Pojęcie Państwa Prawa w ujęciu historycznym – mgr Da-

wid Kostecki (KUL) 
Prelegent przedstawił pojęcie Państwa Prawa jako szeroko ro-

zumiane pojęcie, wskazanie drogi ewolucji prawa od starożytności 
do współczesności. Wskazanie zależności między państwem prawa a 
państwem prawnym oraz praworządnością a państwem prawnym. Są 
to wyrazy bliskoznaczne, a więc należy uważać na kontekst. W wy-
stąpieniu przedstawiono różnicę między tyranem a księciem. Książę 
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powołuje się na prawo, a także góruje nad jednostkami. Nawiązanie 
m.in. do Monteskiusza. Prawo samo w sobie jest wartością, a źró-
dłem prawa jest wola powszechna. Nawiązanie do nowożytnej kon-
cepcji państwa prawnego: m.in. od Kanta- państwo jest związkiem 
osób rządzonych pod prawem i ustawami prawnymi.  

 
5. Transplantacja w aspekcie prawa – lic. Martyna Dębska (UJK) 
Prelegent w referacie zaprezentował czym jest transplantacja. 

Gdy organy nie są sprawne, jest to najbardziej skuteczna metoda. 
Bardzo często przeszczepia się nerki, płuca, fragmenty jelit oraz 
serce. Dokonuje się tego od osób martwych, ale i także od żywych. 
W referacie zostały wykazane wskazania do transplantacji, a więc 
kto może się jej poddać. Zwrócono także uwagę na rodzaje przeciw-
wskazań do transplantacji. Prelegentka wyjaśniła pojęcia: dawca 
potencjalny, dawca prawdopodobny i dawca z przyzwoleniem. 
Przedstawiono kroki przy pobieraniu narządów oraz prawny aspekt 
transplantacji od żywego dawcy. 

 
6. Praworządność doskonała Witolda ks. Czartoryskiego – 

mgr Iwona Długoń (URz) 
Urodził się w Wiedniu. Ukazane zostało jego pochodzenie. 

Jest przykładem wielkiego ziemianina. Swoją osobą realizował wiele 
cnót. Uchodził za ideał, nazywano go niezawisłym księciem. Świa-
domość tą miało środowisko ziemiańskie, darzyli go zaufaniem i 
powierzano mu wiele stanowisk. Stał na czele zarządu przymusowe-
go. Duże znaczenie pełnił w rodzinie Zamoyskich. Miał tak duże 
poparcie wśród włościan, że wielokrotnie wygrywał wybory. Jednak 
praworządność czasami sama go zawiodła, jego uczciwość i ufność 
nie zawsze była wzajemna. 

 
7. Prawo stanowione w świetle myśli anarchistycznej na przy-

kładzie "Homka" – mgr Agnieszka Kaźmierczak (UMCS) 
Czym jest Homek? Jest to pismo Ruchu Społeczeństwa Alter-

natywnego. Ukazano pochodzenie nazwy RSA oraz cele działalności 
RSA. RSA był nazywany „barwną opozycją”. 
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8. Niewolnictwo w świecie antycznym, szanse i rzeczywistość 
– lic. Mateusz Lisak (UJK) 

W wystąpieniu przedstawiono pojęcie niewolnictwa, a także 
kto był uważany za niewolnika, a kto nie. Czy niewolnik może swo-
bodnie migrować i decydować o swoim losie, kierować swoim ży-
ciem? Czy niewolnik jest traktowany jako przedmiot czy podmiot? 
Niewolnik jest traktowany jako część majątku swojego właściciela. 
W starożytnym Rzymie niewolnicy z wojny trafiali do kopalń, a 
nawet ci co nie słuchali swojego pana. Praca na roli należała także do 
ciężkiej pracy niewolniczej. Grożono niewolnikom, że jeżeli nie 
będzie posłuszny, trafi do ciężkiej pracy. Gdy niewolnik wrócił do 
miasta, był wykorzystywany seksualnie, traktowano ich jako pamięć 
podręczną, czy translator. Byli zbiorami informacji, pomagali swoim 
właścicielom i ułatwiali im życie. Osobiście pan nic nie musiał robić. 
Istniała grupka niewolników, którzy nigdy nie poznali wolności, byli 
to niewolnicy urodzeniu w niewoli. Niewolnicy od dzieciństwa uwa-
żali, że to stan naturalny. Jedynym przypadkiem, gdy mógł się wybić 
była praca niewolnicza. Przykładami niewolników byli również gla-
diatorzy. Byli oni dobrze karmieni i pracowali swoim życiem. Szko-
lono ich zanim mogli wystąpić na arenie. Część wonnych obywateli 
wstępowała dobrowolnie w niewolę i stawali się gladiatorami, by 
móc walczyć. 

 
9. Święty jako reprezentant prawa w świetle wczesnej hagio-

grafii iryjskiej (V - VIII wiek) – mgr Łukasz Kosiński (UMCS) 
Święty to pośrednik między ludźmi a Bogiem. Nawiązanie do 

św. Opata, jego historia oraz nawiązano do św. Patryka. Hagiografia 
to przepisywanie ksiąg. 

 
10. Wileński konflikt Stanisława Mackiewicza z Witoldem Hu-

lewiczem – mgr Karolina Mytkowska (UJ) 
Konflikt o budowę pomnika Mickiewicza. Mackiewicz był 

autorem słowa, więc pojawiały się złośliwe komentarze oraz obraź-
liwe artykuły na temat Witolda Hulewicza. 

 
11. Postawy poszanowania państwa i prawa na przykładzie 

amerykańskiego przemysłu filmowego – mgr Piotr Jakóbczyk (KUL) 
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Istnieje wiele pozytywnych wartości wśród dziel i świadectw 
twórców. Wzorzec westernów, walka o prawo, wielkie idee. Ukaza-
nie kowboja jako bohatera i archetyp prawdziwego mężczyzny. 
Przedstawiono przykłady filmowych kowbojów. Amerykański prze-
mysł filmowy ma na celu szukanie i ukazywanie wzorców.  

 
12. Zasada demokratycznego państwa prawnego w Regionalnych 

Programach Operacyjnych w Polsce – mgr Anita Maciążek (KUL) 
Istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce. 

Nie zostały przedstawione ani ocenione, są w fazie zaakceptowania. 
Przedstawiono prawa i obowiązki beneficjentów związane z Regio-
nalnymi Programami Operacyjnymi w Polsce oraz sferę zamówień 
publicznych. 

 
13. Instytucja odpowiedzialności za zwierzęta według Kodek-

su cywilnego – Dagmara Kozak (KUL) 
W prelekcji zostały przedstawione przesłanki odpowiedzial-

ności za zwierzęta oraz zakres podmiotowy w nawiązaniu do uregu-
lować Kodeksu cywilnego, Prawa łowieckiego, także ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. Prelegentka zwróciła uwagę na wyma-
gania do zgłoszenia posiadania zwierzęcia oraz możliwość zwolnie-
nia z opłat podatkowych z tym związanych. Prelegentka zwróciła 
także uwagę na samopomoc i ubezpieczenie OC, które wiąże się z 
zadośćuczynieniem win związanym z wyrządzonymi szkodami przez 
zwierzęta.  

 
14. Praworządność w dziedzinie prawa – Karolina Lisek (KUL) 
W referacie przedstawiono zasady oraz gwarancje praworząd-

ności. Idea państwa praworządnego sięga do starożytnej Grecji. Pra-
worządność to przestrzeganie prawa, a państwo musi przestrzegać 
norm prawa. Istnieje wolność sumienia, poglądów, prawo do życia. 
Przedstawiono praworządność w płaszczyźnie normatywnej, a także 
rodzaje praworządności. Przestrzeganie wymogów praworządności 
formalnej oraz materialnej. Prelegentka opracowała zasady prawo-
rządności wraz z opisem. Zobrazowano jakie gwarancje należą do 
poszczególnych rodzajów oraz pojęcie gwarancji materialnych i 
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gwarancji formalnych. Idea praworządności jest podstawową gwa-
rancją obywatela. 

 
15. Skarga konstytucyjna. Polski model na podstawie wybra-

nych państw stabilnej demokracji – Monika Pierzchała (KUL) 
Prelegentka przedstawiła wpływ skargi konstytucyjnej na lepsze 

rozumienie konstytucyjnego katalogu praw i wolności, a także to, że 
przyczyniła się znacząco do zagwarantowania zasady nadrzędności 
Konstytucji. W referacie zostały również ukazane słabości polskiej 
skargi konstytucyjnej. Zostało przedstawione nawiązanie do niemiec-
kiego modelu skargi, jak również do słowackiego i słoweńskiego.  

 
16. Odpowiedzialność likwidatorów spółki z o. o. na podsta-

wie art. 299 § 1 KSH - lic. Artur Maik (UJK) 
Nawiązanie do artykułu kodeksowego oraz szczegółowe opi-

sanie go. Zwrócono uwagę na odpowiedzialność zarządu, co nie 
zawsze odnosi się do wszystkich członków zarządu. Prelegent na-
wiązał do orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

 
17. Analiza wybranych aspektów polskiej polityki sektora ko-

smicznego - lic. Izabela Stąpor (UJK) 
Przedstawiono segment upstream oraz segment downstream. 

Zwrócono uwagę na przekrojowe daty: ustawy, porozumienia, bada-
nia, ustalenie priorytetów polskiej polityki kosmicznej. Od 2012r. 
Polska jako Członek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przedstawie-
nie postaci prof. M. Banaszkiewicza. 

 
18. Prokurator jako strażnik praworządności – Karol Ra-

dłowski (KUL) 
Prelegent przedstawił co to jest praworządność oraz rolę pro-

kuratora w poszczególnych postępowaniach.  
 

PANEL VI – Społeczny 
Prowadzący: ks. dr Władysław Kądziołka 

 
1. Praworządność w Prusach za Wilhelma II – mgr Rafał 

Borkowski, UWM 
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Okres rządów Wilhelma II przypada na lata 1888- 1918. Były 
to czasy absolutyzmu. Prelegent swoje wystąpienie przygotował na 
podstawie dokumentu składającego się ze wstępu i 14 paragrafów. 
Zawarte są w nim obowiązki i prawa obywatela. Bez wątpienia moż-
na stwierdzić, iż praworządność w państwie pruskim stała na bardzo 
wysokim poziomie.  

 
2. Utopijny podział zawodów adwokata i radcy prawnego na 

przestrzeni wieków – mgr Ewelina Bachera, UŚ 
Adwokat jest prawnikiem świadczący pomoc prawną w szcze-

gólności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opi-
nii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz wystę-
powaniu przed sądami i urzędami Zawodem pokrewnym do adwokata 
jest zawód radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Podstawową 
różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świad-
czenia pomocy prawnej w stosunku pracy (którą mają radcowie), do 1 
lipca 2015 także możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie kar-
nym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych (którą mają adwoka-
ci).Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny. Z 
tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z 
adwokatami w jednej wspólnej korporacji. 

 
3. Długotrwały proces implementacji regulacji unijnych – 

mgr Hanna Chmielewska, UŚ 
Implementacja dyrektywy to ogół działań podejmowanych 

przez państwo członkowskie na szczeblu krajowym, których celem 
jest przeniesienie założeń regulacji unijnej do wewnętrznego syste-
mu prawnego, przy zachowaniu jej specyfiki. Terminowość i po-
prawność przyjmowania dyrektyw jest niezwykle istotna dla całej 
gospodarki unijnej. Jeśli jakieś przepisy wspólnotowe obowiązują 
już w jednym państwie członkowskim, a nie zostały jeszcze wpro-
wadzone w drugim, może to ograniczać prawa obywateli i przedsię-
biorstw oraz utrudniać handel wewnątrz Unii. Komisja Europejska 
dążąc do likwidacji wszelkich opóźnień, wszczyna coraz więcej po-
stępowań w zakresie nieterminowego wdrażania regulacji unijnych. 
Dlatego jeśli Polska nie podejmie działań w celu zmniejszenia liczby 
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dyrektyw, których wdrożenie się opóźnia, KE będzie mogła nałożyć 
na nasz kraj wysokie kary finansowe. 

 
4. Kilka uwag nad kwestią latynoamerykańskiego upadku 

praworządności – mgr Paweł Brzegowy, UPJP 
 Prelegent przedstawił powyższe zagadnienie na przykładzie 

Meksyku. Jednego z największych państw na swoim kontynencie. 
Sprawowane są tam rządy parlamentarne. Co ciekawe w ostatnim 
czasie nie było tam żadnego zamachu stanu. Niepokojącym faktem 
jest wzrost korupcji w tym kraju. Zmiana polityki nastąpiła w 2000 
r., kiedy to polityk prawicowy objął urząd prezydenta. Przyczynił się 
do reformy kraju. Dotyczyła ona zorganizowanej przestępczości. Z 
kolei w 2006r. prezydent Felipe Calderon za najważniejszy cel po-
stawił sobie walkę z narkoprzestępczością.  

 
5. Problematyka dostępu niepełnosprawnych od wymiaru 

sprawiedliwości -mgr Agnieszka Orzeszko, KAFM 
Wystąpienie zostało oparte na Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych z dn. 31.12.2006r. W Polsce ustawa ta została 
przyjęta dopiero w 2012r. Istotnym art, jest 13 który mówi o równo-
ści w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Podsumowując, każdy z 
nas powinien mieć równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości bez 
względu na stopień jego pełno sprawności.  

 
6. Stosunek Ignacego Czumy do prawa i ustroju sowieckiego 

– mgr Adrian Matuła, UPJP 
W stosunkach ustrojowych rosyjskich przed rokiem 1906 

(cesarz Wszechrosji) był monarchą nieograniczonym i 
samowładnym, czyli formalnie i zasadniczo podejmować mógł każdą 
decyzję i tworzyć każde prawo. Ale ta zasada była jednak już i wtedy 
ograniczona, zanim ograniczyły ją ustawy zasadnicze roku 1906. 
Ustawa była właściwie najwyżej zatwierdzonym zdaniem Rady 
Państwa, rozporządzenia panującego tzw. ukazy były najczęściej 
zatwierdzeniem wniosków komitetu Ministrów. Skutkiem tego było 
zjednoczenie władzy prawodawczej z władzą wykonawczą w osobie 
cara. Absolutyzm ustrojowy nie oznacza istnienia anarchii, chociaż 
może być dokuczliwy i szkodliwy. Nie oznacza też całkowitego i 
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zupełnego pochłonięcia funkcji, chociaż ma u podstaw swojego 
istnienia zasadę i tendencję absorbowania. Oczywiście dotyka 
funkcji najwyższych, gdyż podmiotowość tych funkcji daje 
przewagę ustrojową. Gdy wchodzi w swój okres krytyczny 
różnicowanie funkcji wzrasta i tendencja absorbowania poczyna 
cofać się. Tak się rzeczy miały w krytycznym okresie absolutyzmu. 

 
7. Między literą prawa, bałaganem a totalitarną praktyką – 

nadzór nad polskimi stowarzyszeniami (1944- 1950) – mgr Filip 
Gończyński – Jussis, UMCS 

Ze względu na fakt, że ziemie polskie wyzwalane były przez 
armię radziecką, przejęcie władzy przez przedstawicieli rządu 
londyńskiego było niemożliwe. Ziemie polskie powoli 
opanowywane były przez przedstawicieli obozu ludowo- 
demokratycznego. Szybko zajął się on przekształcaniem Polski w 
państwo o strukturach przystosowanych do nowego typu ustroju. 
Wydany 22 lipca 1944 r. Manifest PKWN zakładał ,że władza w 
Polsce zostanie przejęta przez lud pracujący miast i wsi, 
sankcjonował KRN jako jedyne prawdziwe i słuszne źródło władzy, 
które zadania swe wypełnia za pośrednictwem PKWN oraz 
wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W ten 
sposób zostały wyrażone dwie podstawowe zasady nowego systemu: 
zasada ludowładztwa i zasada jedności władzy państwowej. 
Najczęściej pojawiającym się problemem w nadzorze nad 
stowarzyszeniami był : brak doświadczonej kadry. Ponadto 
zniszczone zostały dokumenty sprzed wojny.  

 
8. Prawny aspekt wysiedleń Niemców w trakcie i po II wojnie 

światowej – mgr Piotr Szczepanik, URz 
Łączna liczba Niemców, którzy w końcowym okresie wojny i 

po wojnie uciekli, powrócili lub zostali przetransportowani do Nie-
miec, wynosi około 14 milionów osób, z czego 473 tysięcy straciło 
życie w wyniku różnych przyczyn, takich jak choroby, głód, śmierć z 
zimna, marsze śmierci na rozkaz władz Niemiec, ataki bandytów i 
pobyt w sowieckich obozach przesiedleńczych Dane te częściowo 
potwierdzili historycy biorący udział w latach 90. w polsko-
niemieckim programie badań historii „wypędzonych”, krytycznie 
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weryfikując podawaną w RFN liczbę 2 milionów ofiar śmiertelnych 
jako nieprawdziwą, i przyjmując za najbliższe prawdzie szacunki 
niemieckiego Archiwum Federalnego z 1974 mówiące o 400 tysią-
cach ofiar śmiertelnych na ziemiach wcielonych do Polski i ZSRR 
(bez ofiar ewakuacji Niemców prowadzonej przez władze niemiec-
kie w ramach akcji Heim ins Reich oraz ucieczek przed frontem, 
mających miejsce przed przejęciem tych terenów przez oba państwa) 
– z czego ok. 200 tysięcy padło ofiarą deportacji do ZSRR (skąd już 
nie powrócili, a większość z nich prawdopodobnie zmarła z różnych 
przyczyn), ok. 60 tysięcy zmarło w obozach polskich, ok. 40 tysięcy 
w obozach sowieckich, a około 120 tysięcy to ofiary śmiertelne róż-
nych zbrodni na ludności cywilnej, popełnionych głównie przez żoł-
nierzy Armii Czerwonej.  

 
9. Społeczno – prawny aspekt przesiedleń ludności ukraińskiej 

z powiatu lubaczowskiego do USRR w latach 1944-1946 – mgr Judy-
ta Rebizant, URz 

Obszar objęty akcją to teren województw rzeszowskiego, lu-
belskiego i krakowskiego. Podzielono go na 15 rejonów, w każdym 
działała osobna tzw. „komisja polsko-ukraińska”. Zajmowały się ono 
zbieraniem zgłoszeń do wyjazdu, przygotowywaniem list przesie-
dleńców i kart ewakuacyjnych, szacowaniem i opisywaniem mienia, 
organizowaniem transportu. Łącznie w czasie całej akcji repatriacji 
ludności ukraińskiej przesiedlono około 480 tysięcy osób (122 450 
rodzin), w tym: z województwa krakowskiego – 21 776 osób, z wo-
jewództwa rzeszowskiego – 267 790 osób, z województwa lubel-
skiego – 190 734 osoby. 

6 maja 1947 rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wydały wspólny komunikat o 
zakończeniu przesiedlenia obywateli polskich z terytorium USRR do 
Polski i ludności ukraińskiej z terytorium Polski do USRR. Prele-
gentka przedstawiła wszystkie etapy repatriacji oraz jej organizację.  

 
10. Odsetki maksymalne w prawie polskim – mgr Marcin Ję-

drzejek, KUL 
Zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego, odsetki maksymalne 

to maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej 
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nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysoko-
ści stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 
Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekra-
cza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymal-
ne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać prze-
pisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru 
prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. Rada 
Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek 
ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny 
płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, bio-
rąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp 
procentowych Narodowego Banku Polskiego.  

 
11. Biskupi strażnikami praworządności wg. Kroniki Wincen-

tego Kadłubka – mgr Jolanta Jakubczyk, WSP, UMCS 
W referacie została przedstawiona praworządność oczami 

Wincentego Kadłubka. Mistrz Wincenty uważał, że utrwalenie i 
przestrzeganie prawa powinno odbywać się na zasadach zaczerpnię-
tych z dekalogu. Ponadto stwierdził, „bez dekalogu nie ma normal-
nego życia”. Jego poglądy stały się podstawą ówczesnego prawa 
rodzinnego. Dobre wykształcenie, a w szczególności opanowanie 
źródeł prawa rzymskiego dawały mu możliwość stawiania prawa 
kanonicznego nad prawem rzymskim.  

 
12. Samosąd - „najniższym” stopień wymiaru sprawiedliwo-

ści na wsi galicyjskiej – mgr Marzena Koterbicka – Borys, URz 
Samosąd nie jest najniższym stopniem wymiaru sprawiedli-

wości. Był jednak najczęściej stosowany na wsi galicyjskiej. Można 
podzielić je na kilka rodzajów: samosądy pojedyncze i grodzkie , 
odruchowo – doraźne i doraźno – odwetowe. Kary samosądu zostały 
stosowane przeciwko, wszystkim tym, którzy popełnili przestępstwa 
religijne. Załatwiano między sobą sprawy, które nigdy nie ujrzały 
światła dziennego. Często wójt był nieoficjalnym rozjemcą sporów.  
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13. Prowizoryczny patent poddańczy w Galicji. Między teorią 

a praktyką- mgr. Joachim Popek, URz 
Galicyjski chłop wykorzystywany był wielokrotnie. Zmusza-

ny był do robót publicznych, musiał oddawać część plonów. Co wię-
cej, również bogaci Żydzi wykorzystywali katolików do pracy w 
swoich karczmach. Bardzo często pracę tę musieli wykonywać w 
niedzielę. Uniemożliwiło im to uczestnictwo we Mszy Św. Władze 
austriackie w żaden sposób nie chroniły podstawowych praw. Pod-
daństwo zniesione zostało dopiero w 1848r.  

 
14. Działalność organizacji Students for a Democratic Socie-

ty w latcyh 1960 – 1969 – mgr Natalia Gryń, URz  
Studenci dla Demokratycznego Społeczeństwa to organizacja 

studencka działająca w Stanach Zjednoczonych od początku lat 60. do 
jej rozpadu w roku 1969, wywodząca się z nurtu nowej lewicy. Była 
największą organizacją tego typu. W różnych okresach swojej działal-
ności koncentrowała się na kwestii praw obywatelskich kolorowych 
mieszkańców USA, wolności słowa i działalności antywojennej. 

 
15. Uczynny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoc czy 

fikcja- lic. Helena Wawrzyniak, KUL 
Jednostka w systemie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy 

Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących 
pomocy społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. 
Kierują osoby potrzebujące do domów pomocy społecznej lub kwali-
fikują do wypłaty zasiłku. Przede wszystkim prowadzą szeroko za-
krojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginaliza-
cją, wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym. Podstawą 
przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowi-
skowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 
dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadcze-
nia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub 
rodziny korzystającej z pomocy - w miejscu zamieszkania bądź w 
miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. 
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16. Społeczeństwo i jego problemy. Ochrona praw i wolności. 
- Aleksandra Chęcińska, KUL 

Współczesne społeczeństwo boryka się z wieloma problema-
mi. W bardzo wielu przypadkach pogwałcone zostają podstawowe 
prawa i wolności. Ludzie nie zdają sobie sprawy z możliwości jakie 
przewiduje polskie ustawodawstwo. Polskie prawo konstytucyjne 
zawiera bardzo szeroki katalog praw i wolności jednostek. Funda-
mentalne znaczenie mają prawa i wolności związane z przynależno-
ścią do danego państwa, czyli tzw. wolności obywatelskie, jak rów-
nież kategorie praw przysługujące każdej jednostce. Do szerokiej 
grupy uprawnień należą m.in: nienaruszalna i niezbywalna godność 
człowieka, prawo do życia, do ochrony czci, do własności, równość 
wobec prawa, prawo do jawnego rozpatrzenia prawy bez nieuzasad-
nionej zwłoki przez właściwy, niezależny, niezawisły i bezstronny 
sąd, czy też bierne i czynne prawo wyborcze. Z punktu widzenia 
praktyki stosowania regulacji konstytucyjnych, środki służące reali-
zacji wolności i praw mają kluczowe znaczenie dla przestrzegania 
samych praw i wolności jednostek.  

 
Po zaprezentowaniu wszystkich referatów nastąpiła dyskusja  
Konferencje tematyczne zakończyły się o godzinie 15.30. 
Ostatnim etapem było podsumowanie w Sali nr 105, które 

obejmowało: 
4. Relacje z obrad w panelach 
5. Wnioski i pytania 
6. Podsumowanie i zakończenie 
 

Sprawozdawcy: 
Monika Słotwińska (I rok) 

Iwona Król (I rok) 
Justyna Kochan (II rok) 

Aleksandra Chęcińska (II rok) 
Dagmara Kozak (II rok) 

Ewelina Kita (IV rok) 
Sabina Zasadny (V rok) (sprawozdawca/redaktor) 
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Konferencja naukowa: 

„OTWARTE USTA: WOLNO ŚĆ CZY ZADANIE?” 

Stalowa Wola - 14 IV 2015 r. 
 

Sprawozdanie 
 
Dnia 14 kwietnia 2015 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i 

Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Stalowej Woli, na ulicy Ofiar Katynia 6 w sali nr 105 
odbyła się III Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: 
„Otwarte usta: wolność czy zadanie”. Zorganizowana przez Katedrę 
Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studen-
tów „Nowoczesne Kształcenie” oraz Fundacji Campus. Rejestracja 
trwała od 9:30 – 10.00. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą 
natomiast słowo wprowadzające przedłożył ks. prof. Jan Zimny – 
kurator (opiekun) wspomnianego Koła Naukowego. Konferencja 
składała się z trzech etapów: sesja plenarna, panele tematyczne - 
ogólny, filozoficzno – teologiczny, prawniczy, pedagogiczny, huma-
nistyczny i społeczny oraz podsumowanie.  

Pierwsza część rozpoczęła się o 10.20. Trwała do 12.00.  
 
10.20 – 12:00 - SESJA PLENARNA - sala nr 105 I p. 
 
1. Prawo Kościoła katolickiego do obecności w mediach – dr 

Justyna Krzywkowska (UWM) 
Widzimy, że również dziś z medytacji chrześcijańskiej po-

wstają nowe obrazy, odradza się kultura chrześcijańska, ikonografia 
chrześcijańska. Tak, żyjemy pośród zalewu słów, obrazów. Trudno 
jest zatem stworzyć przestrzeń dla słowa i obrazu. Wydaje mi się, że 
właśnie w sytuacji, w jakiej żyje nasz świat, którą wszyscy znamy i z 
której powodu również cierpimy – cierpimy wszyscy, okres Wiel-
kiego Postu nabiera nowego znaczenia. Niewątpliwie post cielesny, 
przez pewien czas uważany za już niemodny, dziś przez wszystkich 
postrzegany jest jako konieczny. Nietrudno zrozumieć, że powinni-
śmy pościć. Niekiedy mamy też do czynienia z pewną przesadą, 
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związaną z niewłaściwie pojmowanym modelem piękności. W każ-
dym wypadku jednak post cielesny jest rzeczą ważną, ponieważ 
składamy się z ciała i duszy, i dyscyplina ciała, również dyscyplina 
materialna, jest ważna dla życia duchowego, które jest zawsze ży-
ciem wcielonym w osobę, mającą ciało i duszę. Mając świadomość 
wpływu mediów na współczesnego człowieka nie należy się obawiać 
tych środków, przeciwnie trzeba korzystać z możliwości, jakie stwa-
rzają – „Czego nie ma w mediach to nie istnieje”. Powinno się 
współpracować z mediami, informować media o tym, co ciekawego 
wydarzyło się w Kościele, jakie inicjatywy są planowane – im więcej 
takich informacji zostanie przygotowanych, tym więcej będzie się 
mówiło pozytywnie o Kościele i tym mniej będzie przekłamań. Prze-
słanie religijne musi być głównym celem obecności Kościoła w me-
diach. W działaniach duszpasterskich powinno się zwracać uwagę na 
element wychowywania wiernych do odpowiedzialnego i dojrzałego 
korzystania ze środków społecznego komunikowania – przekazywa-
ne treści mogą mieć na człowieka zarówno pozytywny, jak i niestety 
negatywny wpływ. Na zakończenie warto dodać, iż korzystne wyda-
je się podjęcie szczegółowych rozważań i dyskusji na dwa tematy: 
Co robić, jakie inicjatywy i działania podejmować, w jaki sposób 
formować odbiorców do krytycznego i odpowiedzialnego korzysta-
nia ze środków społecznego przekazu? Jaka jest ocena mediów ko-
ścielnych, jakie są wobec nich oczekiwania, jakie zauważa się plusy, 
a jakie minusy. 

 
2. Hormonal contraceptives - medical conditions and social 

discourse - dr Justyna Kinga Stępkowska (UKSW) 
Antykoncepcja hormonalna odnosi się do kontroli urodzeń 

metod, które działają na układ hormonalny . Niemal wszystkie meto-
dy składają się z hormonów sterydowych, jednak w Indiach jeden 
selektywny modulator receptora estrogenu jest sprzedawany jako 
środek antykoncepcyjny. Oryginalny hormonalna metoda- tabletka 
antykoncepcyjna -was pierwszy do obrotu jako środek antykoncep-
cyjny w 1960 roku W następnych dekadach wiele innych metod do-
stawy zostały opracowane, choć metody doustne i wstrzykiwane są 
zdecydowanie najbardziej popularne. Łącznie 18% użytkowników 
antykoncepcyjnych na świecie polegają na metod hormonalnych. 
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Antykoncepcja hormonalna jest bardzo skuteczny: gdy podjęte na 
ustalonym harmonogramem, użytkownicy metody hormonów stero-
idowych doświadczają ciąż o mniej niż 1% rocznie. Idealne użytku 
wskaźnik ciąż dla większości hormonalnych środków antykoncep-
cyjnych są zwykle około 0,3% stawki lub mniej. Obecnie dostępne 
metody mogą być stosowane tylko przez kobiety; rozwój męskiej 
antykoncepcji hormonalnej jest aktywny obszar badawczy. Prele-
gentka przedstawiła istotny problem współczesnego świata, o którym 
jeszcze mało się mówi. Wiele kwestii jest jeszcze nierozstrzygnię-
tych, a także wiele kobiet nie jest uświadomionych a także nie myśli 
o przykrych konsekwencjach. Często decyzje młodych kobiet są 
zagrożeniem dla jej przyszłej chęci posiadania potomstwa.  

 
3. "Niewiele daje wolność mówiona, jeśli słowo wypowiedzia-

ne nie jest wolne" - filozofia wolności słowa Jana Pawła II – ks. dr 
Wł. Kądziołka (UPJP) 

Zakorzenienie wolności w prawdzie jest niezmiennym i klu-
czowym tematem w pismach Jana Pawła II. Już w roku 1964 Karol 
Wojtyła jako młody biskup, uczestnik Soboru Watykańskiego II, 
krytykował projekt deklaracji o wolności religijnej za to, że niewy-
starczająco uwypukla on związek między wolnością i prawdą. „Bo-
wiem wolność jest, z jednej strony, dla dobra prawdy, ale z drugiej 
strony nie może doskonalić się inaczej jak poprzez prawdę. Nasz Pan 
mówi wyraźnie: prawda was wyzwoli. Nie ma wolności bez praw-
dy”. Na niższym poziomie natury, wolność oznacza brak fizycznego 
przymusu. Na poziomie wyższym, charakterystycznym dla osób, 
wolność wymaga dodatkowo braku przymusu psychicznego. Jednym 
z pożytków płynących z kształcenia i dyscypliny jest poszerzanie 
naszej sfery wewnętrznej wolności. Poprzez edukację i ćwiczenie 
doskonalimy charakter, co umożliwia nam opieranie się naciskom 
fizycznym, a zwłaszcza psychicznym, dostarczając nam zarazem 
odpowiedniej motywacji. Niektórzy uczą się obywać się przez dłuż-
szy czas bez snu, powstrzymywać od jedzenia albo znosić dotkliwy 
ból fizyczny bez utraty determinacji. Takie osoby mają więcej wol-
ności niż inne. Ich sfera wewnętrznego samostanowienia jest obszer-
niejsza. W Veritatis splendor Jan Paweł II cytuje słowa św. Grzego-
rza z Nyssy o królewskiej godności przynależnej tym, którzy posiedli 
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tego rodzaju władzę nad sobą. „Dusza ujawnia swą królewskość i 
wielkość [...] przez to, że jest niezależna i wolna, rządzi sobą samo-
władnie, kierując się własną wolą. Komuż innemu jest to dane, jeśli 
nie królowi?” Według Papieża, wolność nie osiąga tej królewskiej 
godności, zanim nie wzniesie się na poziom dokonywania wyborów, 
które ugruntowują skierowany ku Bogu dynamizm ludzkiego ducha, 
kierującego się pobudkami, wymagającymi tego, by duch przyjął je 
w sposób wolny. Dla Jana Pawła II najdoskonalszym wzorem wol-
ności są męczennicy. Są osobami heroicznymi, do tego stopnia wier-
nymi określonemu dobru, że stawiają czoło naciskom, które pokona-
łyby siłę woli większości innych ludzi. Postawieni wobec wyboru 
pomiędzy zaprzeczeniem swym zasadom a utratą życia, oddają życie 
w sposób wolny i tym samym dają świadectwo prawdzie. Jezus, 
który w sposób wolny oddał za nas życie, wyznaczył wzór dla mę-
czenników. Jan Paweł II z podobnego punktu widzenia mówi o „kry-
zysie wokół zagadnienia prawdy”. Wszędzie wokół - mówi Papież, 
zbawcza moc prawdy podawana jest w wątpliwość, a sama wolność, 
oderwana od wszystkiego, co obiektywne, ma samodzielnie decydo-
wać, co jest dobre, a co złe. Jak pisze Papież w Centesimus annus. 
Wolność polityczna jest zagrożona, jeśli instytucje przestają służyć 
celom cnoty i jeśli zawodzi samodyscyplina ludu. Dlatego kryzys 
społeczeństwa jest po prostu kryzysem jednostki wypisanym wiel-
kimi literami. Tak samo jak wolność jednostki nie przetrwa bez jej 
osobistego przywiązania do prawdy, tak i wolne społeczeństwo nie 
może rozkwitać bez cnotliwych obywateli, skłonnych do urzeczy-
wistniania swej tożsamości dzieci Bożych oraz braci i sióstr we 
wspólnym człowieczeństwie. Ogólny consensus nie może się żywić 
nieuporządkowaną namiętnością, ale wewnętrznym poczuciem od-
powiedzialności wobec wyższego prawa, interpretowanego przez 
mądrych i uczciwych. Ponieważ tak wielu z nas żyje według czysto 
pragmatycznych standardów przyjemności, bogactwa i władzy, za-
graża nam utrata moralnych i duchowych podstaw, na których opiera 
się nasza wolność. Dlatego współczesny kryzys wolności jest u 
swych źródeł kryzysem prawdy.  
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4. Wolność słowa a wolność wyznania – dr Michał Pietkie-

wicz (UWM) 
Kultury i działania ludzi wynikające z ich poglądów możemy 

akceptować tylko tam, gdzie mieszczą się one w granicach- kryte-
riach moralnych. Kryteria te nie wyznaczają punktów, ale obszary 
umożliwiające wielość. Wielość ta jednak nie jest dowolnością, bo 
coś co posiada kryteria, nie może być dowolne, musi bowiem wyklu-
czyć to, co z tymi kryteriami sprzeczne. Religia zaś ma funkcję wy-
znaczania nadrzędnych, wszechobejmujących p o w i n n o ś c i . Tu 
też musimy być konsekwentni i jeśli chcemy na siłę uznać za war-
tość samą w sobie wielość kultur i religii, to musielibyśmy również 
uznać za taką n i e z g o d ę , niepokój, wojnę. Bo religie i kultury w 
pewnych istotowych aspektach są różne dlatego, że mają sprzeczne, 
czyli n i e z g o d n e założenia. Nie możemy czynić z tzw. wolności 
słowa wartości absolutnej. Wolność słowa nie może być całkowita, 
nieograniczona. Musi się ona mieścić w granicach wyznaczonych 
przez to, co uznajemy za dobre, słuszne, a w zasadzie w tym, co Bóg 
za słuszne uznaje. Bo jeśli słowa poza to wykraczają, to są zgorsze-
niem, czyli złym przykładem. A człowiek ma to do siebie, że wy-
chowywany jest przez to, co go otacza nawet wtedy, gdy się z tym 
nie zgadza. Wciąga go bowiem wir przykładu społeczno-
kulturowego. Jeśli nie chce więc by to, co uznaje dziś za złe, zaczął 
niepostrzeżenie dopuszczać jako normalne a później jako wręcz do-
bre, to musi stosować coś, co nazwać można cenzurą, unikaniem 
złego towarzystwa I przykładu, itd.. Jeśli ludzie mają sprzeczne wy-
znaczniki tego co dobre, a co nie, to trudno. Jedynym wyjściem z 
tego konfliktu wartości jest przekonywanie. Choć czasem uzasadnio-
ne jest siłowe rozwiązanie, by uchronić maluczkich przed złym 
przykładem. Taka nasza ułomność, taki nasz świat pogrzechowy.  

 
5. Otwarte usta: św. Wojciech – dr Artur Lis (KUL) 
Wojciech Sławnikowic czeski duchowny katolicki, biskup 

praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolic-
kiego, apostoł Prusów. Szósty syn Sławnika, pana na Libicach z rodu 
Sławnikowiców i Strzeżysławy, być może z rodu Przemyślidów. W 
981, po śmierci swego mentora, wrócił do Czech jako subdiakon, a 
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po śmierci praskiego biskupa Dytmara (Dětmar, Thietmar) od 3 
kwietnia 983 stał na czele diecezji praskiej mimo nieosiągnięcia 
wieku episkopalnego (30 lat). Wobec wywołanych swą bezkompro-
misowością konfliktów z wiernymi ok. 989 wyjechał do Rzymu, 
gdzie zrzekł się urzędu biskupa Pragi. Początkowo chciał udać się na 
pielgrzymkę do Jerozolimy, jednak po krótkim pobycie w klasztorze 
na Monte Cassino za namową greckiego pustelnika Nila wstąpił do 
klasztoru benedyktyńskiego św. Bonifacego i Aleksego na rzymskim 
Awentynie. Głośny był jego spór w obronie chrześcijańskich nie-
wolników wysyłanych do krajów muzułmańskich i ich wykupywanie 
(Słowiańszczyzna była wówczas ważnym źródłem niewolników). W 
994, gdy na jego oczach ludzie jednego z wielmożów z rodu Wr-
szowców zamordowali wywleczoną z kościoła św. Jerzego niewierną 
żonę swego pana, która ukryta tam przez świętego szukała azylu w 
świątyni – rzucił klątwę na poddanych i wyjechał do Rzymu. Wkrót-
ce doszło do otwartego konfliktu jego rodu Sławnikowiców z rzą-
dzącym księciem Bolesławem II z Przemyślidów – co skończyło się 
rzezią większości braci. Potem poprzez Gdańsk, gdzie przeprowadził 
masowy chrzest i rozkazał wycięcie świętego dębu, łodzią, osłaniani 
przez 30 wojów Chrobrego, Wojciech razem z przyrodnim bratem 
Radzimem oraz prezbitrem Boguszą-Benedyktem dotarli do ziemi 
Prusów, najprawdopodobniej w okolicach Truso koło dzisiejszego 
Elbląga. Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych katolickich 
patronów Polski, patronem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, die-
cezji elbląskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej – w szczególności 
Gniezna. Przez katolików jest uznawany również za patrona Czech, 
Prus, czasem także Węgier. Święty patronuje również wielu kościo-
łom i parafiom. Święty Wojciech jest przykładem otwartości i praw-
dy jaką głosił wszędzie, wykazał się również olbrzymią odwagą oraz 
uporem w działaniu.  

 
Po sesji plenarnej nastąpiła przerwa kawowa oraz wspólne 

zdjęcie. Przerwa kawowa trwała od 12.00 do 12.30. Studenci obsłu-
gujący „kącik kawowy” dbali aby zmęczeni intelektualnie prelegenci 
mogli w miłej atmosferze porozmawiać i wymienić miedzy sobą 
spostrzeżenia. Oferowali kawę, herbatę oraz różnego rodzaju ciasta. 
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Służyli również informacją. Pod koniec przerwy wskazywali numery 
sal w jakich odbędą się panele tematyczne.  

 
PANEL I – Ogólny 

Prowadzący: ks. Prof. Jan Zimny 
 
1. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wol-

ność drugiego człowieka- swoboda wypowiedzi w kontekście praw 
wolnościowych. – mgr Beata Fijołek (UMCS) 

Wolność to zagadnienie prawie każdej epoki. Istnieje wolność 
pozytywna i negatywna. W starożytności wolność była dana od Bo-
ga. Autentyczna wolność to odpowiedzialność. Nieodpowiedzialność 
z kolei jest utożsamiana z samowolą. Historia to rozwój pojęcia wol-
ności. Ograniczeniem wolności jest krzywdzenie drugiego człowie-
ka. W XXI wieku bardzo kontrowersyjna jest twórczość artystyczna, 
gdzie czasem narusza ona uczucia innych osób. Czasem przedsta-
wianie sztuki wiąże się z bluźnierstwem i skandalicznym zachowa-
niem, aby jednak zahamować takie zjawiska potrzebna jest społeczna 
dezaprobata. 

 
2. Wolność słowa- mass media- mgr Joanna Kołodziej (UJK) 
Wolność słowa jako podstawowe prawo gwarantuje konstytu-

cja. Jest to wartość pozytywna i negatywna. Prasa i telewizja są na-
zywane czwartą władzą. Ma to związek z tym, że ich siła jaką niosą 
po przez przekazywanie informacji jest potężna. W Polsce istnieje 
zakaz cenzury prewencyjnej. Na straży naruszeń ze strony mediów 
stoi prawo prasowe i KRRiT. Z wolnością mediów jest związana 
etyka dziennikarska. Media jednak powinny być niezależne. 

 
3. Domniemanie niewinności a etyka dziennikarska. Stadium 

przypadku - mgr Malwina Treder (Kan.) 
Prelegentka przedstawiła przykład, która nagłośniły media. 

Obecnie zapadł już w niej prawomocny wyrok. Zbrodnia ta wydarzyła 
się w Olsztynie. Ofiarą był niepełnosprawny mężczyzna, który licznie 
angażował się w działalność charytatywną. Zabiła ja go żona. Następ-
nego dnia już ze strony prasy pojawiły się nagłówki skazujące kobietę 
bez wyroku sądowego. Złamano w ten sposób zasadę domniemania 
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niewinności. Nawet podczas obywającego się procesu prasa nadal na-
głaśniała sprawę podając liczne nieścisłości. Zasada domniemania nie-
winności to naczelna zasada postępowania karnego, gwarantuję ją kon-
stytucja a dokładnie artykuł 42 oraz KPK w artykule 45. 

 
4. Pojedynki literackie w pierwszej połowie XIX wieku- mgr 

Marcin Potyczka (UWr) 
Pojedynek Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza był 

pojedynkiem wyimaginowanym. W poemacie stosunek do Mickie-
wicza jest ogólny. Słowacki marzył aby być wodzem duchowym. 
Odwołał się do mitycznego pojedynku Achillesa. Był to pojedynek 
na słowa i uczucia. 

 
5. Znaczenie komunikacji w związku małżeńskim - mgr Urszu-

la Potyczka (UWr) 
Znaczenie komunikacji składa się z wyjaśnienia pojęcia ko-

munikacja. Prelegent przedstawił cele komunikacji interpersonalnej. 
Pełni ona bardzo ważną funkcje w rozpoznawaniu potrzeb, uczuć, 
nastroju partnera. Jest ona podstawą w tworzeniu relacji między-
ludzkich. 

 
6. Kreacja wrogów politycznych przykładzie trwającej w Pol-

sce kampanii prezydenckiej- mgr Katarzyna Konik (UJ) 
Reklama polityczna pojawiła się w II połowie XX wieku. 

Większość kandydatów kreuje się na bardziej porządnych. Reklama 
polityczna ma bardzo kontrolowany charakter. Można wyróżnić re-
klamy: wizerunkowe, problemowe, pozytywne, negatywne. Politycy 
posługują się metodami bibliograficzną, konkretną, bezpośrednią i 
ogólną. Obecnie 5 na 11 kandydatów nie udostępniło żadnego spotu 
reklamowego. 

 
7. Mowa, działanie, demokracja. Znacznie dialogu i wolności 

słowa z perspektywy demokracji perfomatywnej- lic. Maciej Sowa (UJ) 
Demokracja perfomatywna nie jest modelem całościowym. Z 

kolei demokracja liberalna nie jest czymś jednolitym. Dzięki wolno-
ści słowa każdy człowiek wpływ na kształt społeczeństwa. Dialo-
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giem, gdzie ujawnia się wypowiedź i sprzężona zwrotna odpowiedź 
posługiwali się Jan Paweł II oraz Lech Wałęsa. 

 
8. Uchodźcy środowiskowi w świetle Konwencji dotyczącej 

Statusu Uchodźców- przemilczany problem?- mgr Anna Reterska- 
Trzaskowska (UŁ) 

Problem uchodźców środowiskowych dotyczy państw wy-
spiarskich, które za pare lat znikną z mapy gdyż poziom morza pod-
nosi się co spowoduje ich zatopienie. W Konwencji dotyczącej Sta-
tusu Uchodźców termin uchodźca jest nacechowany subiektywi-
zmem. Brak jest jednak w niej definicji uchodźców klimatycznych. 
Nie daje ona możliwości objęcia ich ochroną co stwarza problem, 
gdyż tacy ludzie potrzebują pomocy. 

 
9. Poprawność polityczna- otwarty dialog a źródło zniewole-

nia- mgr Paweł Łubiński (UWM) 
Leksykalne pojęcie ,,poprawności politycznej’’ pojawiło się w 

latach 80 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce począt-
kiem nazywania tego syndromu było pojawienie się go w programie 
Wojciecha Cejrowskiego. Wyznacznikiem poprawności są opinie, 
normy i zasady, które są zmienne w przestrzeni. 

 
10. Znacznie wolności słowa w Rzeczypospolitej Obojga Na-

rodów w XVII w.- mgr Andrzej Król (URz) 
Cecha ta jest także charakterystyczna dla czasów odległych. 

Prelegent przedstawił czasy kiedy to RP była państwem dualistycz-
nym. Uchodziła ona wtedy za oazę wolności słowa. Przekroczenie 
tego przywileju powodowało nałożenie sankcji karnych, które dzieli-
ły się na sankcje kryminalne i półkryminalne. Jednak i tak zdarzały 
się naruszenia w sferze publicznej i prywatnej. 

 
11. W czasach powszechnego fałszu pisanie prawdy jest czy-

nem rewolucyjnym – G. Orwell- rzeczywistość czy fikcja? - mgr Pa-
weł Szczepańczyk (UKSW) 

Prawda według klasycznej definicji to właściwość sądów po-
legająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których do-
tyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania 
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oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy mia-
ło to miejsce w rzeczywistości. Arystoteles tak próbował przybliżać 
istotę prawdy w swojej Metafizyce - Powiedzieć, że istnieje, o czymś, 
czego nie ma, jest fałszem. Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, 
czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą. Klasyczna koncepcja praw-
dy jest najlepiej przedstawiona u Św. Tomasza z Akwinu. Słowo 
„prawda” może być rozumiane trojako: metafizycznie – verum est id, 
quod est - prawdą jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co istnieje. 
Prawda jest zamienna z bytem. Każda rzecz, o ile istnieje, jest praw-
dziwa. Prawda jest transcendentalizm; teoriopoznawczo – verum est 
adaequatio intellectus et rei. Prawda zachodzi wówczas, jeżeli to, co 
jest w naszym intelekcie, jest zgodne z rzeczywistością. Oraz 
logicznie – verum est manifestativum et declarativum esse. Wszyst-
ko, co wskazuje na prawdę, ukazuje ją, prowadzi do niej. Prelegent 
przedstawił prawdę pisania według G. Orwell jako głos brzmiący od 
początku do końca autentyczną siłą przekonań człowieka, który wie-
dział zawsze, gdzie szukać swego miejsca w walce i nigdy nie dał się 
oszukać „wyższym racjom taktyki”. Był to głos prawości moralnej i 
bezkompromisowości intelektualnej. Było to niemal powołanie ry-
cerskie wiecznego obrońcy underdogs, uciśnionych, niezależnie od 
tego, kto ich uciska: faszyzm czy stalinizm. Budził zaufanie wśród 
czytelników i bezsilny gniew wśród przeciwników. 

 
12. Komunikacja werbalna i niewerbalna w mediacji- mgr 

Damian Bara (KUL) 
Mediacja to popularna forma rozwiązywania sporów polu-

bownych bez ingerencji sądu. Zadaniem mediatora jest stworzenie 
takiej atmosfery aby strony mogły się porozumieć oraz nadzór całe-
go procesu mediacji. Mediator musi wyłapywać takie ruchy niewer-
balne stron, które uniemożliwiają proces mediacji. 

 
13. Wolność w polityce zagranicznej RP 2005-2015- mgr 

Tomasz Wicha (UMCS) 
Można powiedzieć, że przestępstwem jest twierdzenie i gło-

szenie tzw. idei mesjanizmu. W Polsce wbrew pozorom istnieje wal-
ka polityczna i osobowościowa. W 2003 roku celem polskiej polityki 
zagranicznej było zawężenie współpracy z USA.  
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14. Wolność słowa w kontekście artykułu 196 Konstytucji 

RP.- Marcin Zakrzewski (UMCS) 
Wolność słowa jest to prawo do publicznego wyrażania własne-

go zdania oraz poglądów, a także jego poszanowania przez innych. 
Współcześnie jest uznawana jako standard norm cywilizacyjnych, cho-
ciaż często nakładane są na nią pewne ograniczenia, np. w sprawach 
publicznego obrażania innych osób. W Polsce wolność słowa jest ogra-
niczona m.in. przez Konstytucję i Kodeks karny: Kto obraża uczucia 
religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej 
lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów reli-
gijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2. Art. 196 KK stanowi konkretyzację i uszczegóło-
wienie prawa do wolności sumienia i wyznania chronionego przez art. 9 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 10 Karty Praw Podsta-
wowych Unii Europejskiej, art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Deklarację o eliminacji wszelkich 
form nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub przekonań 
uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 21 listopada 1981 r. Gwa-
rantuje je także art. 53 Konstytucji RP. Usunięcie tego przepisu może 
zatem oznaczać pozbawienie obywateli realnych gwarancji dla chronio-
nych konstytucyjnie wolności oraz naraża Polskę na zarzut nienależyte-
go wywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań i tym samym 
na naruszenie art. 9 Konstytucji RP. Ochrona wolność sumienia i religii 
musi być w optymalizujący sposób uzgadniana z innymi wolnościami 
chronionymi przez ustawę zasadniczą oraz postanowienia umów mię-
dzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę. Polski system prawny 
gwarantuje owo wyważenie miedzy chronionymi wartościami nie tylko 
w art. 31 ust. 3 Konstytucji (zasada proporcjonalności) ale już w samym 
sposobie skonstruowania, kwestionowanego w projekcie ustawy, arty-
kułu 196 k.k. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż 
"przyjęta w art. 196 k.k. koncepcja możliwości popełnienia tego prze-
stępstwa wyłącznie umyślnie, w tym również w wypadku działania 
sprawcy z zamiarem ewentualnym, gwarantuje zachowanie równowagi 
pomiędzy chronionymi przez te przepisy wolnościami. Nie jest zatem 
prawdą, jak wskazują projektodawcy, że art. 196 KK chroni wolność 
poszczególnych osób „od wszelkich zachowań” obraźliwych stwarzają-
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cych w innych osobach poczucie „braku szacunku” wobec ich religii. 
Zważywszy na ograniczony zakres ochrony przewidziany w art. 196 
KK należy także uznać za bezzasadne, wyrażane przez projektodawców 
zapatrywanie, jakoby przepis ten „chronił doktrynę katolicką przed 
krytyką”. Jednoznacznie wypowiedział się w tej sprawie Sąd Najwyższy 
wskazując, że „nie jest obrazą uczuć religijnych krytyka określonej 
wspólnoty religijnej lub poglądów głoszonych przez jej przedstawicieli, 
a także krytyka poszczególnych osób sprawujących funkcję duchownych. 

 
15. Zagadnienie i znacznie propagandy w trakcie II wojny 

światowej- Paweł Pogorzelski (KUL) 
Prelegent przedstawił definicje propagandy. Jest to zjawisko 

informacyjne i perswazyjne. W III Rzeszy rola propagandy była 
bardzo ważna. Propaganda była tam natarczywa, indoktrynalna oraz 
systematyczna. Od najmłodszych lat dzieciom wpajano doktrynę 
nazistowska. Utworzono także ministerstwo propagandy i oświaty. 
Także obecnie mamy z nią do czynienia, jej techniki są wykorzysty-
wane przez mass media. 

 
16. Syndrom ocaleńca- dzieci uratowane od aborcji, czyli co 

się dzieje, kiedy nie można nic powiedzieć- Mateusz Chmiel (KUL) 
Powszechne jest przekonanie, promowane przez Międzynaro-

dową Federację Planowania Rodziny, że pierwszym prawem dziecka 
jest „być chcianym”. Implikuje to jednak, że jeśli dziecko nie jest 
chciane, to nie ma prawa do istnienia a to już wystarczający powód, 
żeby je zabić. Rozumując w ten sposób odbiera się dziecku sens i 
prawo do życia. Taka filozofia jest destrukcyjna i odnosi się nie tylko 
do nienarodzonych dzieci (aborcje), ale ludzi upośledzonych (euge-
nika) oraz starych (eutanazja). Rodzice wielu milionów dzieci po-
ważnie rozważali czy są one czy są „chciane” i dlatego powinny żyć 
lub „niechciane” i powinny być zabite. Pewnej ich części pozwolono 
przetrwać i urodzić się. Niektórzy ludzie, szczególnie wykorzystani 
lub zaniedbani w dzieciństwie, są skłonni, by mieć „chciane” dziec-
ko z różnych egoistycznych powodów. Dzieci są chciane, gdy zosta-
ną wyselekcjonowane do życia, np. będąc chłopcem lub nie mając 
Zespołu Downa itp. Czasami są chciane jako „zastępstwo” po utra-
conym dziecku w wyniku aborcji. Nie przyjmuje się wszystkich 
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dzieci obwiniając je za przeludnienie, trudności związane z ciążą, 
trudności ekonomiczne, utratę prywatności, czas i energię które trze-
ba zainwestować w rodzicielstwo, rozpadające się związki i hedo-
nizm. Bycie żywym ponieważ jest się chcianym oznacza, bycie ska-
zanym na życie pełne lęku, wątpliwości na własny temat, poczucia 
winy, na związki naznaczone lękiem, zgorzknieniem, pseudo sekre-
tami i nieufnością. Już przed urodzeniem dziecko może tego do-
świadczać, gdyż jest dotknięte hormonalnymi zmianami, wynikają-
cymi z konfliktów toczących się w umyśle matki. Pierwszym pra-
wem każdego człowieka jest prawo do życia, nie zaś „bycie chcia-
nym”. Przetrwanie naszego gatunku zależy od tego, czy przyjmiemy 
dzieci, bez względu na ich płeć, rasę, stan zdrowia, wygląd czy mo-
ment pojawienia się. Przyjąć kogoś oznacza uznać prawo tej osoby 
do egzystencji, do bycia chronionym i wspieranym. Jest bardzo waż-
ne, by wszyscy ludzie (w tym dzieci) zdali sobie sprawę, że są 
przyjmowani (nie tylko poprzez słowa, ale także czyny), nawet jeśli 
są niechciani. Ocaleńcy od aborcji to są właśnie osoby, które z róż-
nych powodów „chciano.” Prof. Ney opisał dziesięć rodzajów Ze-
społu Osoby Ocalonej od Aborcji, odpowiadające dziesięciu oko-
licznościom, które mogą doprowadzić do bycia ocaleńcem. Mimo że 
nie w każdym przypadku zdarzyła się aborcja, jednak wszędzie ma-
my do czynienia z jakąś formą nie przyjęcia dziecka, zagrożeniem 
jego egzystencji przed urodzeniem lub podważeniem sensu istnienia. 
Osoba ocalona została skazany na działanie sił, które kompletnie 
poza nim decydowały o jego życiu lub śmierci. 

 
17. Inwigilacja współcześnie – Wojciech Wodniak (KUL) 
Również współcześnie możemy zaobserwować zjawisko in-

wigilacji. Obecnie mamy do czynienia z inwigilacją elektroniczną. 
Najczęściej pojęcie to jest kojarzone z systemem totalitarnym, gdzie 
obywatel podlega kontroli państwa. Polacy z kolei inwigilacje koja-
rzą z okresu PRL-u. Obecnie bardzo prężnie inwigilacja elektronicz-
na rozwija się w USA. 

 
18. Istota tajemnicy lekarskiej- lic. Olga Dąbska (UM) 
Zawody medyczne są zawodami zaufania publicznego. Wśród 

nich znajduje się zawód lekarza, którego nakazem etycznym jest 
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dobro chorego. Lekarze składają przysięgę Hipokratesa, która zobo-
wiązuje lekarza do zachowania tajemnicy lekarskiej. Lekarza doty-
czy także kodeks etyki lekarskiej. Pacjent może natomiast zwrócić 
się z pomocą do Rzecznika Praw Pacjenta. Przedmiotem ochrony jest 
tutaj informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta. Zdarzają się jed-
nak sytuacje, że tajemnica może być uchylona. 

 
19. Historia bluźnierstwa- czyli nadużycia wolności słowa w 

muzyce rockowej i heavymetalowej- Piotr Jakóbczyk (KUL) 
Muzyka rockowa oraz heavymetalowa budziły novum w 

dziedzinie muzyki. O muzyce heavymetalowej mówi się iż stosuje 
się w niej diabelskie tercje. Jednak fascynacje satanistyczne pojawiły 
się w muzyce bluesowej. Przełom lat 60 oraz 70 to czasy renesansu 
okultyzmu, gdyż w 1967 roku pojawił się kościół szatana. To wtedy 
powstały pierwsze teksty, które uderzały jawnie w Boga. 

 
20. Wolność słowa w Polsce. Jak korzystamy z tego przywile-

ju, a jak powinniśmy – lic. Edyta Dróżdż – referat odczytany przez 
prowadzącego 

W encyklopedii „wolność słowa” jest definiowana jako „pod-
stawowe prawo człowieka, odnoszące się do możliwości swobodne-
go wypowiadania swoich poglądów, łączona jest z reguły z prawem 
do informacji”. W dokumentach tych stwierdza się zgodnie, że każda 
jednostka ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi. Może ono 
jednak podlegać pewnym ograniczeniom ze względu na poszanowa-
nie praw lub dobrego imienia innych osób lub ochronę bezpieczeń-
stwa narodowego, porządku publicznego, ochronę zdrowia i moral-
ności. Zakazana jest również wszelka propaganda ustrojów totalitar-
nych oraz popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści rasowej, na-
rodowej lub religijnej. Wolność słowa nie jest zatem wartością naj-
wyższą i absolutną. Podlega różnego rodzaju ograniczeniom. Mogą 
one być natury etyczno-moralnej lub prawnej. Z reguły powstaje 
specjalny urząd. Może on nosić różne nazwy i przybierać różne for-
my instytucjonalnie, ale powszechnie określa się go mianem cenzu-
ry. Bezpośrednio o mediach mówią artykuły 14 i 54. Artykuł 14 
stwierdza, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i in-
nych środków społecznego przekazu”. Ta wolność – jak zauważa W. 
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Sokolewicz – jest koniecznym warunkiem wypełniania przez prasę 
jej misji. Wolność leży w samej istocie prasy. Musi ona mieć swo-
bodę działania i być wolna od zadań i wytycznych otrzymywanych z 
zewnątrz, zwłaszcza od ośrodków władzy publicznej. Tylko w pełni 
wolna prasa może rzetelnie i efektywnie monitorować poczynania 
organów władzy.  

 
21. Wolność słowa a wybrane aspekty tolerancji- Maja Czer-

wiec (KUL) 
Tolerancja to zgoda aby społeczeństwo było wewnętrznie 

różne. Jednak brak tolerancji to liczne konflikty oraz brak poczucie 
przynależności od grupy i cierpienie. Dodatkowo posługiwanie się 
stereotypami powoduje upraszczanie rzeczywistości. Człowiekowi 
potrzebna jest pokora dzięki której spoglądamy na innych ludzi w 
pryzmacie równości. Antytolerancja powoduje dyskryminacje. 

 
22. Podatki: wielkie obciążenie każdego obywatela- lic Rafał 

Drozdowski (KUL) 
Każdego z nas świadomie bądź nieświadomie dotykają podat-

ki, które musimy płacić. Nie jednemu przedsiębiorcy spędzają one 
sen z powiek. Prelegent stwierdził i wykazał, że polski system po-
datkowy potrzebuje licznych reform, który jest niesprawiedliwy. 

 
PANEL II – Filozoficzno-teologiczny 

Prowadzący: ks. dr Władysław Kądziołka 
 
1. Wolność religijna a prawo do kultu publicznego w pismach 

i wypowiedziach Papieży XVIII-XX w. – Szymon Dziubicki (UMCS) 
„Jest jeden Kościół, święty, katolicki i apostolski. (…) Poza 

nim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów”. W ten sposób w 
1302 r. wydając bullę Unam Sanctam, papież Bonifacy VIII podkre-
ślił głoszony wcześniej (np. na Soborze Laterańskim IV. Wyjątko-
wość XIX wieku w historii Kościoła katolickiego polega na tym, że 
Stolicy Apostolskiej i skupionym wokół niej wiernym przyszło się 
zmierzyć z ideologią rewolucji francuskiej, która w sposób trwały 
wyznaczyła aktualny aż do dziś paradygmat myślenia o społeczeń-
stwie, państwie i o zajmowanym w nich przez jednostkę miejscu. 
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Ideologia ta postawiła sobie za zadanie przeobrażenie zastanej rze-
czywistości. Podczas rewolucji propagowano naukę moralności pu-
blicznej opartej na religii naturalnej. Najczęstszym punktem odnie-
sienia była religia naturalna Jana Jakuba Rousseau, w której czczono 
jedynie Stwórcę wszechrzeczy, jako świątynię postrzegano cały 
świat, zawodowe kapłaństwo postrzegano jako nadużycie, a czystość 
serca uważano za ofiarę dla Najwyższej Istoty. Obok russoistycznej 
religii naturalnej pojawiały się próby konstruowania swego rodzaju 
religii syntetycznej jako fundamentu moralności powszechnej. Ozna-
czałoby to synkretyczne wykorzystanie tego, co wspólne wszystkim 
najważniejszym religiom świata, z ich różnorodnością dogmatów i 
mozaiką filozofii moralnych. O wyrugowanie religii ze szkół apelo-
wał J.A.N. Caritet, markiz de Condorcet, który głosił te poglądy w 
imię równości i wolności. Jego stanowisko opierało się na prze-
świadczeniu, że skoro w państwie występują również inne wyznania, 
to nie można zdominować szkół przez jedną konfesję, choćby naj-
liczniej reprezentowaną. Częstsze były jednak odwołania do religii 
deistycznej i próby przekonywania uczniów do rewolucyjnych idei 
przy pomocy antycznych bohaterów, jak – wówczas popularnego – 
Mucjusza Scewoli. Na gruzach katolickiego społeczeństwa arcychrz-
eścijańskich królów budowano porządek z nową religią Istoty Naj-
wyższej. Gdy nastąpiła erupcja wydarzeń rewolucyjnych, chaos poli-
tyczny i dezorientacja wśród funkcjonariuszy administracji przyczy-
niły się do spadku dochodów państwowych. 10 X 1789 na wniosek 
biskupa Autun, C.M. de Talleyrand-Périgord Zgromadzenie Konsty-
tucyjne uchwaliło przejęcie przez państwo dóbr materialnych Ko-
ścioła, obiecując subwencjonowanie kosztów utrzymania kleru. Po-
czynaniom tym sprzyjała doktryna gallikanizmu, która głosiła, że 
majątek Kościoła we Francji znajdował się tylko w jego użytkowa-
niu. Zabór dóbr kościelnych pociągnął za sobą konieczność uregu-
lowania sytuacji materialnej duchowieństwa, określenie liczby opła-
canych przez państwo księży i wysokości ich świadczeń. W opinii 
Bolesława Kumora w tych właśnie okolicznościach należy doszuki-
wać się genezy konstytucji cywilnej duchowieństwa. Ten akt prawny 
burzył jedność Kościoła i tworzył faktycznie nowy, schizmatycki 
„Kościół”, niezależny od Stolicy Apostolskiej. Ich opór się wzmógł, 
gdy 10 III 1791 r. papież Pius VI w brewe Quod aliquantum potępił 
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konstytucję cywilną, uznając ją za nieważną i nieobowiązującą. Pre-
legent dokonał analizy PiS, encyklik, bull wydanych przez papieży 
od Innocentego XIII do Jana Pawła II.  

 
2. Liberalne a katolickie ujęcie wolności prasy – mgr Monika 

Janiszewska (UP) 
Liberalizm jest to ideologia i kierunek polityczny, według któ-

rego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywiduali-
styczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami 
cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne, wolności i 
prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek. Liberalizm 
jest obecnie jednym z trzech dominujących stanowisk politycznych, 
obok konserwatyzmu i lewicy. Najbardziej znaczący podział w ra-
mach liberalizmu zachodzi między socjalliberałami a liberałami kla-
sycznymi. Prelegentka przedstawiła również liberalizm katolicki jako 
zespół poglądów wyznawanych przez katolików popierających ide-
ologię liberalną i dążących do tego, by Kościół uznał ustrój społeczny 
oraz polityczny opierający się na liberalizmie. Ruch ten ma swoją 
genezę w rewolucji francuskiej. Za pierwszą manifestację katolickiego 
liberalizmu uznaje się ukazanie w 1830 roku we Francji dziennika 
"L'Avenir", którego założycielem był ksiądz Hugues-Félicité-Robert 
de Lamennais. W ostatnim wydaniu "L'Avenir" ukazał się manifest 
głoszący, iż: kult musi być rozdzielony od władzy, która nie powinna 
ingerować w nauczanie i ceremonie religijne, powinna istnieć całkowi-
ta wolność prasy, wolność wychowania i wolność kultu powinny iść 
ze sobą w parze, ponieważ oba pojęcia są formą manifestowania wła-
snych poglądów, wolność zrzeszania się nie powinna być w jakikol-
wiek sposób ograniczona. Papież Grzegorz XVI potępił manifest La-
mennaisa w encyklice Singulari nos. Wśród postulatów mających za 
cel reformę współczesnego Kościoła katolickiego wysuwanych przez 
liberalnych katolików znajdują się: zaakceptowania przez Kościół 
kapłaństwa kobiet i zniesienia obowiązkowego celibatu wśród du-
chownych, uznania prawa do antykoncepcji, eutanazji, aborcji, rozwo-
du, zapłodnienia in vitro, zaprzestania uważania aktów homoseksual-
nych za grzech. Wszystkie postulaty i poglądy liberalno-katolickie są 
potępiane przez Kościół jako stojące w sprzeczności z zasadami wiary 
i moralności katolickiej. W nieco innej formie katolicki liberalizm 



200 
 

występuje w Liberalnym Kościele Katolickim. Referentka dokonała 
analizy rodzajów liberalizmu i porównała to zestawienie ze współcze-
snym podejściem katolicyzmu.  

 
3. Mass media w nauczaniu Benedykta XVI. – mgr Magdalena 

Skolimowska (UWM) 
Ratzinger po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę jako raczej 

liberalny teologiczny doradca przy Drugiej Radzie Watykańskiej 
(1962-1965). Jednak marksistowskie i ateistyczne ruchy w Europie 
lat 60-tych spowodowały że stał się bardziej konserwatywny, by 
bronić wiarę w obliczu wzrastającej laicyzacji. W swoi nauczaniu 
wiele razy wypowiadał się na temat mediów. Media społecznościo-
we potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi war-
tości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji - stwierdził 
Benedykt XVI w orędziu na 47. Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu. W większości krajów jest on obchodzony w niedzielę przed 
uroczystością Zesłania Ducha Świętego, ale episkopaty krajowe mo-
gą też wyznaczać własne daty tego Dnia. W Polsce jest on obcho-
dzony w trzecią niedzielę września. W tym roku przypadnie on 15 
września. Jego hasło brzmi "Portale Społecznościowe: bramy praw-
dy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji". Papież przypo-
mniał, że podobnie jak w innych rodzajach mediów znaczenie i sku-
teczność różnych form wypowiedzi bardziej zależy od popularności 
niż ich rzeczywistej doniosłości i wiarygodności. Natomiast popular-
ność jest często związana bardziej ze sławą lub strategiami perswa-
zyjnymi niż z logiką argumentacji. Dialog i debata mogą rozkwitać i 
wzrastać także wtedy, gdy się rozmawia i traktuje na serio tych, któ-
rzy mają poglądy odmienne od naszych. Benedykt XVI orędzie do 
ludzi mediów poświęcił relacji między milczeniem a słowem, które 
są podstawą komunikacji międzyludzkiej. Benedykt XVI zauważa, 
że dzisiaj szczególnie poprzez Internet „człowiek jest bombardowa-
ny odpowiedziami na pytania, których nigdy sobie nie stawiał, albo 
potrzebami, których nie odczuwa". Tym bardziej jest więc potrzebne 
milczenie, czyli wyłączenie mediów, aby w ciszy rozpoznać, które 
bodźce i odpowiedzi odpowiadają na nasze rzeczywiste potrzeby. 
Słowem, jest to list dla każdego. Dla twórców i odbiorców mediów. 
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Nie po to, by rezygnować z mediów i z nich nie korzystać, ale 
usprawnić komunikację społeczną.  

 
4. Między patriotyzmem, a obroną ojczyzny. Postawa Leona 

Sapiehy (1802-1878) wobec sytuacji politycznej w Galicji  – mgr 
Dariusz Janota (UP) 

Sapieha Leon, książę (1802-1878), działacz gospodarczy i po-
lityczny w Galicji. Uczestnik powstania listopadowego. Po powsta-
niu wyjechał do Galicji, gdzie współorganizował Galicyjską Kasę 
Oszczędności, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Galicyjskie To-
warzystwo Gospodarskie. W 1856 założył spółkę akcyjną do budo-
wy linii kolejowej Kraków-Lwów. Ufundował Szkołę Rolniczą w 
Dublanach. W czasie Wiosny Ludów uznawał słuszność ukraińskich 
dążeń narodowych. Po Wiośnie Ludów zwolennik postawy lojali-
stycznej. W 1861 i 1865-1875 marszałek Sejmu Krajowego w Gali-
cji. Przekazał znaczne sumy na rzecz powstania styczniowego. Autor 
pamiętników. Prelegent w swoim referacie docenił zasługi oraz dzia-
łalność Leona Sapiehy. Jest to kolejny działacz, zaprezentowany na 
naszej uczelni, godny rozpowszechniania jego imienia.  

 
5. Język Ewangelii na przykładzie Vita Sancti Columbae pióra 

Adamnana z Iony – mgr Łukasz Kosiński (UMCS) 
Zgodnie z kanonem przyjętym w tekstach hagiograficznych 

oraz w wielu tekstach o proweniencji pogańskiej, matka Kolumby 
miała widzenie, w którym zobaczyła przyszłość swego syna. Z Vita 
Sancti Columbae, napisanego w sto lat po śmierci świętego przez 
jego następcę Adamnana z Hy, dowiadujemy się, iż podczas snu 
aniołowie pokazali kobiecie, że jej jeszcze nie narodzony syn zrodzi 
się w blasku kwiatów, a Opatrzność Boża będzie nam nim czuwać. 
Prelegent poddał analizie język Ewangelii napisanej prze Adamnana 
z Iony, dzięki temu zabrał nas w podróż do wczesnośredniowiecznej 
Irlandii.  

 
6. Wolność słowa w nauczaniu papieskim, opierając się na 

encyklikach Jana Pawła II – Leszek Mysiewicz (UWM) 
Wolność nie jest jedynie wartością dla osoby, ale jej istotną 

właściwością i nieusuwalnym atrybutem, świadczącym o jej podmio-
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towości: tkwi we wnętrzu człowieka, należy do natury osoby ludzkiej 
i jest jej znakiem rozpoznawczym. Wolność wskazuje na jakościową 
odmienność osoby od innych stworzeń, które są zdeterminowane 
prawami przyrody, instynktami itp. Źródłem wolności jest transcen-
dentna godność osoby, czyli bycie obrazem Boga. Pełnię wolności 
osoba uzyskuje dzięki wyzwoleniu dokonanemu przez Chrystusa.  

Fundamentem wolności osoby jest prawda: wolność jest za-
leżna od prawdy, a prawda służy wolności. Akcentuje to Jan Paweł 
II: Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę prawdy. 
Bez tego nie jest prawdziwą wolnością. Jest zakłamaniem wolności. 
Otwarcie się na prawdę i przyjęcie jej jest warunkiem poznania sie-
bie, a tym samym podstawowym wymogiem, a zarazem probierzem 
wolności. Oderwanie wolności od prawdy o Bogu-Stwórcy, osobie-
stworzeniu i całym świecie prowadzi do zafałszowania wolności 
przez utożsamianie jej z absolutną autonomią, czyli samowolą oraz 
brakiem jakichkolwiek zależności i postrzegania jej jako źródła mo-
ralności, do zniewolenia człowieka przez niewłaściwe, fałszywe, 
niezgodne z jego naturą pragnienia. Odrzucając prawdę, człowiek 
sam się pozbawia wolności – pragnąc wyzwolić się od prawdy, w 
konsekwencji się zniewala. Wolność nie oznacza prawa osoby do 
odrzucania autentycznej prawdy i tworzenia „swojej prawdy” oraz 
kreowania swojego człowieczeństwa według niej. Odrzucając praw-
dę i Boże zasady, człowiek pozbawia się możliwości bycia dobrym i 
zatrzymuje się w drodze ku doskonałości – ostatecznie więc zniewa-
la się swoimi doczesnymi potrzebami, oszukuje się i niszczy. Ta 
postawa jest źródłem wszelkich alienacji, gdyż nie ma dobra i wol-
ność poza prawdą; jedynie prawda wyzwala. Wierność prawdzie nie 
jest rodzajem zniewolenia, ale posłuszeństwem sobie i warunkiem 
zachowania tożsamości osoby. Wolność osoby nie jest źródłem war-
tości moralnych (chociaż niektóre współczesne prądy myślowe taką 
tezę propagują) i nie oznacza odrzucenia Bożego prawa moralnego. 
Wolność człowieka to wolność bytu osobowego, ale stworzonego, to 
wolność uczestnicząca w wolności Boga, którego człowiek jest obra-
zem, a który jako jedyny cieszy się jej pełnią. Wolność człowieka nie 
jest nieograniczona i musi się zatrzymać przed „drzewem poznania 
dobra i zła”, została bowiem powołana, aby przyjąć prawo moralne, 
które Bóg daje człowiekowi. […] „Jeden tylko Dobry” wie bowiem 
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doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego z miłości doń dobro 
to mu nakazuje w przykazaniach. Te i wiele innych cytatów zapre-
zentował prelegent w swoim wystąpieniu.  

 
7. Co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach" - etyczne 

aspekty komunikowania w mediach – Krzysztof Marcinkiewicz (UJ) 
Do głównych grzechów komunikowania K. Najder-Stefaniak 

zalicza kłamstwo i hipokryzję, dodając, że kłamstwem jest również 
ukrywanie swoich myśli, przekonań, posiadanych informacji. Zdarza 
się, że kłamstwo chroni dobro człowieka, toteż z perspektywy etyki 
można je usprawiedliwiać. Usprawiedliwiać natomiast nie wolno 
hipokryzji, działania cechującego się niespójnością stosowanych 
zasad moralnych. Hipokrytą jest według K. Najder-Stefaniak czło-
wiek, który ignoruje prawdę i komunikuje fałsz. O tej drugiej posta-
wie, masowo praktykowanej, opartej na instrumentalnym stosowaniu 
zasad etycznych, wynikającej z konfliktu między normami obycza-
jowymi a moralnymi, trzeba w szkole mówić otwarcie, nazywając ją 
jednoznacznie i oceniając negatywnie, gdyż jest nieszczera, a przez 
to nieuczciwa. Prelegent zrelacjonował także płynną granicę między 
perswazją a manipulacją. W różnych środowiskach porozumienie 
budowane jest na podstawie kodeksów etycznych dotyczących prze-
kazu. Warto przenieść je na szkolny proces komunikacji. Jednym z 
kodeksów jest "Karta Etyczna Mediów" (29 marca 1995 r.), opraco-
wana z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  

 
8. Wolność jako wyraz godności człowieka – mgr Magdalena 

Osińska (PAN) 
Wolność osoby w społeczeństwie, grup społecznych w pań-

stwie, narodów w świecie są to zatem - używając słów encykliki 
Sollicitudo rei socialis - dziedziny "społecznej troski Kościoła". W 
parze z tą troską, należącą do ewangelizacyjnej misji Kościoła na 
polu społecznym, idzie duszpasterska troska o wewnętrzną, podsta-
wową wolność człowieka od fałszu, grzechu i od alienacji w świecie 
jego własnych wytworów. Wolność jako wyraz człowieczeństwa, 
stanowiący o absolutnej wartości osoby, jest jednym z centralnych 
tematów katolickiej etyki społecznej. Etyka ta odrzuca całkowitą 
emancypację wolności, która samą siebie czyniłaby nieomylnym 
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prawem, a z drugiej strony odrzuca też całkowitą zależność woli 
jednostki od determinant społecznych. Postuluje natomiast powiąza-
nie wolności jednostki z odpowiedzialnością w płaszczyźnie wspól-
notowej, gdzie na gruncie dobra wspólnego wolność jednostki styka 
się i współdziała z wolnością innych. Personalistyczny porządek 
społeczny sprzyja wolności wszystkich poprzez zasady: miłości spo-
łecznej, sprawiedliwości społecznej, solidarności. Wolność jest wa-
runkiem rozwoju, tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. 
Toteż w obecnej dobie przemian i przyspieszonego rozwoju cywili-
zacyjnego wzrosły i upowszechniły się aspiracje wolnościowe. Ko-
ściół uznaje je za znak czasu. Np. Paweł VI pisze: "Człowiek posta-
wiony w tych nowych warunkach przejawia podwójną tendencję i to 
tym silniej, im bardziej postępuje naprzód jego poznanie świata i 
wykształcenie: dążenie do równości społecznej i dążenie do udziału 
w zarządzaniu; oba te dążenia są wyrazem godności i wolności 
człowieka" (OA, 22). Właściwa człowiekowi zdolność samostano-
wienia jest źródłem jego niezbywalnej godności, inaczej absolutnej 
wartości osoby. Uzasadnienie ontologiczno-etyczne godności osoby 
harmonizuje z jej chrześcijańskimi podstawami objawionymi. Odsy-
łają do nich: soborowa Konstytucja o Kościele w świecie współcze-
snym Gaudium et spes i dokumenty nauczania papieskiego. 

 
9. Wezwanie Benedykta XVI do poszukiwania prawdy – mgr 

Danuta Krupa (UPJP) 
„Prawda z ziemi wyrośnie" - stwierdził w bożonarodzenio-

wym br. orędziu Benedykt XVI. Papież zaznaczył, że owa prawda 
przyjmuje postać rzeczywistego Dziecka narodzonego z Niewiasty. 
Dodał, że Jezus jest nadzieją dla tych obszarów na Ziemi, gdzie brak 
jest pokoju. Papież zaapelował "o powstrzymanie rozlewu krwi, uła-
twienie pomocy dla uchodźców i wysiedleńców oraz aby na drodze 
dialogu osiągnięto polityczne rozwiązanie konfliktu. Niech pokój 
wyrośnie w ziemi, w której narodził się Odkupiciel. Niech obdarzy 
On Izraelczyków i Palestyńczyków odwagą, by położyć kres czasom 
wojen i podziałów oraz zdecydowanie podjąć drogę negocjacji". To 
orędzie Ojca Świętego było inspiracją prelegenta do wystąpienia. 
Papież Benedykt XVI w swoim nauczaniu często wzywa we wszyst-
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kich działaniach i dziedzinach życia do poszukiwania prawdy. Niech 
ta idea stanie się naszym mottem.  

10. Usta szeroko zamknięte, czyli inwigilacja Internetu jako 
platformy dającej złudne poczucie wolności – mgr Paweł Wiater 
(UMCS) 

Policja, ABW i inne służby mogą kontrolować nasze rozmo-
wy i korespondencję w Sieci, śledzić nasze zachowanie i używać 
komputerów, które decydują, kogo zakwalifikować jako potencjalnie 
niebezpiecznego.  

 

11. „Powołani do prawdy” – miejsce Kościoła katolickiego 
we współczesnym świecie – mgr Marcin Jakóbczyk (KUL) 
 

12. Wartość mediów i wartości w mediach – mgr Ewelina 
Winiarczyk (KUL) 
 

13. Pragmatyczny wymiar wolności: wolność jako potrzeba i 
obowiązek – mgr Damian Liszatyński (UMCS) 
 

14. Ewangelizacja a wolność sumienia – Daria Cicha (KUL) 
 

15. Nieświadomość zbiorowa C. G Jung'a jako twór kreatyw-
ny – Aleksandra Czapek (KUL) 
 

16. Sytuacja społeczna osób homoseksualnych w Polsce w 
świetle międzynarodowych standardów praw człowieka – mgr Joan-
na Dworakowska (KUL) 
 

17. Zasada legalności elementem koncepcji demokratycznego 
państwa prawnego – Karolina Lisek (KUL) 
 

18. Prawnomiędzynarodowe uregulowania kary śmierci na 
świecie – Martyna Włodkowska (KUL) 
 

19. Wolność słowa a rola mediów – Radosław Smogóra (KUL) 
 

20. Etyczne i prawne aspekty dążenia małżonków do posiada-
nia potomstwa w kontekście techniki zapłodnienia pozaustrojowego 
– Sabina Zasadny (KUL) 
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PANEL III - Prawniczy 
Prowadzący: mgr Małgorzata Parcheta-Kowalik 

 

1. Kryminalizacja publicznego pochwalania i propagowania 
zachowań o charakterze pedofilskim w polskim kodeksie karnym jako 
przejaw ograniczania wolności słowa – wolność czy zadanie? – mgr 
Jakub Dylewski (UG)  

Pedofilia w znaczeniu normatywnym została spenalizowana w 
art. 200 § 1 i § 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym karalne są za-
chowania podejmowane wobec małoletniego, poniżej 15 roku życia, 
polegające na obcowaniu płciowym, dopuszczeniu się innej czynno-
ści seksualnej, doprowadzeniu do poddania się takim czynnościom 
albo do ich wykonania oraz prezentowanie małoletniemu wykonania 
czynności seksualnej, w celu zaspokojenia seksualnego. Kryminali-
zuje również produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, przechowy-
wanie, posiadanie oraz rozpowszechnienie lub publiczne prezento-
wanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Zgodnie z 
art. 255 § 1 k.k., kto publicznie nawołuje do popełnienia występku 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2, natomiast § 3 tego artykułu przewiduje odpowie-
dzialność za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa. Za-
chowanie takie zagrożone jest grzywną do 180 stawek dziennych, 
karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Zarówno w nauce, jak i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, iż 
nawoływanie jako czynność sprawcza, polega na działaniu w postaci 
wzywania nieoznaczonych z góry co do tożsamości oraz liczby osób, 
do popełnienia przestępstwa. Pojęcie nawoływania obejmuje swoim 
zakresem również zachowania polegające na nakłanianiu, zachęcaniu 
i wzywaniu do popełnienia przestępstwa. Pochwalanie polega nato-
miast na działaniu, stanowiącym wyrażenie aprobaty dla przestęp-
stwa. Może odnosić się zarówno do konkretnego, popełnionego prze-
stępstwa lub mieć charakter abstrakcyjny i zawierać aprobatę pew-
nych rodzajów przestępstw. 

 
2. Immunitet adwokacki – mgr Edyta Bartela (UŁ)  
Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta 

z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania 
adwokatury i przepisy prawa. Nadużycie tej wolności, stanowiące 
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ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, 
jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłu-
macza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej. Dla oceny, 
czy adwokat przy wykonywaniu zawodu w konkretnej sprawie prze-
kroczył granice wolności słowa, znaczenie ma to, czy jego wypo-
wiedź wynikała z rzeczowej potrzeby uzasadnionej interesem strony. 
Adwokat świadczący pomoc prawną ma obowiązek działać w intere-
sie strony, którą reprezentuje, i interesu tego bronić tak, by osiągnąć 
cel przez nią pożądany, a więc działać tak „jak obowiązek obrony 
sprawy dyktuje”. Ta zasada działania, choć obwarowana warunkami 
co do formy i treści wypowiedzi, ma pierwszoplanowe znaczenie 
przy ocenie postępowania adwokata. 

Właściwa reprezentacja interesu strony oceniana jest przy 
uwzględnieniu rzeczowej potrzeby w ramach podjętej obrony. Cho-
ciaż obowiązujące Prawo o adwokaturze, zakreślając granice wolno-
ści słowa adwokata, nie wymienia tej przesłanki, to nie budzi wąt-
pliwości, że pozostaje ona nadal pierwszorzędną podstawą oceny 
naruszenia przez adwokata granic tej wolności. Drugim elementem 
oceny są okoliczności sprawy, takie m.in. jak żądania i argumenty 
przeciwnika w sporze, które wymagają odparcia; są one istotne dla 
stwierdzenia, czy podjęta przeciw nim obrona była odpowiednia i 
mieściła się w granicach uzasadnionej potrzeby, czyli służyła wła-
ściwie rozumianemu interesowi klienta i osiągnięciu pożądanego 
skutku. Dla oceny działania adwokata nie jest jednak obojętne - przy 
uwzględnieniu okoliczności towarzyszących - użycie formuły pole-
gającej na odwołaniu się do twierdzenia, poglądu lub stanowiska 
strony, którą reprezentuje w procesie. 

 
3. Skarga konstytucyjna jako subsydiarny środek ochrony 

konstytucyjnych praw i wolności – mgr Klaudia Akacka (UWM)  
Skarga konstytucyjna to środek prawny przewidziany w pol-

skim prawie jako impuls do usuwania z systemu prawa norm praw-
nych niezgodnych z Konstytucją. W myśl art. 79 ust. 1 Konstytucji 
oraz art. 46-52 ustawy z 1 sierpnia 1997 o Trybunale Konstytucyj-
nym prawo wniesienia skargi konstytucyjnej ma każdy, kto uczestni-
czył w postępowaniu, w którym wyczerpano drogę prawną (czyli 
cały tok instancyjny i wszelkie inne środki prawne), a które zakoń-
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czyło się wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia opartego na za-
kwestionowanym przepisie. Skarga musi odpowiadać warunkom 
formalnym pisma procesowego ustanowionym przez Kodeks postę-
powania cywilnego oraz ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Po-
nadto winna zostać sporządzona i podpisana przez adwokata lub 
radcę prawnego, chyba że składa ją, we własnej sprawie, sędzia, 
prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk 
prawnychhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Skarga_konstytucyjna - ci-
te_note-1. Treścią skargi konstytucyjnej jest żądanie, by Trybunał 
Konstytucyjny uznał wskazany przepis prawa za niezgodny z Kon-
stytucją i ewentualnie z ratyfikowaną umową międzynarodową doty-
czącą praw człowieka i obywatela. Termin wniesienia skargi do Try-
bunału wynosi 3 miesiące od dnia doręczenia skarżącemu prawo-
mocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego roz-
strzygnięcia. Termin ten jest terminem zawitym, co oznacza, że 
skarga wniesiona po upływie 3 miesięcy od doręczenia zaskarżonej 
decyzji lub wyroku, nie będzie rozpatrywana. Skargę rozpoznaje 
Trybunał Konstytucyjny na jawnej i publicznej rozprawie, po której 
wydaje wyrok. Uczestnikami postępowania są skarżący, organ, który 
wydał zakwestionowany akt normatywny i Prokurator Generalny. 
Może do niego również przystąpić Rzecznik Praw Obywatelskich, a 
niekiedy także organizacja pozarządowa, działająca w charakterze 
tzw. przyjaciela sądu. Konsekwencją uwzględnienia skargi przez 
Trybunał jest utrata przez dany przepis mocy obowiązującej. Zaskar-
żony przepis traci moc w dniu opublikowania wyroku Trybunału w 
dzienniku urzędowym, w którym ogłoszony był zawierający niekon-
stytucyjne treści akt lub w wypadku, gdy nie był on ogłaszany, za-
skarżony przepis ogłoszony zostaje w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Trybunał Konstytucyjny 
może też określić późniejszą datę utraty mocy obowiązującej przez 
przepisy (maksymalnie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku w przy-
padku ustaw, 12 miesięcy w przypadku innych aktów normatyw-
nych). Dalszą, cywilnoprawną konsekwencją takiego rozstrzygnięcia 
jest powstanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
wydanie aktu normatywnego. Podstawą prawną tego roszczenia jest 
art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego, obowiązujący od 1 września 2004. 
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4. Admissible restrictions of freedom of speech in the most re-
cent case-law of the polish Constitutional Tribunal – mgr Robert 
Trzaskowski (UŁ)  

Wolność słowa jest jedną z najcenniejszych wartości społe-
czeństw demokratycznych. Wielu z nas trudno wyobrazić sobie życie 
w świecie, gdzie nie jest ona szanowana. Jednocześnie jednak pewne 
jej ograniczenia okazują się pożądane lub wręcz konieczne. Polska 
Konstytucja gwarantuje wolność słowa, jednak inne przepisy prawne 
wskazują na wyjątkowe sytuacje, gdy może być ona ograniczona np. 
gdy w grę wchodzi ochrona prywatności lub bezpieczeństwo pań-
stwa. Nie tylko prawo, lecz także różne normy społeczne wpływają 
na to, co można lub należy mówić. Z jednej strony istnieją wytyczne 
dotyczące pożądanych zachowań autorów wypowiedzi. Przykładem 
jest tu etyka dziennikarska wyraz dbałości zarówno o odbiorców, jak 
i o bohaterów tekstów. Z drugiej strony społeczeństwo nakłada na 
wypowiadających się różne zakazy. W kulturze każdej wspólnoty 
obowiązują tabu. Poruszanie pewnych tematów jest związane z ko-
niecznością przyjmowania określonej postawy, np. żarty z poświęce-
nia żołnierzy AK spotkałyby się z potępieniem przez odbiorców. 
Konsekwencją istnienia społecznych ograniczeń swobody wypowie-
dzi jest poprawność polityczna, w której jedni widzą gwałt na wol-
ności słowa, a inni respektowanie praw innych osób. Wprawdzie 
wolność słowa jest jednym z podstawowych praw człowieka, bywa 
jednak różnie interpretowana. Np. w Chinach nie stoi ona na prze-
szkodzie cenzurze, zaś w krajach europejskich pamięć o nazizmie nie 
pozwala na akceptację propagowania totalitaryzmu. Inaczej jest w 
Stanach Zjednoczonych, których mieszkańcy są bardzo wyczuleni na 
ograniczanie swobody wypowiedzi. Pomimo ograniczeń, wolność 
słowa w Polsce jest tak duża, że umożliwia pluralizm mediów. Prze-
ciwwagą dla mass mediów jest niezależna prasa i portale interneto-
we. Ich siła oddziaływania i popularność są jednak znacznie mniej-
sze, m.in. ze względu niewielkie możliwości promocyjne, finansowe 
czy organizacyjne. Bezlitosne prawa rynku powodują, że niewielkim 
uczestnikom medialnej wymiany myśli trudno przebić się ze swoim 
komunikatem do odbiorców.  
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5. Granice wolności słowa i pisma adwokata i radcy prawne-
go – mgr Justyna Kopałka-Siwińska (UŁ)  

Zawód adwokata zajmuje szczególne miejsce wśród pozosta-
łych tzw. zawodów zaufania publicznego. Jego wykonywanie, w 
obronie wolności i praw jednostek, decyduje o prawidłowości funk-
cjonowania wymiaru sprawiedliwości i realizacji konstytucyjnej 
zasady demokratycznego państwa prawa. Już Konstytucja RP do-
strzega doniosłość roli społecznej zawodów zaufania publicznego, 
których modelowym przykładem jest zawód adwokacki, pozwalając 
na tworzenie samorządów zawodowych, które będą reprezentować 
wykonawców tych zawodów i sprawować pieczę w granicach intere-
su publicznego nad ich należytym wykonywaniem oraz, tym samym, 
zapewniać ich niezależność od struktur administracyjnych państwa. 
Wolność słowa i pisma adwokata zajmuje wśród jego ustawowych 
charakterystyk miejsce szczególne. Wolność słowa uznawana jest za 
jedną z istotnych gwarancji nieskrępowanego wykonywania zawodu 
i realizacji zadań adwokatury. Gwarantowano ją kolejno w dekrecie 
w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego z 
dnia 24 grudnia 1918 r., rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospoli-
tej z dnia 7 października 1932 r. – Prawo o ustroju adwokatury oraz 
ustawie z dnia 4 maja 1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury, a na-
stępnie ustawie z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury oraz 
w obowiązującej ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokatu-
rze. Granicą wolności słowa i pisma adwokata wyznaczają zadania 
adwokatury i przepisy prawa. Pod pierwszym z wskazanych pojęć 
należy rozumieć świadczenie pomocy prawnej (w tym: udzielanie 
porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie 
projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzę-
dami), zaś drugie z nich łączy się chociażby z regulacją prawa autor-
skiego, wynalazczego etc. oraz Kodeksu Cywilnego, który przewidu-
je ochronę przed naruszeniem dóbr osobistych, niezależnie od za-
pewnionej w innych przepisach. Dodatkowym cenzusem swobody 
wypowiedzi przedstawiciela palestry, wypracowanym przez orzecz-
nictwo sądów powszechnych, jest tzw. rzeczowa potrzeba, związana 
z charakterem sprawy determinującym celowość i konieczność danej 
wypowiedzi. Nie można poza tym zapomnieć o wymogu zachowania 
nienagannej postawy etycznej adwokata oraz wysokiej godności tego 
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zawodu, z których wynika obowiązek umiarkowania i oględności w 
wystąpieniach. Adwokat ma również obowiązek sprawdzenia zarzu-
tów przedstawianych w sprawie, aby nie naruszyć godności osób 
biorących w niej udział. Uchybienia tym zasadom adwokat nie może 
usprawiedliwiać powołaniem się na informacje udzielone mu przez 
klienta.  

 
6. Podstawy prawne tajemnicy lekarskiej – mgr Renata Hu-

sarz (UM)  
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy lekarz ma obowiązek zacho-

wania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, które uzy-
skał w związku z wykonywaniem zawodu. Istota tajemnicy lekar-
skiej sprowadza się zatem do zakazu ujawniania informacji dotyczą-
cych pacjenta osobom trzecim, tzn. nie tylko obcym, ale także człon-
kom jego rodziny, krewnym, przyjaciołom, personelowi medyczne-
mu niezaangażowanemu bezpośrednio w opiekę nad pacjentem. Z 
obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej wynika również nakaz 
podejmowania wszelkich działań zapobiegających biernemu ujaw-
nianiu informacji. Lekarz może ujawnić tajemnicę lekarską nie tylko 
przez działanie, lecz także przez zaniechanie, np. pozostawiając nie-
zabezpieczoną dokumentację medyczną pacjenta. Podmiotami ta-
jemnicy lekarskiej są wszyscy lekarze, w tym lekarze stomatolodzy. 
Obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej nie wiąże się z formal-
nymi uprawnieniami do wykonywania zawodu lekarza (tzw. pełnego 
lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza), lecz z jego 
faktycznym wykonywaniem. W konsekwencji także lekarze, którzy 
nielegalnie wykonują swój zawód, zobowiązani są do zachowania 
tajemnicy. Dotyczy to również lekarzy, którzy przestali wykonywać 
zawód, np. w związku z przejściem na emeryturę (w zakresie faktów 
uzyskanych w czasie jego wykonywania). Zakres tajemnicy lekar-
skiej został określony w ustawie - co do zasady – w sposób absolut-
ny. Oznacza to, że lekarz ma zakaz ujawniania jakichkolwiek infor-
macji objętych tajemnicą (zakres przedmiotowy), komukolwiek (za-
kres podmiotowy), gdziekolwiek (zakres miejscowy), kiedykolwiek 
(zakres temporalny) i dla jakichkolwiek celów (zakres teleologicz-
ny). Naruszenie przez lekarza obowiązku zachowania tajemnicy 
lekarskiej może prowadzić do jego odpowiedzialności prawnej, za-
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równo cywilnej, jak i karnej. Nie należy zapominać również o odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialność cywilna sprowadza 
się przede wszystkim do konieczności zapłaty odszkodowania za 
wyrządzoną szkodę lub krzywdę. Dotyczy to zarówno umyślnego jak 
i nieumyślnego (lekkomyślność, niedbalstwo) jej spowodowania. 
Odpowiedzialność karna będzie dotyczyć tylko przypadku umyślne-
go naruszenia tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z art. 266. § 1 Kodeksu 
karnego "kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie 
zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapo-
znał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działal-
nością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2. Przestępstwo jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego."  

 
7. Wolność słowa adwokata - zakres i jej granice – Aleksan-

dra Kalinka (UMCS)  
Adwokata chroni immunitet, który obejmuje wypowiedzi pod 

adresem strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, 
biegłego lub tłumacza. Oznacza to, że za przekroczenie granic wol-
ności słowa adwokat nie odpowiada karnie i może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności jedynie w trybie dyscyplinarnym przed izbą 
adwokacką. Immunitet nie wyłącza jednak odpowiedzialności cywil-
nej za naruszenie cudzych dóbr osobistych - zwłaszcza czci i dobre-
go imienia - w związku z wykonywaniem zawodu. W tej sytuacji 
zniesławiony może wystąpić do sądu, niezależnie od tego, czy prze-
ciw adwokatowi toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Sąd Naj-
wyższy dopuszcza tu jednak pewne wyjątki. Zgodnie z jego orzecz-
nictwem adwokat nie będzie odpowiadał za naruszenie cudzych dóbr 
osobistych, jeśli „jego wypowiedź była uzasadniona rzeczową po-
trzebą wynikającą z obrony interesu reprezentowanej strony" (zob. 
wyrok z 20 kwietnia 2006 r., sygn. IV CSK 2/06), a także, gdy zarzu-
ty naruszające dobra osobiste pochodziły od zleceniodawcy (zob. 
wyrok z 28 października 2004 r., sygn. III CK 423/03). W tym przy-
padku odpowiadać będzie klient. 

 
8. Mowa końcowa w procesie karnym – mgr Jakieła Agata (KUL)  
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Głosy stron to końcowe wypowiedzi prokuratora, oskarżycie-
li, oskarżonego i jego obrońcy. Jeśli zatem występujesz przed sądem 
jako oskarżyciel posiłkowy lub prywatny, również czeka Cię mowa 
końcowa. Trzeba skierować ją do sądu, ale będą jej słuchać także 
inni uczestnicy postępowania oraz obecna na sali sądowej publicz-
ność. W wypowiedzi tej zaprezentuj swój pogląd na sprawę: po-
wiedz, czy Twoim zdaniem oskarżony faktycznie popełnił zarzucane 
mu przestępstwo i czemu tak uważasz. Swoje zdanie musisz uargu-
mentować. Możesz także zasugerować sądowi, jaką karę powinien 
wymierzyć oskarżonemu i jakie Twoim zdaniem powinien zastoso-
wać środki karne, czyli np. zakaz kontaktowania się z Tobą albo 
zakaz prowadzenia pojazdów. Głos jako pierwszy zabierze prokura-
tor, następnie kolejni uczestnicy – w tym także Ty – a na końcu 
oskarżony. Sędzia wskaże Ci moment, w którym masz przedstawić 
swoją mowę (por. art. 406 k.p.k.).  

 
9. Wolność wypowiedzi w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej i innych aktów prawnych – Ewelina Janas (UMCS)  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu 

wolność wypowiedzi. Oznacza to, że każdy z nas ma prawo do wy-
rażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
uzyskanych informacji. Wolność wypowiedzi gwarantuje zakaz cen-
zury środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy. 
Każde demokratyczne państwo gwarantuje swoim obywatelom wol-
ność słowa. Wolność wypowiedzi przede wszystkim została unor-
mowana w najważniejszym akcie prawnym obowiązującym w Pol-
sce, czyli w Konstytucji. Ponadto znajduje regulacje w wielu innych 
aktach prawnych. Regulacji wolności wypowiedzi możemy szukać: 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Eu-
ropejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, Kodeksie cywilnym, Kodeksie karnym, Ustawie o ochro-
nie tajemnicy państwowej, Prawie autorskim, Prawie prasowym. 
Prawo gwarantuje prasie wolność wypowiedzi. Jest ona szczegółowo 
określona przez szereg regulacji prawnych. Wolność prasy przejawia 
się w możliwości wyrażania poglądów na łamach prasy. Istnieją 
prawne ramy określające zakres tego rodzaju swobody wypowiedzi. 
Przede wszystkim dziennikarze mają swobodę wyrażania swoich 
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poglądów, w sposób całkowicie swobodny. Nie ma kontroli publi-
kowania treści ze strony organów państwowych. Oznacza to innymi 
słowy zakaz cenzury. Dziennikarze wykonując swój zawód muszą 
przestrzegać jednak pewne zasady. Szczególnie muszą pamiętać, że: 
ciąży na nich obowiązek prawdziwego przedstawiania zjawisk, mu-
szą szczególnie dbać o staranność i rzetelność sowich wypowiedzi, 
mają obowiązek dbać o poprawność języka, nie mogą używać wul-
garyzmów, nie mogą stosować kryptoreklamy. Prawo gwarantuje 
swobodę zbierania materiałów. Jednak należy pamiętać, że przekro-
czenie granic wolności wypowiedzi, może skutkować sankcjami 
cywilnymi, a nawet karnymi. Podobnie jak w przypadku wolności 
prasy, także i telewizji prawo gwarantuje swobodę wypowiedzi.  

 
10. Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji RP z 1997r. 

oraz regulacjach międzynarodowych – Ewelina Kita (KUL)  
Postanowienia Konstytucji w sprawie wolności sumienia i 

wyznania (religii), jako powszechnie obowiązujące, wiążą przede 
wszystkim organy władzy publicznej, ale także obywateli, działają-
cych indywidualnie, w różnych rola społecznych np. jako pracodaw-
cy, rodzice itp., oraz kolektywnie, w szczególności tworzących zwią-
zek wyznaniowy. Poza przypadkami, w których sam przepis Konsty-
tucji wyraźnie przewiduje uregulowanie określonego aspektu wolno-
ści sumienia i wyznania przez ustawę lub umowę międzynarodową, 
można w kontaktach zwłaszcza z organami władzy publicznej wprost 
powoływać się na odpowiednie postanowienia ustawy zasadniczej. 
Wolność sumienia jest jedynie wymieniana w ustawie zasadniczej, 
nie zawiera ona wszakże jej definicji ani nie dopuszcza możliwości 
jej ograniczenia przez prawo. Tego rodzaju swoboda odnosi się bo-
wiem do sfery wewnętrznej jednostki, dotyczy całokształtu jej osobi-
stych wyobrażeń w sprawach światopoglądowych oraz związanych z 
nimi przeżyć, refleksji i uczuć. Wspomniana sfera wymyka się sku-
tecznej regulacji przez prawo stanowione. Według doktryny prawa 
wyznaniowego wolność sumienia obejmuje uprawnienia jednostki do 
swobodnego wyboru, kształtowania oraz zmiany poglądów i przeko-
nań w sprawach religii, natomiast ujmując sprawę szerzej - upraw-
nienie do wyboru, kształtowania i zmiany swego światopoglądu. 
Konstytucja nie zawiera także definicji wolności wyznania. Zdaniem 
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doktryny prawa wyznaniowego obejmuje ona uprawnienia jednostki 
do uzewnętrzniania i manifestowania swych poglądów i przekonań w 
sprawach religijnych indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicz-
nie oraz do postępowania i działania zgodnego ze swoimi przekona-
niami. Zakres wolności wyznania jest szerszy aniżeli wolności reli-
gii. Obejmuje bowiem także swobodę przyjmowania, wyznawania i 
uzewnętrzniania przekonań o charakterze niereligijnym, w tym ate-
istycznych, w szczególności tworzenie w tym celu organizacji i pro-
wadzenie w ich ramach działalności.  

 
11. Zakaz publikacji jako zabezpieczenie powództwa w spra-

wach przeciwko prasie – Piotr Krzyżanowski (KUL)  
Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postę-

powania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpo-
znaniu przez sąd lub sąd polubowny, każda strona lub uczestnik po-
stępowania może żądać udzielenia zabezpieczenia. Postanowienie 
sądu o udzieleniu zabezpieczenia może polegać na zabezpieczeniu 
wykonania orzeczenia albo na uregulowaniu stosunków między stro-
nami (uczestnikami) na czas toczącego się postępowania. Jest to 
swoiste zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego do roz-
strzygnięcia danej sprawy możliwe będzie osiągnięcie celów tego 
postępowania. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych zostały 
wyczerpująco wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego. 
Natomiast katalog sposobów zabezpieczenia roszczeń niepienięż-
nych jest otwarty, a Kodeks postępowania cywilnego wymienia je-
dynie przykładowe sposoby zabezpieczenia tego typu roszczeń. Do 
spraw o roszczenia niepieniężne należą m.in. sprawy przeciwko 
środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych, gdzie 
jednym ze stosowanych sposobów zabezpieczenia jest zakaz publi-
kacji. Prelegent zaprezentował istotę sprawy posiłkując się przykła-
dami dostępnymi w prasie.  

 
12. Czy mowa nienawiści jest chroniona przez konstytucyjną 

wolność wyrażania poglądów? – Aleksandra Mizerska (UMCS)  
Mowa nienawiści rozumiana jest jako używanie języka w celu 

znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej 
osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu. 



216 
 

Narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskry-
minacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), po-
chodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć 
(seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksu-
alna (homofobia, heterofobia), wiek (ageizm), światopogląd religijny 
Skuteczność mediacji karnych a problem stygmatyzacji społecznej – 
mgr Iwona Wolańska (UJK). Określona w art. 54 Konstytucji zasada 
wyrażania poglądów stanowi, iż: każdemu zapewnia się wolność 
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu 
oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić 
obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji 
radiowej lub telewizyjnej. Prelegentka przedstawiła ochronę prawną, 
wyrażoną samą ustawą zasadniczą wolności poglądów w ujęciu spo-
łeczno – polityczny.  

 
13. Prawo strony do zaskarżenia orzeczenia na tle instytucji tzw. 

przymusu adwokacko-radcowskiego – mgr Dominika Zybała (KUL)  
Przymus adwokacki (przymus adwokacko-radcowski) – obo-

wiązek zastąpienia strony przez fachowego pełnomocnika przy do-
konywaniu określonej czynności procesowej albo w określonej fazie 
postępowania. Oznacza pozbawienie strony zdolności postulacyjnej. 
Przymus adwokacki funkcjonuje w różnym zakresie w różnych sys-
temach prawnych. Zapewnia większy profesjonalizm w zachowaniu 
strony w procesie oraz podyktowane jest zasadami ekonomii proce-
sowej (według uzasadnienia do projektu ustawy). Jego drugą stroną 
jest jednak częściowe utrudnienie stronie dostępu do sądu. By nie 
zamykać drogi sądowej osobom, których nie stać na poniesienie 
kosztów zastępstwa procesowego polski ustawodawca wprowadził 
możliwość złożenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy 
prawnego z urzędu. W polskim wymiarze sprawiedliwości przymus 
adwokacki występuje jako przymus adwokacko-radcowski i jest 
przewidziany przy wnoszeniu nadzwyczajnych środków zaskarżenia 
do instancji kasacyjnej (przede wszystkim do Sądu Najwyższego). W 
postępowaniu cywilnym przymus adwokacko-radcowski rozciąga się 
na całe postępowanie przed Sądem Najwyższym oraz na czynności 
procesowe związane z postępowaniem przed tym sądem podejmo-
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wane przed sądem niższej instancji (art. 87¹ § 1 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego). Oznacza to, że adwokat lub radca prawny musi spo-
rządzić skargę kasacyjną, wnieść ją do sądu i reprezentować stronę w 
postępowaniu kasacyjnym. Dotyczy to odpowiednio także postępo-
wania wszczętego na skutek zażalenia na postanowienie sądu drugiej 
instancji rozpoznawanego przez Sąd Najwyższy oraz rozpoznawanej 
przez ten sąd skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia. Referentka przedstawiła prawo strony do za-
skarżenia orzeczenia w aspekcie prawnym, uwzględniając formalne 
wymogi a także sprecyzowała powyższy temat w korelacji z przy-
musem adwokacko- radcowskim.  

 
14. Czy warto rozmawiać z przestępcą? - mediacja w prawie 

karnym - Mateusz Gabryel (KUL) 
"Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfak-

cjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze 
dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, 
neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera 
przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie na-
rzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumie-
nia " - prof. dr hab. Ewa Bieńkowska. Postępowanie mediacyjne daje 
stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie. Pozwala 
poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony. Ułatwia wzajemne 
relacje między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa po popeł-
nieniu przestępstwa i umożliwia wspólne funkcjonowanie w społe-
czeństwie bez poczucia krzywdy czy zagrożenia. Pozytywnymi 
aspektami w procesie mediacji jest wypracowanie przez strony przy 
udziale mediatora satysfakcjonującej ugody, a przede wszystkim 
uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla 
pokrzywdzonego za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa z 
pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Prelegent 
wykazał, iż mediacja jest nie tylko próbą podjęcia ugody, tzw. „do-
gadania się” ale i również jest to instytucja współmierna do ade-
kwatnego zadośćuczynienia doznanej krzywdy bez zbędnych kosz-
tów sądowych.  
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15. W kontekście listy ostrzeżeń publicznych KNF oraz listy 
klauzul niedozwolonych UOKiK – Paweł Maniak (KUL)  

W wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości nego-
cjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do 
podpisania kontraktu bądź jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na 
przykład umów stosowanych przez banki, operatorów telefonicznych, 
deweloperów, zakłady ubezpieczeń, biura podróży, dostawców gazu i 
energii elektrycznej itp. Powoduje to niebezpieczeństwo, że przedsię-
biorca w umowie narzuci konsumentowi klauzule, które nie będą dla 
niego korzystne. Dlatego kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, 
które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, 
jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Przykładem są klauzule 
stawiające jako warunek odstąpienia od umowy zapłacenie kary lub 
wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. Podkreślić należy, że zawsze 
obowiązują zapisy określające główne świadczenia stron – na przykład 
cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jedno-
znaczny. Konsument, który przypuszcza, że umowa, którą oferuje mu 
przedsiębiorca, zawiera postanowienie niedozwolone, powinien zwrócić 
przedsiębiorcy uwagę na ten fakt. W przypadku, gdy nie wyraża on 
zgody na zmianę kwestionowanych punktów kontraktu, najlepiej zmie-
nić kontrahenta. Natomiast, jeśli umowa, którą już podpisaliśmy, zawie-
ra niedozwolone postanowienia to – zgodnie z definicją określoną w 
kodeksie cywilnym – takie klauzule nie wiążą nas z mocy prawa. Jeżeli 
przedsiębiorca nie przychyli się do tego stanowiska, należy zwrócić się 
do sądu powszechnego (rejonowego lub okręgowego) o uznanie danego 
postanowienia za niewiążące. Na przykład, jeżeli chcemy odstąpić od 
umowy, a w jej warunkach znajduje się postanowienie wykluczające 
taką możliwość lub przewidujące rażąco wygórowaną karę, to możemy 
powołać się na niedozwolony charakter postanowienia umownego i 
jeżeli przedsiębiorca nie uwzględni naszych racji, dochodzić swych 
roszczeń sądownie. Prelegent zaprezentował referat pełen bardzo aktu-
alnych wskazówek jak zwykły człowiek może walczyć z wykorzysty-
waniem konsumenta. Wszelkie prawa zawarte w wystąpieniu referenta 
mogą być środkiem ochrony własnej konsumenta.  
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16. Odpowiedzialność prawna dziennikarza za naruszenie 
dóbr osobistych – Małgorzata Pałka (UMCS)  

Działalność zawodowa dziennikarzy może rodzić problem 
odpowiedzialności prawnej, której podstawy należy upatrywać w 
treści art. 37 Prawa prasowego stanowiącego, że: „Do odpowiedzial-
ności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału 
prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi ina-
czej”. Zgodnie z cyt. Normą, w pierwszej kolejności do odpowie-
dzialności dziennikarza stosuje się przepisy Prawa prasowego, głów-
nie Rozdziału 7, a dopiero w razie potrzeby regulacje przewidziane 
w innych gałęziach prawa. Opublikowanie materiału prasowego 
może naruszać dobra chronione przepisami wielu ustaw, a w szcze-
gólności cywilnej oraz karnej. Przy użyciu słowa, w szczególności za 
pośrednictwem publikacji materiału prasowego, może dojść do po-
pełnienia przestępstwa. W takim wypadku mamy do czynienia z tzw. 
przestępstwem prasowym niewłaściwym. Naruszenie zaś norm po-
rządkowych przewidzianych w Prawie prasowym skutkuje popełnie-
niem tzw. przestępstw prasowych właściwych. Warunkiem odpo-
wiedzialności karnej dziennikarza jest udowodnienie istnienia usta-
wowych znamion przestępstwa, a w szczególności winy. W zasadzie 
można sobie wyobrazić popełnienie w działalności dziennikarskiej 
większości przestępstw. Jednak do najczęściej popełnianych w dzia-
łalności prasy przestępstw należy zniesławienie uregulowane w art. 
212 Kodeksu karnego. Dobrem chronionym w tym wypadku jest 
dobre imię określonego podmiotu. Rzadziej popełnianym w działal-
ności prasy przestępstwem jest zniewaga (art. 216 k.k.). Wskazany 
przepis stoi na straży godności osobistej osób fizycznych. Przestęp-
stwo to popełni dziennikarz, gdy w materiale prasowym okaże po-
gardę dla drugiego człowieka obrażając go np. przy użyciu słów 
powszechnie uznanych za obelżywe. W działalności dziennikarskiej 
może dojść do popełnienia przestępstw stypizowanych w art. 51 i 52 
Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy np. dojdzie do opubli-
kowania danych dotyczących adresu określonej osoby. Dziennikarz 
może również ponosić odpowiedzialność za naruszenie etyki zawo-
dowej. Nakaz postępowania zgodnie z etyką zawodową wynika z 
treści art. 10 ust.1 zd. 2 Prawa prasowego, ma zatem charakter praw-
ny. Środowisko dziennikarskie wypracowało Kodeksy etyczne sta-
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nowiące tzw. samoregulację mediów. Najważniejsze polskie kodyfi-
kacje etyczne to: Kodeks Etyki Dziennikarskiej, Dziennikarski Ko-
deks Obyczajowy, Karta Etyczna Mediów, Dziennikarski Kodeks 
Obyczajowy Konferencji Mediów Polskich. Naruszenie przez dzien-
nikarza postanowień wymienionych dokumentów może narazić go 
na konsekwencje w nich przewidziane, jak np. upomnienie, naganę 
czy usunięcie ze stowarzyszenia. 

 
17. Cywilnoprawna ochrona dobrego imienia osób zmarłych 

– mgr Olga Nowak (KUL) 
Kult pamięci tych, którzy odeszli, jest dobrem osobistym ży-

jących. Prawo chroni całą sferę uczuciową związaną z kultem zmar-
łego. Składa się na nią nie tylko prawo do urządzenia grobu, posta-
wienia nagrobka, odwiedzania grobu, modlitwy przy nim i kontem-
placji, ale także ochrona dobrego imienia zmarłego. Kult pamięci 
zmarłych należy do dóbr osobistych chronionych w art. 23 i 24 ko-
deksu cywilnego. Jeśli bliscy uznają, że pamięć zmarłego jest szar-
gana, mogą otrzymać wsparcie wymiaru sprawiedliwości. Podstawą 
jest tu jednak wzgląd nie na zmarłego, ale na odczucia jego żyjących 
bliskich. Zasadnicze znaczenie dla ochrony kultu pamięci zmarłego 
ma prawdziwość dotyczących go zarzutów i ocen. Prawo do pocho-
wania zwłok obejmuje decyzję podejmowaną przez osobę za życia, a 
po jej śmierci przez uprawnionych do decydowania o miejscu i spo-
sobie pochówku. Prawo do podjęcia takich decyzji przysługuje ko-
lejno: pozostałemu małżonkowi, dzieciom, wnukom, prawnukom 
itd.; rodzicom i dziadkom, krewnym w linii bocznej do czwartego 
stopnia pokrewieństwa; powinowatym w linii prostej do pierwszego 
stopnia. Te same osoby mogą wystąpić o ekshumację zwłok. Prawo 
do grobu obejmuje ponadto wiele innych uprawnień o charakterze 
trwałym – np. do wybudowania nagrobka, odwiedzania grobu i de-
korowania go. Również ten referat został przedstawiony przy za-
chowaniu bardzo praktycznych wskazówek.  

 
18. Nowoczesne formy rozwiązywania sporów w prawie – 

mgr Kamil Wiciński (KUL)  
W życiu codziennym często można się spotykać ze sporami, 

które dotyczą różnych kwestii prawnych. Mogą to być problemy 
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związane z warunkami pracy, płacy czy też świadczeniami socjal-
nymi. Ważne jest jednak, aby pracodawca mógł skutecznie uporać 
się z tymi kłopotami. Powinien więc znać skuteczne sposoby radze-
nia sobie z napotkanymi trudnościami. Bez wątpienia aby je poznać 
trzeba odkryć ich źródło. W przypadku, gdy w zakładzie pracy u 
danego pracodawcy pojawi się spór zbiorowy jest on obowiązany 
przeprowadzić rokowania. Odmowa byłaby sprzeczna z przepisami i 
mogłaby doprowadzić do strajku pracowników. Jeśli rokowania za-
kończą się pomyślnie to dochodzi do podpisania porozumienia, które 
stanowi zakończenie sporu i zgodnie z przepisami kodeksu pracy 
stanowi źródło prawa. Jeśli natomiast rokowania nie zostaną zakoń-
czone pomyślnie strony podpisują protokół rozbieżności ze wskaza-
niem stanowisk stron i przechodzą do następnego etapu czyli media-
cji. Mediacje są prowadzone z udziałem osoby bezstronnej – media-
tora. Strony wybierają go wspólnie, a jeśli nie uda się im porozumieć 
co do wyboru takiej osoby w ciągu 5 dni, to wybiera go Minister 
Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek jednej ze stron. Mediator ma 
przede wszystkim pomóc w osiągnięciu porozumienia. Jeśli jednak 
nie da się go osiągnąć, to ponownie podpisywany jest protokół roz-
bieżności i przechodzimy do etapu arbitrażu. Arbitraż polega na roz-
poznaniu sporu zakładowego przez kolegium arbitrażu społecznego 
przy sądzie wojewódzkim, natomiast sporu wielozakładowego przez 
Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym. Kole-
gium po rozpoznaniu sporu wydaje orzeczenie, które jest wiążące dla 
stron. Ostatecznym środkiem rozwiązania sporu zbiorowego jest 
strajk. Może on być ogłoszony dopiero po bezskutecznym przepro-
wadzeniu rokowań i mediacji. Polega na dobrowolnym i zbiorowym 
powstrzymaniu się od wykonywania pracy przez pracowników. W 
obecnym stanie prawnych mediacja ma już wymiar nie tylko cywilny 
ale i również w sprawach karnych.  

 
19. Prawna kontrola radiofonii i telewizji - mgr Szymon 

Psonka (KUL) 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT, KRRiTV) to 

organ państwowy, który według Konstytucji (art. 213 – 215) ma stać 
na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicz-
nego w radiofonii i telewizji. Organ ten spełnia liczne zadania: kon-
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stytucyjne (art 213 ust. 1 Konstytucji RP): stanie na straży wolności 
słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i 
telewizji; ustawowe (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 
radiofonii i telewizji, wraz z późniejszymi nowelizacjami): projek-
towanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku poli-
tyki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji; określanie wa-
runków działalności nadawców programów radiowych i telewizyj-
nych; rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w 
sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów 
radiowych i telewizyjnych; sprawowanie kontroli nad działalnością 
nadawców w zakresie określonym ustawą; organizowanie badań 
treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych; określanie 
wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru; opi-
niowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzyna-
rodowych dotyczących radiofonii i telewizji; inicjowanie postępu 
naukowo – technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i 
telewizji; współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w 
zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw produ-
centów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. Po-
nadto Rada ustala stawki kwotowe opłat abonamentowych na na-
stępny rok kalendarzowy do 31 maja każdego roku (art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. 
U. z 2014r. Nr 0, poz. 1204).  

 
20. Wolność słowa a naruszenie dóbr osobistych w orzecznic-

twie Sądu Najwyższego – Łukasz Lewkut (KUL)  
W prawie polskim ochrona dóbr osobistych została expressis 

verbis uregulowana. Zgodnie z treścią art. 23 k.c1. dobra osobiste 
człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda 
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespon-
dencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, 
wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywil-
nego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Z 
kolei art. 24 § 1 k.c. stanowi, że ten, czyje dobro osobiste zostaje 
zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działa-
nia, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego narusze-
nia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się narusze-
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nia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w 
szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w 
odpowiedniej formie. Ponadto na zasadach przewidzianych w kodek-
sie pokrzywdzony może również żądać zadośćuczynienia pieniężne-
go lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel spo-
łeczny. Tę ostatnią normę dopełnia i konkretyzuje art. 448 k.c., 
zgodnie z którym w razie naruszenia dobra osobistego sąd może 
przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią 
sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub 
na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany 
przez niego cel społeczny. Prelegent zaprezentował powyższy temat 
w aspekcie orzecznictwa Sądu Najwyższego. Wykazał w swojej 
prezentacji analizę wyrokowania SN, zależności oraz sposób inter-
pretacji przepisów prawnych.  

 
21. Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym – 

lic. Helena Wawrzyniak (KUL)  
Drugą wymienioną w kodeksie karnym karą jest ograniczenie 

wolności. Jest to kara nieizolacyjna, wymierzana najczęściej za lżej-
sze przestępstwa. Może ona jednak przybierać wiele postaci. Karę 
ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach. Najkrótszy okres 
kary wynosi 1 miesiąc natomiast najdłuższy 12 miesięcy. Kara mak-
symalnie obostrzona może natomiast wynosić aż 18 miesięcy ograni-
czenia wolności. Kara ograniczenia wolności przewidziana jest za 
przestępstwa mniejszej wagi. Jest to bowiem kara łagodniejsza od 
pozbawienia wolności. Kara ograniczenia wolności polega na tym, 
że osoba na nią skazana nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca 
zamieszkania, musi wykonywać wskazaną przez sąd pracę, ma obo-
wiązek udzielania wyjaśnień odnośnie odbywania kary. Dodatkowo 
sąd może na taką osobą nałożyć dozór kuratora lub osoby godnej 
zaufania. Oprócz tego sąd może orzec wobec skazanego następujące 
środki: przeproszenie pokrzywdzonego, wykonywania ciążącego na 
nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania 
się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurza-
jących oraz naprawienie szkody. Sąd zawsze zobowiązuje skazanego 
do pracy na cele społeczne. Może to polegać na wykonywaniu kon-
kretnej pracy przez 20 do 40 godzin miesięcznie. Obowiązek pracy 
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może polegać również na potrącaniu części wynagrodzenia na prze-
widziany przez sąd cel. Minimalnie można potrącić skazanemu 10% 
wynagrodzenia a maksymalnie 25%. Taką oto analizę, tego rodzaju 
kary, przedstawiła nam prelegentka w swoim wystąpieniu.  

 
22. Przestępstwo zniesławienia a wolność słowa – Grzegorz 

Miśtal (KUL)  
Wciąż zbyt wiele państw członkowskich Unii Europejskiej 

przyjmuje zbyt sztywne i restrykcyjne przepisy odnoszące się do 
przestępstwa zniesławienia. Na przykład we Francji przewidziano 
karę więzienia w przypadku, gdy osoba zniesławiona należy do okre-
ślonej kategorii ustanowionej przez prawo, co powoduje wyjątkowo 
poważną dyskryminację i tworzy nierówną ochronę dobrego imienia 
obywateli. Podobnie w Niemczech przewiduje się kary pozbawienia 
wolności do pięciu lat, a w Hiszpanii do dwóch lat. W ostatnich mie-
siącach we Włoszech dwaj redaktorzy naczelni zostali skazani na 
kary pozbawienia wolności, gdyż uznano ich winnych przestępstwa 
zniesławienia lub niedopatrzenia. I tak dnia 26 września 2012 r. wo-
bec redaktora Alessandro Sallustiego orzeczono karę 14 miesięcy 
pozbawienia wolności za zniesławienie, natomiast dnia 23 maja 2013 
r. redaktor Giorgio Mulè został skazany na 8 miesięcy więzienia, bez 
warunkowego zawieszenia kary, za przestępstwo niedopatrzenia, 
podobnie jak dziennikarze Andrea Marcenaro i Riccardo Arena ska-
zani na rok pozbawienia wolności. Dnia 29 maja br. przedstawicielka 
OBWE ds. mediów Dunja Mijatowić potwierdziła konieczność po-
czynienia również we Włoszech kroków na rzecz szybkiego dokona-
nia reformy prawa pozwalającej na depenalizację przestępstwa znie-
sławienia. Podkreśliła ona także, że we współczesnej demokracji nikt 
nie powinien być więziony za to, co pisze. Również Europejski Try-
bunał Praw Człowieka wielokrotnie orzekał w tym zakresie, stwier-
dzając, że kara więzienia za zniesławienie jest nieproporcjonalna i 
szkodliwa dla demokratycznego społeczeństwa, i przypominając, że 
sądy cywilne są w stanie wymierzyć sprawiedliwość osobom, które 
uznają, że naruszono ich dobre imię. Kara więzienia za zniesławienie 
uniemożliwia pełną realizację zasady wolności słowa, co ma poważ-
ne skutki dla skuteczności i wyczerpującego charakteru przekazywa-
nia informacji w całej Europie. W Polsce art. 212 par. 1 stanowi: 
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"Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie po-
stępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicz-
nej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowi-
ska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności". Par. 2 stwierdza, że jeżeli sprawca dopusz-
cza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. Ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia 
prywatnego, czyli przez osobę czującą się pomówioną, która kieruje 
do sądu prywatny akt oskarżenia. Prelegent przedstawił aspekty 
prawne tegoż przestępstwa w kontekście nowelizacji i określenia 
granic zniesławienia.  

 
PANEL IV – Pedagogiczny 

Prowadzący: Mateusz Paluch (KUL) 
 
1.  „Czy telewizja kłamie? Granice prawdy w przekazie tele-

wizyjnym” - mgr Agnieszka Kazimierczak (UMCS) 
Prelegentka za pomocą prezentacji uświadomiła słuchaczom 

jakie są granice prawdy w przekazie telewizyjnym. Na początku 
przywołała definicje prawdy według starożytnych filozofów Arysto-
telesa i Platona, a także pojęcie kłamstwa jako wypowiedzi zawiera-
jącej informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. 
Przedstawiła również sposoby tworzenia i transmisji treści za po-
średnictwem mass mediów, wpływ telewizji. Również można było 
się dowiedzieć jakie cechy posiadają dobre reklamy lub przekazy 
medialne, które mają zwrócić uwagę widza: łatwy do znalezienia, 
wzbudzający zaufanie, dopasowany do potrzeb użytkownika, przy-
jemnie wyglądający, wygodny w obsłudze, prosty, intuicyjny oraz 
działający w różnych warunkach. Na koniec przedstawiła zdjęcia 
związane z ewolucją reklamy. 

 
2. „Wychowanie do prawdy w pracy nauczyciela- katechety” - 

mgr Teresa Krzywkowska (SSP 2) 
W swoim referacie omówiła wartości jakimi powinien się kiero-

wać współczesny katecheta jak np. ukazywanie prawdy młodym, stawia-
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nie wymagań i spełnianie ich najpierw sobie a później wychowankom, 
dążenie do poznania prawdy. Zwróciła także uwagę na wartość konstruk-
tywnej krytyki oraz poszanowania danego słowa, jako jednej z metod 
oceniania wiarygodności wychowawcy przez wychowanka formułującą 
w nim szacunek lub pogardę dla nauczyciela. 

 
3. „Odpowiedzialność dziennikarza za pomówienie- pomiędzy 

wolnością słowa a rzetelnością dziennikarską”  – mgr Elwira Natalia 
Kałędek (UWM) – referat odczytany przez mgr Teresę Krzywkowską 

Prelegentka w referacie przytoczyła art. 212 KK dotyczący 
dóbr chronionych, Prawo prasowe oraz przedstawiła granice legalnej 
krytyki i jej intensywności. 

 
4. „Współczesna kobieta- medialna czy realna?”- Katarzyna 

Szudy (KUL) 
Prelegentka wysnuła tezę, że media kształtują nasze potrzeby. 

Ideą powstania mediów było odzwierciedlanie rzeczywistości, jed-
nakże teraz społeczeństwo jest imitacją tego co pokazuje telewizja, 
brakuje rozróżnienia co jest prawdą a co fikcją. Przedstawiła także 
jak zmieniał się wizerunek kobiety na przestrzeni wieków i jak teraz 
wygląda ideał kobiety (przesadna szczupłość, niedojrzałość cielesna) 
wraz z XX w. rozpoczął się lans pięknego, idealnego ciała, kobieta 
ma się tylko podobać, co powoduje u współczesnych kobiet liczne 
zaburzenia psychiczne i fizyczne związane z ówczesnym modelem 
piękna kobiecego. Tworzy to ogromną przepaść między ciałem a 
prawdziwym pięknem co może powodować negatywne konsekwen-
cje, imitacja nierealnych, plastikowych kobiet. Ludzie postrzegają 
innych przez pryzmat ciała, co się nie może udać, jest nierealne. 

 
5. „Poczucie anonimowości jako czynnik wpływających na 

rozhamowanie zachowań w wirtualnym świecie” - mgr Estera Ma-
chowska (URz) 

Prelegentka zaprezentowała referat na temat Na początku 
ustaliła, że to zjawisko pojawiło się w XIX w. wyjaśniła także poję-
cie anonimowości jako poczucie braku kontroli, swobodniejsze za-
chowanie niż w rzeczywistości, bezkarność. Odpowiedziała na pyta-
nie czy jest to anonimowość rzeczywista czy pozorna oraz stwierdzi-
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ła, że skutki są zawsze rzeczywiste widoczne w świecie realnym. 
Anonimowość w Internecie porównuje się do zachowania człowieka 
w tłumie. Konkludując, prelegentka doszła do wniosków, że Internet 
nie wykreował nowego zjawiska psychologicznego, a postawione 
przed 100 lat tezy dotyczące anonimowości mogą być zastosowane 
współcześnie co obserwujemy przez różne przykłady zachowań roz-
hamowanych np. bardziej otwarci na sztukę, samoodkrywanie, od-
ważne opinie, ale i też agresja elektroniczna. 

 
6. „Jak i po co się porozumiewamy?- Style i funkcje wypo-

wiedzi” - mgr Bożena Wolano (URz) 
Prelegentka zaprezentowała zgromadzonym swoje zdanie, że 

każdy dostosowywuje rodzaj słownictwa do rozmówcy, dopasowuje 
do ogólnego wzoru i zmienia się to pod wpływem otoczenia. Scha-
rakteryzowała również pod względem składniowym język potoczny, 
urzędowy, naukowy, artystyczny, publicystyczny jak i podając jego 
zastosowanie i funkcje. 

 
7. „Człowiek bez prawa głosu? - Problem tożsamości wysie-

dlonych Niemców po II Wojnie Światowej” - Piotr Szczepanik (URz) 
– referat odczytany przez mgr Bożena Wolano. 

W swoim referacie przedstawił problem tożsamości niemiec-
kiej, na którą mają wpływ czynniki zarówno historyczne jak i kultu-
rowe. Choć początkowo byli wychowywani w duchu wyższości ra-
sowej po przegranej wojnie ten stan rzeczy musiał się zmienić i tak 
oto wykreowała się koncepcja ofiary. Niemcy byli przymusowo wy-
siedlani. Przedstawieni są jako naród który dokonał wiele zbrodni, 
ale i sam dużo wycierpiał przez co wypędzeni mieli liczne problemy 
dotyczące akceptacji, nie posiadali również większego dobrobytu. 
Na koniec przedstawione zostały aspekty wypędzenia zależnie od 
każdego z podzielonego państwa Niemieckiego- NRD I RFN w sztu-
ce, kinematografii oraz w różnych organizacjach. 

 
8. „Wolność czy zadanie? Chłop przed galicyjskim wymiarem 

sprawiedliwości”  - mgr Marzena Koterbicka- Borys (URz). 
Przedstawiła ona kwestię rozwiązywania sporów w wioskach ga-

licyjskich. Było wiele spornych spraw jednakże większość próbowano 
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załatwiać polubownie, gdyż kwestia skierowania sprawy na drogę są-
dową budziła strach i niepewność co do wymiaru kary oraz obawa przed 
niesprawiedliwością. Praktykowano liczne kłamstwa jak np. opłacanie 
świadków, jednakże było mało takich osób ze względu na bojaźń, po-
nieważ złożenie zeznania wiązało się z przysięgą, powołanie się na 
Boga. W tamtych czasach przykładano znaczną wagę do przysięgi, gdyż 
płynące z niej konsekwencje (wyrzuty sumienia, Boski Sąd itp.) były 
dla galicyjskiego chłopa ważne. Jednakże istniała możliwość złożenia 
przysięgi, która nie przynosiła krzywoprzysięstwa wkładanie chleba. 
Istniała także możliwość odwołania.  

 
9. Sztuka samowychowania – czyli wpływ cnót na kształtowa-

nie się dojrzałej osobowości”  - mgr Joanna Żołnierz (UM) 
W nim omówiła kwestie dotyczące wychowania człowieka do 

emocji, umacnianie cnót, a także kwestie dotyczące potrzeb zrobie-
nia różnych rzeczy zgodnych z własnym sumieniem jako cechy oso-
by dobrej moralnie. Przedstawiła również definicję emocji a także 
rozróżnienie że coś jest dobre to znaczy pożądane, natomiast gdy coś 
jest złe jest unikane. Odwołała się także do Arystotelesa „Człowiek 
ma duszę zmysłową”, kierują nami popędy tak jak to wysnuł Zyg-
munt Freud. Wysnuła także tezę, ze mniejszą szkodą jest czasami 
nadmierny przerost ambicji niż tchórzostwo. Ukazała również walo-
ry kształtowania cnoty umiarkowania w kwestiach nie tylko wycho-
wania seksualnego, jedzenia i picia i wielu innych nie jako mające na 
celu wyniszczenie czy tłumienie tych potrzeb, a odpowiednią ich 
regulacje. 

 
10. „Naruszenie dóbr osobistych w Internecie” - mgr Patrycja 

Kukulska (KUL). 
Na początek przybliżyła definicje dóbr osobistych i ich rozwój 

w społeczeństwie, jako ingerencja w godność człowieka i ewolucja 
katalogu dóbr osobistych. Chroni je Kodeks Cywilny (art. 24). Regu-
luje on kwestie żądania do złożenia oświadczenia, zadośćuczynienia, 
wykrycia naruszenia i organy, do których mamy się zgłosić, gdy 
stwierdzimy taki fakt za dokonany. Prelegentka omówiła to w kwe-
stii Internetu różnych forów. Podsumowując wysnuła tezę, że wol-
ność nasza kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. 
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11. „Przestępstwo obraz uczuć religijnych- analiza art. 196 

KK” - mgr Andrzeja Kukulskiego (KUL) – referat odczytany przez 
mgr Patrycję Kukulską 

Na początku przytoczone zostały definicje uczuć religijnych, 
wolności sumienia i wyznania. Przedstawione zostały także przykła-
dy takich zachowań i ich różnorodność, a także czego dotyczy 
ochrona (przedmiotem jest też miejsce kultu, sama Osoba Boska, 
podmiot kultu itp.). Także trzeba pamiętać o szacunku do odmien-
nych poglądów. Podsumowując stwierdzono, że popełnić przestęp-
stwo obrazy uczuć religijnych można tylko umyślnie. 

 
12. „Wolność w kłamstwie, kłamstwo w wolności- droga do 

zniewolenia” - mgr Ewelina Szlachta (KUL) 
Ze względu na przytaczaną już definicję kłamstwa prelegent-

ka odwołała się do opinii starożytnych filozofów (Platon, Arystote-
les), ale także do św. Tomasza z Akwinu jak i również do Izydory 
Tomskiej czy Wojciecha Chudego, jako osób zajmujących się tą 
kwestią. Została przedstawiona fenomenologia kłamstwa, kwestię 
samookłamywania się, kłamstwa mającego funkcję stabilizującą oraz 
potrzebę wychowywania w prawdzie. 

 
13. „Współpraca rodziców z przedszkolem”. - mgr Katarzyny 

Anny Brzuszkiewicz (KUL) 
Było to podsumowanie badań dotyczących zaangażowania ro-

dziców i podejmowania współpracy z placówką oświatową. Przed-
stawiona została cała statystyka dotycząca przedmiotu badań, jak i 
szczegółowe informacje np. ilości badanych rodziców, forma bada-
nia (kwestionariusz), pytania w nim zawarte oraz wysnucie końco-
wych wniosków na podstawie przeprowadzonego badania. 

 
14. „Wolność. Po co Wam wolność? Macie przecież telewizję- 

wolność słowa w XXI w.” - Janina Modzelewska (KUL) 
Cytując słowa piosenki zespołu Kult prelegentka na początku 

odwołała się do opinii Karola Marksa na temat wolności, zasad totalita-
ryzmu, a także do stwierdzenia, ze nikt nie chce być obrażany. Przed-
stawiła jak media manipulują człowiekiem, mówiąc, że jest to 4 władza, 
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jednakże powszechnie wiadomo, że to media kształtują obraz społe-
czeństwa odbicie informacji, reakcji na przedstawioną informację. Od-
wołała się również do technik manipulacji stosowanych obecnie, a także 
kwestie prywatnych interesów, zdobywania zwolenników danych po-
glądów (stacje telewizyjne prywatne podległe jednemu poglądowi). 
Każdą informację można przedstawić albo w dobrym, albo w zlym 
świetle, można też umniejszyć jej znaczenie. Odczuwa się ogromną 
manipulację faktami, chociaż panuje w naszym kraju wolność słowa 
(nie tak jak na Białorusi, w Erytrei czy Iranie), jednak jest to dostoso-
wywanie faktów do prywatnych interesów. 

 
15. „Współczesne oblicza mediów” - lic. Marta Pietrycha (KUL). 
Swoje wystąpienie oparła na przedstawieniu pojęcia i historii 

mediów, ich cechach, podziale, charakterystyce, funkcjach oraz poli-
tycznym aspekcie mediów i konsekwencjach. Także stwierdziła 
ogromne uzależnienie od środków przekazu zwłaszcza wśród mło-
dych ludzi, a odcięcie się od nich jako wykluczenie cyfrowe, izola-
cję, niemożność kontaktu. Odwołała się również do czeskiego myśli-
ciela ks. T. Halika, który mówi, ze media „to swego rodzaju współ-
czesna religia”. 

 
16. „Czy wolność słowa istnieje naprawdę?”  - Alicja Sadowa (KUL). 
Scharakteryzowała swoje stanowisko rozpoczynając od tła hi-

storycznego jak w prawie starożytnych Rzymian funkcjonowała ta 
kwestia, a także w Polsce, w której od 25 lat możemy mówić o wol-
ności słowa przynajmniej formalnej gwarantowanej w Konstytucji 
RP z 1997 r. Oprócz potwierdzenia hipotezy przywołała również 
przykład kontrowersyjnej w ostatnich dniach kwestii wprowadzenia 
cenzury w wypowiedziach księży na podstawie w całości oddalone-
go powództwa pani Marenin przeciwko arcybiskupowi Michalikowi, 
do czego nie doszło.  

 
17. „Dialog jako podstawa procesu wychowania” - mgr Ur-

szuli Solińskiej (UP) – odczytany referat przez Mateusza Palucha 
Autorka skupiła się na kwestiach indywidualnego podejścia do 

dziecka, zmierzania do pogłębienia jego duchowości i osobowości oraz 
odwołała się do autorytetu Jana Tarnowskiego w tej dziedzinie.  
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PANEL V – Humanistyczny 

Prowadzący: Karol Radłowski (KUL)  
 
1. Zawód - Dziennikarz śledczy - Karol Radłowski (KUL) 
Dziennikarzem można zostać z dnia na dzień. Jeżeli ktoś ma 

talent do pisania czy łatwość mówienia, opowiadania, umie słuchać 
ludzi - bo to jest bardzo istotne - więc umie zbierać informacje i 
przestrzega podstawowej zasady, że trzeba słuchać obu stron, nie 
tylko jednej, by nie stać się ofiarą pierwszego, a czasem jedynego 
informatora, to może dziennikarzem zostać nawet bez szkół. Na ogół 
to zawód dla ekstrawertyków, ale znałem wielu introwertyków, któ-
rzy też zostali świetnymi dziennikarzami. Więc nie jest powiedziane, 
że tylko pewien typ osobowości warunkuje uprawianie dziennikar-
stwa. Prelegent opisał na czym polega zawód dziennikarza śledczego 
oraz regulacje prawne z nim związane. 

 
2. Interwencyjna funkcja reportażu społecznego na przykła-

dzie twórczości Jadwigi Wileńskiej – lic. Ewa Barczyk (UŁ) 
Prelegentka w swoim wystąpieniu trafnie zauważyła, że repor-

taż pojawia się w literaturze, jak i w dziennikarstwie. Przestawione 
zostały różne rodzaje reportażu i ich opisy, a także funkcje reporta-
żów. Zostały opracowane również rozpatrywania interwencji w uję-
ciu wąskim i szerokim oraz przykłady do każdego z nich. Lic. Ewa 
Barczyk szczególnie zwróciła uwagę na analizę twórczości Jadwigi 
Wileńskiej. 

 
3. Roztropność języka i cnota milczenia - mgr Krystyna Hoła (UŚ) 
W pracy zostało ukazane nawiązanie do nauki Kościoła oraz 

zwrócono uwagę na przetwarzanie tego, co usłyszymy wewnętrznie. 
Niektórzy ludzie powinni przykładać szczególną uwagę do tego, co 
mówią. Prelegentka nawiązała do Chrystusa, do daru roztropnej mo-
wy. Św. Jan Chryzostom uważał język jako ostry miecz, natomiast 
św. Jan od Krzyża zostawił w swoim dziele wskazówki, jak używać 
języka i pytać o rzeczy niepotrzebne przez ciekawość. Podsumowu-
jąc, powściągliwość w mowie to uspokojenie ducha. 
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4. Rola literatury w odkłamywaniu propagandy. Postawy pi-
sarzy w PRL – mgr Renata Nolbrzak (UŁ) 

Postawa pisarzy w PRL miała funkcję propagandową. Do 
1981 r. wymuszono zmianę ustawy o cenzurze. Pisarze dzielili się na 
wiernych ustrojowi oraz tych, którzy funkcjonowali w opozycji do 
władz. Jedna postawa to niepodległościowa, a druga charakteryzo-
wała się brakiem manifestowania suwerenności narodu, jednak nie 
wartościuje się tych obu postaw. 

 
5. Nie słowem, a przykładem. Działalność Witolda ks. Czartory-

skiego w świetle niepublikowanych esejów – mgr Iwona Długoń (URz) 
W wystąpieniu zawarto przedstawienie postaci oraz jej po-

chodzenie. Witold ks. Czartoryski miał świadomość obowiązku, jaki 
na nim ciążył. Jego działalność polityczna nie wiązała się ze zdoby-
waniem kariery, gdyż jego nazwisko było wystarczająco znane. Nie 
był bohaterem, ale był przykładem. Swoje poglądy przedstawiał w 
ramach publikacji i artykułów, jednak jego testamentem duchowym 
są niepublikowane eseje. 

 
6. Media wobec problemów ekologii – mgr Dariusz Matuła 

(Eko Strug Tyczyn) 
Przedstawienie słowa „ekologia”, które weszło do powszech-

nego użytku. W wystąpieniu zostało wymienione co obejmuje eko-
logia oraz skojarzenia związane z ekologią. O ekologii chętnie się 
dyskutuje, ponieważ wzbudza wiele emocji. Coraz częściej można 
znaleźć informacje o ekologii w serwisach informacyjnych, wiado-
mościach, reklamach, programach interwencyjnych, czy filmach 
dokumentalnych. 

 
7. Witold Hulewicz - przewodnik po Wilnie – mgr Karolina 

Mytkowska (UJ) 
Prelegentka przedstawiła postać oraz pochodzenie Witolda 

Hulewicza. Szczegółowo opisano pobyt w Wilnie oraz to, jak speł-
niał się w roli kochającego ojca. Po powrocie ze Szwajcarii, opuścił 
Warszawę i udał się do Wilna, ponieważ zostawiła go kobieta. Ścią-
gnął tam swoją córkę i mamę. Nie powodziło mu się najlepiej, a 
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duchem domu była jego córka. Wilno utrwaliło się w kilku wier-
szach Witolda Hulewicza, gdzie opisuje znajdujące się tam miejsca. 

 
8. Wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do informa-

cji – mgr Agnieszka Orzeszko (KA) 
W wystąpieniu znalazło się zachęcanie do środków elektro-

nicznych ukierunkowane na osoby niepełnosprawne. Potrzebne są 
odpowiednie systemy komunikacji, które jednak w dużym stopniu są 
niedostępne. Administracja publiczna powinna być dobrym przykła-
dem dla wszystkich, którzy świadczą usługi dla osób niepełnospraw-
nych. Osoby niepełnosprawne powinny funkcjonować na równi z 
innymi w środkach przekazu informacyjnego z osobami w pełni 
zdrowymi. Bardzo ważne a wręcz kluczowe jest zapewnienie dla 
osób niepełnosprawnych tłumaczy języka migowego. Nie we 
wszystkich urzędach są dostępne owe udogodnienia związane z ję-
zykiem migowym. 

 
9. Liryka zmierzchu. Słowo wobec umierania i śmierci - mgr 

Urszula M. Krzyżanowska (UMCS) 
Tematem tabu jest śmierć. Może ona wzbudzać strach oraz 

inne podobne emocje. Wiersze śmierci opisują istotę życia. Przykła-
dem utworu literackiego jest utwór żałobny. Źródła liryki zmierzchu 
pochodzą z Antyku, a także ze Średniowiecza i Baroku. Przykładem 
utwory może być „Pieśń o Rolandzie”. W Średniowieczu charaktery-
styczny jest taniec śmierci. Po śmierci bliskiego człowieka czujemy 
pustkę i tęsknotę. 

 
10. Wolność słowa a kultura – mgr Monika Łagowska-Cebula (URz) 
Prelegentka zwróciła uwagę, że aby istniała wolność słowa, to 

musi ją poprzedzać wolność myśli. Mgr Monika Łagowska- Cebula 
przedstawiła przykłady wolności słowa w gazetach, czasem nawet w 
sposób humorystyczny, co pobudziło wszystkich uczestników panelu 
humanistycznego. Autorka wystąpienia zaznaczyła także, jak ważna 
jest ochrona prywatności. 
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11. Wolność słowa w służbie wartości- działalność i misja 

studenckiego Teatru ITP – mgr Anna Badora (KUL) 
Prelegentka wyjaśniła czym jest teatr, a także jak ustosunko-

wać się do sztuki nadmiaru. Przedstawiła wraz z opisem płaszczyzny 
teatru, jakimi są: rzeczywistość spektaklu, współpraca przy tworze-
niu spektaklu i odgrywane role. Mgr Anna Badora przedstawiła 
czym jest oraz całą działalność teatr ITP, który jest teatrem studenc-
kim istniejącym przy KUL. Autorka zwróciła uwagę na inspiracje 
dla teatru ITP oraz opis przykładowych spektakli, które zostały przez 
ów teatr wystawione. Te przykładowe dzieła to: „Odysea”, „Nowy 
Raj Utracony” oraz „Czarownice”. 

 
12. „Ulubieńcem moim kunszt – kochanką moją swoboda!" – 

granice interpretacyjne, interpretacje granic wybranych powieści 
Józefa Ignacego Kraszewskiego – mgr Ewelina Szarek (URz) 

Prelegentka wyjaśniła perspektywę gender, ponieważ pisarze 
dawniej oraz modni ludzie są odkopywani przez taką perspektywę. Do-
szukujemy się handlu mężczyznami, a także kopciuszkowego mężczy-
zny. Jeżeli matka chce wydać syna bogato, a ten nie ma prawa do wyra-
żenia swojej opinii. Autorka zwróciła uwagę na krytyka feministyczna, 
choć musimy uważać co kryje się pod pojęciem gender. 

 
13. Wizerunek osób niepełnosprawnych prezentowany w baj-

kach - mgr Anna Gagat-Matuła (UMCS) 
W dzisiejszym świecie trudno znaleźć bajki o tematyce nie-

pełnosprawności, choć rodzice szukają informacji dla dzieci, dlacze-
go taka osoba jest niepełnosprawna. Wcześniej ukazywano w baj-
kach stereotypy, a co za tym idzie pięknem charakteryzowało się 
dobro, natomiast brzydota kojarzona była ze złem. Przykładami ba-
jek, które łamią te stereotypy to: „Dzwonnik z Notre Dame”, „Rek-
sio”, „Pszczółka Maja”, „Zaczarowany Ołówek”, „Krecik”, „Mi ś 
Uszatek”, baśń o dzielnym ołowianym żołnierzyku. Bajki mogą i 
powinny być formą edukacji dziecka. 
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14. Cenzura wolności słowa w okresie Polski komunistycznej 

w latach 1948-1989r. – lic. Monika Kapustka (KUL) 
Prelegentka przedstawiła pojęcie, czym jest cenzura, a także 

instytucje kontrolne w okresie Polski komunistycznej. W wystąpie-
niu zostały także ujęte cele pracy cenzury, choć wewnątrz organów 
cenzorskich nie istniała cenzura. 

 
15. Granica dziennikarskiej wolności w filmie Janusza Mor-

gensterna pt. "Mniejsze niebo" – mgr Agnieszka Barczyk (UŁ) 
Prelegentka nawiązała do Stanisława Mocka. Filmy wiele hi-

storyków uważa za źródła historyczne. Przedstawiono pierwowzór 
dziennikarza- hieny. Mgr Agnieszka Barczyk szczegółowo przed-
stawiła opis filmu „Mniejsze niebo” oraz zmagania bohatera wobec 
ścigającej kamery. Dziennikarz śledzi swoją ofiarę, następuje więc 
wymiana spojrzeń, która przypomina spojrzenia pomiędzy polującą 
hieną a ofiarą. Dziennikarz niczym hiena poluje w stadzie. 

 
16. Wolność i odpowiedzialność - jak odnaleźć swoją ścieżkę 

opierając się determinizmowi środowiska? – Paulina Szach (KUL) 
Prelegentka przedstawiła swoje wystąpienie w kontekście 

młodzieży. Od najmłodszych lat uczymy się, żeby opierać się narko-
tykom, papierosom oraz innym używkom. Każdy stara się odnaleźć 
swoją ścieżkę życiową. Pani Paulina Szach przedstawiła co ma 
wpływ na kształtowanie naszej drogi i to kim jesteśmy. Zwróciła 
uwagę na różne środowiska oraz teorie według naukowców. 

 
17. Pomiędzy teorią a praktyką - mniejszość żydowska w Re-

publice Białoruś - mgr Anna Bartnik (UMCS) 
Prelegentka w swoim wystąpieniu nawiązała do Konstytucji 

Republiki Białoruś oraz ustawy o mniejszościach narodowych. Opi-
sała ona mniejszości narodowe na Białorusi oraz spis powszechny z 
2009r, jak również mniejszość żydowska na Białorusi. Mgr Anna 
Bartnik zwróciła uwagę na założenie dotyczące Żydów na Białorusi, 
a także władzę a mniejszość żydowska, która wiąże się z problemem 
upamiętnienia ofiar Holokaustu. Przedstawiono relację władza a 
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Holokaust, przez który zginęło ok. 95% Żydów. Wymieniono zagro-
żenia, szanse i wyzwania związane z Holokaustem. 

 
18. Zygmunt Szczęsny Feliński o niewoli narodowej - mgr 

Ewelina Giżka (KUL) 
Przedstawiono postać Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz 

jego udział w powstaniu. Pracował na rzecz pracy organicznej, ape-
lował o rozwagę i spokój, zyskując przeciwników. Wyliczał m.in. 
następujące grzechy: pijaństwo, czy rozpustę. Stwierdzał, że do od-
rodzenia narodu prowadzi droga przez jego własne dzieje. 

 
19. Wolność słowa w sieci – Dobrosława Kołodziej (KUL) 
Prelegentka słusznie zwróciła uwagę na to, że wolność słowa 

w sieci jest prawem każdego człowieka. Nawiązała ona do Konwen-
cji praw człowieka oraz Konstytucji. Wolność słowa jeszcze nigdy 
nie była tak powszechna, jak w obecnych czasach. Ludziom wydaje 
się, że są anonimowi, a jednak tak nie jest. Bardzo łatwo jest stwier-
dzić tożsamość w sieci. Prawo do wyrażania własnej opinii ma każ-
dy, jednak trzeba brać pod uwagę zasady dobrego wychowania. 

 
20. Ograniczenia wolności wypowiedzi w mediach - Domini-

ka Małek (KUL) 
Prelegentka zwróciła uwagę na to, że duża część ludzi uważa 

że media są stworzone aby przekazywać do wiadomości publicznej 
informacje do których dodatkowy komentarz dołączony zostaje tylko 
dla uzupełnienia i wyjaśnienia okoliczności danej sytuacji. Niektóre 
media poprzez niedomówienia, przemilczenia, czy też właśnie dołą-
czenie takiego „odpowiedniego” komentarza stosują pewnego rodza-
ju manipulację. W swoim wystąpieniu Pani Dominika Małek przed-
stawiła m. in. ograniczenia samodzielności dziennikarskiej wraz z 
charakterystyką ich. 

 
21. Pozbawienie życia na żądanie czyli zabójstwo eutanatycz-

ne w rozumieniu Kodeksu karnego i nauk penalnych - Dagmara Ko-
zak (KUL) 

Prelegentka przedstawiła pojęcie eutanazji oraz jej rodzaje, a 
więc eutanazję czynną, gdzie śmierć jest spowodowana określonym 
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działaniem; eutanazję bierną, gdzie śmierć następuje na skutek za-
niechania terapii podtrzymującej życie; eutanazję dobrowolną, gdzie 
kiedy występuje świadoma prośba o spowodowanie śmierci oraz 
eutanazję niedobrowolną, gdy chory nie jest w stanie wyrazić takiej 
prośby, np. jest nieprzytomny. Zwróciła uwagę na relację eutanazji a 
jurysdykcji karnej, a także na sam szczegółowy opis przestępstwa w 
świetle Kodeksu karnego, m.in. na wymogi dotyczące żądania, czy 
na sam skutek dokonania przestępstwa. W wystąpieniu zawarto 
gdzie eutanazja już jest legalna, jakie są tego skutki i najbardziej 
szokujące przykłady dokonania zabójstwa eutanatycznego, m. in. w 
Holandii, Belgii, czy Wielkiej Brytanii.  

 
22. Zjawisko mobbingu w ujęciu kodeksowym. Manipulacja 

czy dyskryminacja? - Monika Pierzchała (KUL) 
Prelegentka w swojej pracy nawiązała do Kodeksu pracy, 

gdzie w art. art. 94 § 2 znajduje się legalna definicja mobbingu. Na-
leży tutaj zwrócić uwagę , że mobber będzie podtrzymywał , iż pro-
blem leży po stronie jego ofiary, jej niekompetencji, nieporadności w 
pracy, jej osobowości. Dyskryminacja jak i mobbing jest przypisane 
do środowiska zawodowego. Jednak ona w porównaniu do mobbin-
gu może mieć charakter jednorazowego zdarzenia Dodatkowo wiąże 
się z przynależnością do określonej grupy społecznej. Wielość przy-
kładów mobbingu i różnorodność instytucji, w których do niego 
dochodzi, skłania do zastanowienia nad przyczynami zjawiska. 
Przede wszystkim takimi jak organizacja pracy, osobowość mobbera 
oraz osobowość ofiary. 

 
PANEL VI – Społeczny 

Prowadzący: dr Artur Lis 
 
1. Ograniczenia wolności słowa w trakcie kampanii wybor-

czej – mgr Piotr Dubiński, UWM 
W związku ze zbliżającymi się wyborami warte podkreślenia 

są ograniczenia wolności słowa w trakcie kampanii wyborczej. Do-
kładną definicję ograniczeń tych zawiera ustawa Kodeks wyborczy. 
Istnieją ograniczenia prawne i wizerunkowe. Wybierane są w zależ-
ności od strategii kandydata. Te z kolei rozróżnić możemy pozytyw-
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ną i negatywną. Prelegent w swoim wystąpieniu podkreślił znacze-
nie: mediów, sztabu wyborczego i opinii publicznej, które mogą 
uchronić kandydata przed utratą wizerunku. Co ma nie wątpliwie 
wpływ na jego dalszą karierę polityczną.  

 
2. Parcypacja społeczna elementem procesu good governan-

ce- mgr Elżbieta Szulc – Wałecka, 
Jednym ze sposobów zarządzenie w administracji publicznej 

jest good governance tzw. dobre rządzenie. Prelegenta jako jej pod-
stawowy element wskazała parcypację społeczną. Zaangażowanie 
obywateli jest przejawem wolności. Dlatego też należy z niej korzy-
stać. Z roku na rok możemy zauważyć wzrost zainteresowania społe-
czeństwa sprawami, które ich dotyczą. Jednak cały czas uwidacznia 
się potrzeba informowania jednostek o ich prawach związanych z 
administrowaniem.  

 
3. Dialog międzykulturowy w kontekście globalnych relacji 

biznesowych – lic. Izabela Stąpor, UJK 
Zadaniem dialogu jest doprowadzić do konsensu. Również to 

zadanie jest realizowane na płaszczyźnie wielokulturowej. W relacji 
biznesowej polega na zarządzaniu wspólnym dwóch lub więcej kul-
tur. Ze względu na dominację którejś z kultur możemy wyodrębnić: 
zarządzanie organizacjami gdzie dominuje jedna z kultur, współist-
nienie kulturowe a także współistnienie kulturowe. Najbardziej efek-
tywnym sposobem jest ostatni rodzaj. Duża rolę w kontekście glo-
balnych relacji odgrywa model kulturowy.  

 
4. Komunikacja z klientem e – bankingu. Wybrane aspekty. - 

lic. Agnieszka Krzyżanowska, KUL 
Wraz z rozwojem bankowości pojawia się jej nowa forma – e 

– banking. Jest ona popularna wśród młodszego pokolenia klientów. 
Przede wszystkim związane jest to możliwością załatwiania wielu 
spraw bez wychodzenia z domu. Z punktu widzenia pracowników 
banku ma ona również negatywny aspekt jakim jest pogorszenie 
relacji na płaszczyźnie klient a pracownik banku. Warto jednak za-
uważyć, iż starsi ludzie mimo wygód jakie daje Internet wciąż ko-
rzystają z tradycyjnej metody. Jest nią wizyta w oddziale swojego 
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banku. Wiąże się z zaufaniem jakim klienci darzą konsultantów. 
Podsumowując tradycyjna bankowość mimo postępu technicznego 
nie jest zagrożona.  

 
5. Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu – mgr Mar-

ta Misiewicz, UŚ 
Internet nie bez podstawnie uważany jest za IV władzę. Dla-

tego tez prelegentka przedstawiła zawód dziennikarza obywatelskie 
w dobie Internetu. Przede wszystkim media masowe są dla wszyst-
kich odbiorców oknem na rzeczywistość. To właśnie oni są posta-
wieni w roli sędziego. Aby zawód ten wykonywany był należcie 
podstawą musi być praca medialna u podstaw. Ważnym czynnikiem 
charakteryzujący ten rodzaj dziennikarstwa jest bliskość w kontak-
tach międzyludzkich. Internet jest najpowszechniejszą formą udo-
stępniania swojej pracy ze względu na niskie koszty publikacji. Jed-
nak jej negatywnym aspektem, o którym trzeba pamiętać, iż żaden 
autor nie jest anonimowy. Korzystając z wszelkich portali interneto-
wych przekazujących różnorakie wiadomości trzeba pamiętać, że 
bardzo często informacje tam zawarte są nie prawdziwe.  

 
6. Milczenie żon alkoholików- ocalenie przed wstydem czy ży-

ciowy bląd ? - mgr Karolina Bałanda, KUL 
Pod pojęciem alkoholizmu rozumiana jest utrata kontroli nad 

ilością spożywanego alkoholu. Kobiety nie zdaja sobie sprawy, ale 
one również są współuzależnione. Do przyczynia się do powstawa-
nia rodzin dysfunkcyjnych. Dlatego tak ważna jest reakcja na ten 
problem. Wynika on przede wszystkim z postępowania kobiet, które 
wstydzą się opowiadać o swoich problemach. Obwiniają się o całą tą 
sytuację. Alkoholicy obwiniający swoich najbliższych o uzależnienie 
doprowadzają do niskiej samooceny żon. Dzieci wychowujące się w 
takiej rodzinie są nieszczęśliwe. Bardzo często przenoszą sytuację z 
dzieciństwa na własne rodzin. 

 
7. Granice i problemy wolności słowa w środowisku interne-

towym – Martyna Jarosz, KUL 
Dzięki specyfice internetu każdy ma możliwości wypowie-

dzenia. Najpopularniejsza formą jest aktywność na różnego rodzaju 
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forach internetowych. Choć wzbudza ona wiele kontrowersji ich 
użytkowników wciąż przybywa. Wiąże się to z brakiem wszelkich 
barier a co za tym idzie z brakiem odpowiedzialności. Należy jednak 
pamiętać, aby w każdych wypowiedziach poszanowana została god-
ność osoby ludzkiej. Najlepszym podsumowaniem tematu jest mak-
syma „ Ile wolności tyle odpowiedzialności”. 

 
8. Tego lekarz Ci nie powie! Alternatywne leczenie. Dlaecze-

go ukrywane ? - Anna Bzówka, KUL 
Ze względu na interes koncernów farmaceutycznych lekarze 

przepisują swoim pacjentom leki bardzo drogie. Warto jednak pa-
miętać, że jest również alternatywna metoda – ziołolecznictwo. A 
jedyna wadą można jej zarzucić jest spowolnione działanie. Pamiętać 
należy, iż ziołolecznictwo ma wiele zalet. Dlatego wybierając meto-
dę jaką chcemy być leczeni musimy mieć na względzie wolność 
podejmowania decyzji jaka nam przysługuje.  

 
9. Ile prawdy w rocku alternatywnym, tyle fałszu w glam me-

talu?- mgr Natalia Gryń, URz- odczytany przez gr Joachim Popek. 
Rock alternatywny to grupa stylów muzyki rockowej powsta-

łych w latach osiemdziesiątych i połowie lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku, głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Gitarowy, nieko-
mercyjny i często nagrywany bez przejmowania się jakością dźwięku 
rock alternatywny był dokładnym przeciwieństwem większości od-
mian muzyki popularnej lat osiemdziesiątych z jej cukierkowym 
brzmieniem syntezatorów i sterylną produkcją nagrań. Glam metal 
styl muzyki metalowej, popularny w latach 80. XX w. obejmujący 
melodyjną i rytmiczną jego odmianę. Termin glam metal określał 
styl w muzyce, w którym znaczącą cechą było ukazanie własnego 
wizerunku. To wyraźne podkreślenie wizerunku miał związek z roz-
poczynającą w tym okresie działalność stacją MTV, w której zespoły 
te mogły zaistnieć. Ze względu na fakt, iż na początku lat 90. XX 
wieku pojawiły się zespoły grające grunge i rock alternatywny, ter-
min ten stał się pejoratywnym określeniem muzyków grających ła-
godniejszy metal, ukierunkowany w stronę popu. Autorka referatu 
przytoczyła nam główne idee i założenia tych odmian muzyki, sku-
piając się na przekazach jakie one niosą młodzieży i nie tylko.  
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10. Rabacja galicyjska. Przejaw wolności czy manipulacji ? - 

mgr Joachim Popek, Urz 
Sytuacja ówczesnego chłopstwa nie należała do najłatwiej-

szych. Byli oni wrogo nastawieni do dworu. Tylko w austriackich 
urzędnika widzieli sprzymierzeńca w walce ze szlachtą. Przyczyną 
takiej wrogości były różnice w każdym aspekcie. Rabacja galicyjska 
nie była przejawem wolności lecz manipulacji. Chłopi nie posiadają-
cy wykształcenia stali się ofiarą ówczesnej polityki. 

 
11. Sprzeciw oddziału Iwana Szpontaka wobec wysiedleń lud-

ności ukraińskiej z terenu powiatu lubaczewskiego do USRR- mgr 
Judyta Rebizant, Urz 

Dnia 9 września 1944 PKWN zawarł łącznie trzy umowy 
międzynarodowe, tzw. Układy republikańskie z trzema republikami 
radzieckimi: Białoruską, Ukraińską i Litewską. Pełna nazwa tych 
umów (na przykładzie układu polsko-ukraińskiego) brzmi: Układ 
pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji 
obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z 
terytorium Polski. Układ dotyczył m.in. przesiedlenia ludności ukra-
ińskiej z terytorium Polski do USRR i obywateli polskich z teryto-
rium USRR do Polski. Z polskiej strony podpisał ją przewodniczący 
PKWN Edward Osóbka-Morawski, z ukraińskiej – przewodniczący 
Rady Komisarzy Ludowych USRR Nikita Chruszczow. Dawała ona 
podstawę do wysiedlenia osób narodowości ukraińskiej, białoruskiej, 
rosyjskiej i rusińskiej z Polski do USRR, oraz przesiedlenie w nowe 
granice Polski Polaków i Żydów, którzy do 17 września 1939 byli 
obywatelami polskimi. Iwan Szpontak Na przełomie lutego/marca 
1944 roku wyprowadził 30-osobową grupę policjantów do lasu i 
wraz z nimi wstąpił do UPA. Zorganizował i był dowódcą sotni 
UPA, a następnie kurenia. Kureń ten bronił ukraińskich wsi, toczył 
walki z NKWD, polskimi oddziałami partyzanckimi, MO, a także z 
regularnymi oddziałami wojska polskiego. Popełnił szereg zbrodni 
na polskiej ludności cywilnej m.in. w Wiązownicy, Gorajcu, Rudce, 
Bruśnie, Kowalówce, Cieszanowie. W marcu 1945 roku został mia-
nowany dowódcą 27 Odcinka Taktycznego UPA „Bastion” i szefem 
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sztabu VI Okręgu Wojskowego UPA „Sian”. Wiosną 1947 roku, na 
rozkaz dowództwa, "Zalizniak" zdemobilizował część ludzi i prze-
rzucił na Ziemie Odzyskane, a część na teren ZSRR by kontynuować 
walkę. Szpontak razem z dwoma ludźmi ochrony do października 
1947 roku przebywał w lasach sieniawskich, a następnie przeszedł na 
Czechosłowację do swoich rodziców zamieszkałych w Wielkich 
Kapuszanach. Zdemaskowany i aresztowany w nocy 17/18 grudnia 
1958 roku został przekazany władzom polskim (1 października 
1959), a 18 marca 1961 roku skazany na karę śmierci przez Sąd Re-
jonowy w Przemyślu (zamienioną 3 czerwca 1961 na dożywocie). 
Zwolniony został z więzienia 4 listopada 1981 roku i powrócił do 
Czechosłowacji. Prelegentka znów zaprezentowała nam kolejną oso-
bę, która zasługuje na uwagę przez wzgląd na swoje działania dla 
dobra ogółu.  

  
12. Mniejszości w Polsce- skala mowy nienawiści a działania 

organizacji pozarządowych- mgr Monika Bujak, Urz 
Przestępstwo z nienawiści to czyn zabroniony w polskim 

prawie czyn motywowany uprzedzeniami. A zatem jest to takie 
przestępstwo, które zostało popełnione tylko dlatego, że osoba, 
przeciwko której jest wymierzone, ma cechę odróżniającą ją od 
sprawcy i często wyróżniającą ją z większości otaczającego 
społeczeństwa – np. ma inny kolor skóry, pochodzi z innego kraju 
lub innego kręgu kulturowego, mówi innym językiem, wyznaje inną 
religię. Ofiary takich przestępstw są więc wybieranie celowo tylko i 
wyłącznie z uwagi na posiadanie jednej z wyżej wymienionych cech.  
Przykładami przestępstw motywowanych nienawiścią mogą być: 
przemoc fizyczna, wyzwiska, groźby, niszczenie mienia, podpalenia 
– o ile ich przyczyną była nienawiść do osoby spowodowana jej 
kolorem skóry, pochodzeniem narodowym, etnicznym czy 
wyznawaną przez nią religią. Za popełnienie tego przestępstwa 
polski Kodeks karny przewiduje kary. Niektóre spośród przestępstw 
z nienawiści – przemoc, groźba, publiczne naruszenie nietykalności 
cielesnej lub znieważenie, a także nawoływanie do nienawiści ze 
względu na rasę, pochodzenie narodowe czy etniczne, wyznanie – 
zostały potraktowane w polskim prawie w sposób szczególny i mają 
odrębne regulacje w Kodeksie karnym. 
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13. Rosja kontra NATO, wojna informacyjna- Aleksander 

Jama, KUL 
Sytuacja polityczna we wschodniej Europy jest przyczyną 

pojawiania się rozbieżnych informacji o wszelkich ważnych 
wydarzeniach. Rosyjskie media swojego przywódcę pokazują w jak 
najlepszym świetle. Co wiąże się z poparciem jakie uzyskuje od 
swoich obywateli. Z kolei informacje wypływające prezentują 
przeciwstawne opinie o rosyjskim polityku. Ukazując go jako tyrana, 
despotę, który chce zburzyć ład w Europie. Podsumowując 
wiadomości NATO powinny być przekazywane rzetelnie a sylwetka 
W. Putina oceniana bardzo obiektywnie.  

 
14. Układ wyszehradzki drogą integracji europejskiej – Paweł 

Banduła, KUL 
Grupa Wyszehradzka to forum współpracy politycznej, go-

spodarczej i kulturalnej państw regionu Europy Środkowej. Ugrupo-
wanie składające się początkowo z Polski, Węgier oraz Czechosło-
wacji, powołane na mocy Deklaracji Wyszehradzkiej z 1991 r. Do 
grona głównych inicjatorów współpracy, sygnatariuszy Deklaracji, 
należeli pierwsi postkomunistyczni prezydenci Polski oraz Czecho-
słowacji (Lech Wałęsa, Václav Havel), jak również premier demo-
kratycznej Republiki Węgierskiej (Józef Antall). Po rozpadzie Cze-
chosłowacji z 1993 r. w ramach ugrupowania znalazły się niezależ-
nie Republika Czeska i Republika Słowacka. W takiej formule grupa 
funkcjonuje do dziś, chociaż liczne spotkania i konsultacje odbywają 
się w rozszerzonym składzie, obejmując przedstawicieli innych kra-
jów regionu, np. Austrii czy Słowenii.  

 
15. Realizacja idei olimpizmu – Aleksandra Chęcińska, KUL 
Idea igrzysk olimpijskich narodziła się w starożytnej Grecji, a 

ich nazwa wywodzi się od miejscowości Olimpia. Nie wiemy do-
kładnie, kiedy po raz pierwszy zostały rozegrane, jednakże za datę 
ich powstania uważa się rok 776 p.n.e., kiedy to pierwszy raz w hi-
storii zostało odnotowane imię zwycięzcy, którym był niejaki Ko-
roibos z Elidy. Igrzyska rozgrywano zapewne przed 776 r. p.n.e., ale 
dla ludzi fakty obiektywne liczą się wtedy, kiedy stają się faktami 
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społecznymi. Ostatnie starożytne igrzyska olimpijskie odbyły się w 
395 r. n.e., a aktu ich likwidacji dokonał cesarz Teodozjusz I Wielki, 
po którego śmierci nastąpił trwały rozłam Cesarstwa Rzymskiego na 
Wschodnie i Zachodnie. Wskrzeszenie idei igrzysk olimpijskich 
dokonało się dopiero w 15 wieków później, a tym, który to urzeczy-
wistnił był francuski arystokrata baron Pierre de Coubertin, który tak 
umiłował ideę olimpizmu, że był gotowy poświęcić dla niej cały 
swój majątek. Wyrazem jednej z podstawowych zasad doktryny 
olimpijskiej stało się hasło „Ali nations - all games) (wszystkie naro-
dy - wszystkie sporty) głoszące zasady uniwersalizmu i egalitaryzmu 
sportu. Humanizm olimpijski jest wyrazem odradzającej się co kilka 
lat nadziei, iż symbol kół i znicza olimpijskiego są nie tylko ceremo-
nialną oprawą spotkań sportowców, ale sportu samego. Sport jest 
bowiem celem samym w sobie, a możność wyłaniania najlepszych z 
najlepszych w globalnej skali stanowi wystarczający powód do zapi-
sania na kartach historii imion i nazwisk tych, którzy walczyli i zwy-
ciężali.  

 
Po zaprezentowaniu wszystkich referatów nastąpiła dyskusja  
Konferencje tematyczne zakończyły się o godzinie 15.30. 
Ostatnim etapem było podsumowanie w Sali nr 105, które 

obejmowało: 
1. Relacje z obrad w panelach 
2. Wnioski i pytania 
3. Podsumowanie i zakończenie 
 

Sprawozdawcy: 
Monika Słotwińska (I rok) 

Iwona Król (I rok) 
Justyna Kochan (II rok) 

Aleksandra Chęcińska (II rok) 
Dagmara Kozak (II rok) 

Ewelina Kita (IV rok) 
Sabina Zasadny (V rok) (sprawozdawca/redaktor) 
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Konferencja naukowa: 

„KLAUZULA SUMIENIA - REGULACJE PRAWNE  

vs RZECZYWISTOŚĆ?” 

Stalowa Wola - 28 IV 2015 r. 
 

Sprawozdanie 
 
Dnia 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i 

Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Stalowej Woli, na ulicy Ofiar Katynia 6 w sali nr 105 odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: „Klauzula 
sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość?” Zorganizowana przez 
Koło Naukowe Doktorantów przy współpracy z Katedrą Pedagogiki 
Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów „Nowocze-
sne Kształcenie” oraz Fundacji Campus. Rejestracja trwała od 9:30 – 
10.00. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą natomiast słowo 
wprowadzające przedłożył ks. prof. Jan Zimny – kurator (opiekun) 
wspomnianego Koła Naukowego. Konferencja składała się z trzech 
etapów: sesja plenarna, panele tematyczne - filozoficzno – teologiczny, 
prawniczy, medyczny oraz podsumowanie.  

Pierwsza część rozpoczęła się o 10.15. Trwała do 11.15.  
 

SESJA PLENARNA 
 
1.  „Neurobiologiczne aspekty sumienia” – ks. prof. dr hab. 

Wiesław Dyk, USz 
Nauka neurobiologii bada czy prawo moralne zostało wpisane 

w naszych mózgach. Według Stacha sumienie pojawiło wraz z roz-
wojem życia społecznego człowieka. Mechanizm sumienia wykorzy-
stuje negatywne emocje moralne. Biorąc pod uwagę budowę można 
wyróżnić: prawa półkulę mózgu, która odpowiada za zdolności pla-
styczne, wyobraźnię, zdolności muzyczne wyobraźnię przestrzenną, 
umiejętność rozwiązywania problemów i kontrolę lewej ręki. Lewa 
półkula odpowiada za mówienie, zdolności matematyczne, pisanie, 
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predyspozycje do procy naukowej, zdolność logicznego myślenia i 
kontrolę prawej ręki. Mózg w zależności od płci różnie funkcjonuje. 
U kobiet funkcje mózgu są bardziej rozproszone, zaś u mężczyzn są 
wyspecjalizowane. W kolejnej części wystąpienia zostało omówione 
sumienie. Jak podkreśla Stach czysty behawioralny mechanizm do-
maga się przyjmowania i respektowania przez jednostkę systemu 
wartości.  

 
2. „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – pomiędzy ety-

ką a prawem”- prof. dr hab. Jakub Pawlikowski, UM Lublin 
Problem sprzeciwu sumienia znany jest nie od dziś. Już Anty-

gona borykała się z tym problemem. Klauzula sumienia rozumiana 
jest jako prawna możliwość odmowy wykonania obowiązku nałożo-
nego prawem stanowionym. Dopiero w latach 70 pojawił się pro-
blem odmowy świadczeń przez personel medyczny. Uprawnienia 
lekarza zostały zawarte w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza den-
tysty. Spór wokół klauzuli sumienia pojawia się, tak naprawdę przy 
próbie ustalenia co należy do obowiązku lekarza. Problem obowiąz-
ku lekarza różni się od tych zawartych w stanowionym prawie i ko-
deksie etyki lekarskiej. Do głównych przesłanek odmowy świadczeń 
należą: względy medyczne, prawno – organizacyjne, religijne czy 
etyczne.  

 
3. „Klauzula sumienia jako prawo jednostki do sprzeciwu 

sumienia” - dr Michał Zawiślak, KUL 
Klauzula sumienia jako prawo zagwarantowana jest w wielu 

aktach normatywnych począwszy od Konstytucji RP z dn 2.04. 
1997r. Prawo do sprzeciwu sumienia można rozpatrywać w dwóch 
aspektach. Po pierwsze jako prawo obywatelskie, które można zmie-
nić, zmodyfikować. Podlega ono jednak pewnym ograniczeniom. 
Drugim aspektem jest prawo fundamentalne. Zakorzenione zostało w 
naturze człowieka, jego niezbywalna godność. Ważne jest jednak ,że 
nie podlega ograniczeniom. Problem klauzuli sumienia dotyka nie 
tylko wszystkich wierzących ludzi, ale także niewierzących, którzy 
swoje wartości wywodzą z innych źródeł niż religia. 
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11:45 – 14:00 Panel I - Filozoficzno-teologiczny: 
„Sumienie człowieka jako wartość nadrzędna”  

 
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk (USz) 

 
1.  „Parenetyczne wzorce sędziego w średniowieczu” - dr Ar-

tur Lis 
Prelegent zaprezentował się w temacie opierając się na śre-

dniowiecznych źródłach: dekretów Biskupa Wormacji Burharda, 
dekretów św. Iwona z Chartres (ok. 1090 r.) oraz Jana Salisbury. Na 
ich podstawie i przytoczonych ich fragmentach opisał jakie cechy 
posiadali dobrzy i źli sędziowie. Ten wzorzec parenetyczny jest od-
powiedni zarówno dla dawnych wieków jak i czasów współcze-
snych. Również oprócz przedstawienia roli sędziego prelegent zapo-
znał słuchaczy z dekretem Burharda z Wormacji z 1012 r., które 
mówią o klauzuli sumienia. Dobry sędzia nie szkodzi obywatelom, 
wszystkim pomaga, w stosunku do jednych stosuje surowość i spra-
wiedliwość a w stosunku do drugich łagodność. Sędzia godziwie 
podejmuje się sprawowania sądów dla osiągnięcia zbawienia wiecz-
nego, nie mogą oni ubiegać się o doczesne nagrody lecz wydają wy-
roki sprawiedliwe dla nagrody po śmierci. Podobnie do Temidy- 
symbolu sprawiedliwości- dobry sędzia na jednej i drugiej szali ma 
sprawiedliwość i miłosierdzie, aby przez sprawiedliwość wydać wy-
rok za występek, a przez miłosierdzie łagodzić karę za niego, gdyż 
sąd Boży za źle wydane wyroki ma przed oczyma. Źli sędziowie 
natomiast są gadatliwi i pyszni. Literatura parenetyczna to według 
Słownika Języka polskiego to utwory upowszechniające wzorce 
osobowe np. ascety, ziemianina, dworzanina, kształtujące i propagu-
jące wzory postępowania związane z odgrywaniem różnych ról w 
społeczeństwie. W swojej publikacji występujący chciałby przybli-
żyć wzór sędziego. Według Jana z Salisbury, który jak zauważył 
prelegent bardzo ciekawie przedstawia społeczeństwo jako imitację 
ciała ludzkiego, rozumną głową ciała czyli państwa jako księcia, 
nieśmiertelna duszą zaś kler, szlachetne serce- Senat, oczu, uszu i 
ust- sędziowie i zarządcy kolonialni i żołnierze itp. Sędzia opiera 
swoją władze na klauzuli sumienia. 
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2. „Koncepcje niewidzialnej religii na tle prawa kanoniczne-
go w kontekście religijności Polaków” - ks. dr Lesław Krzyżak 

Jest ona podzielana przez socjologów, a z drugiej strony pod-
dawana ostrej krytyce, nie mieści się w realiach Włochów, Polaków 
czy Irlandczyków, gdzie powszechne wyznawanie wiary jest nadal 
bardzo żywe. Koncepcja „niewidzialnej religii” jest sprzeczna z pra-
wem kanonicznym. Zjawisko to ma (funkcjonujące od lat 60 ubie-
głego wieku) polegać na odejściu od tradycyjnych praktyk religij-
nych jak uczestnictwo w nabożeństwach i przejściu do nowych for-
my przeżywania religii czy to na poziomie indywidualnym czy nie-
wielkich grup społecznych. Jego twórcą jest Luthmann. Koncepcja 
niewidzialnej religii stoi w opozycji do procesu sekularyzacji, która 
polega na powolnym lecz systematycznym odchodzeniu jednostki 
lub społeczeństw od religijnych praktyk. Przyczynami tego zjawiska 
jest postęp technologiczny, rozwój nauk przyrodniczych, zmiany 
społeczne i wysoki poziom urbanizacji. Na gruncie „niewidzialnej 
religii” dopuszczony jest termin, ze nie zachodzi złożony proces 
sekularyzacji polegający na odejściu od religii, ale dokonuje się 
transformacja religii, a zwłaszcza praktyk religijnych. Można użyć 
szeregu pojęć określających to zjawisko np. religijność ukryta, post-
modernistyczna. Prelegent odpowiedział na zadane przez siebie py-
tania dlaczego religia zmienia swoją postać i zanikają praktyki reli-
gijne tym, ze religia tradycyjna charakteryzuje się przywiązaniem do 
wiary ojców, brakiem refleksji intelektualnej nad kanonami religii, 
akcentowaniem obyczajowości obrzędowej, rytualizm religii, który 
wymusza na nas uczestnictwo w praktykach religijnych, a co za tym 
idzie wykształcenie silnej presji społecznej zwłaszcza w małych 
parafiach. Referujący również powołał się na zapis przepisu prawa 
kanonicznego art. 204 § 1 KPK, który podaje definicje wiernych 
chrześcijan. Są to ludzie wszczepieni w Chrystusa, więc przez 
chrzest należą do Kościoła, ale również zgodnie z kanonem 96 na-
bywają osobowość i zdolność prawną w Kościele. Kanon ten jest 
bardzo ciekawy ze względu na to, że kierujący Kościołem (np. bi-
skupi) zobowiązują ich do troski o ochrzczonych. Jedni z nich żywo 
praktykują a drudzy są widoczni tylko w metrykach, co można uoso-
bić z przejawami przenikania „niewidzialnej religii”. W artykule 
prelegent przytoczy badania reprezentowane przez CBOS. Głęboka 
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wiara religijna jest najważniejszą rzeczą nadającą sens w życiu, ale 
dopiero to stwierdzenie w ustach wierzących znalazło się w badaniu 
na 6. miejscu. Podsumowując zauważył że, ówcześnie nastąpiło 
odejście od tradycyjnych praktyk religijnych, zanika religijność Po-
laków, natomiast praktykują tylko Ci którzy posiadają silną świado-
mość chrześcijańską.  

 
3. „Znaczenie sumienia we współczesnym dyskursie metodo-

logicznym nauk społecznych” - mgr Mateusz Szast (KUL) – opiera-
jąc się na przygotowanej prezentacji multimedialnej 

Na początku przybliżył pojęcie sumienia jako kręgosłupa mo-
ralnego człowieka, który określa co jest dobre a co złe. Jednakże w 
swoim referacie opierał się będzie na poznaniu naukowym. Nauka 
dąży do poznania prawdy, prawdy nie czysto w sensie aksjologicz-
nym, ale także poznawania rzeczywistości społecznej w sposób rze-
telny, prawidłowy, jak najbardziej obiektywny. W swoim referacie 
skupił się na kwestiach badania opinii publicznej podając jej najważ-
niejsze zasady na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Etyki 
Socjologii jak uczciwości zawodowej, relacja z uczestnikami badań, 
badania jawne, anonimowość, prywatność oraz poufność. Podał de-
finicję badań, na co głównie trzeba zwrócić uwagę oraz własne spo-
strzeżenia i doświadczenia dotyczące zarówno przeprowadzania 
badań publicznych jak i bycia respondentem. Podsumowując doszedł 
do wniosku, że nie można oddziaływać, naciskać czy namawiać na 
osobę badaną, oraz że ówczesne środki badawcze nie są w pełni wia-
rygodne. 

 
4. „Klauzula etyczna w pracy dziennikarskiej” - mgr Magda-

lena Serafin (AI). 
Prelegentka rozpoczynając odpowiedziała na pytanie czy po-

trzebna jest klauzula sumienia stwierdzając, ze jest to jak na razie 
związane z profesjami medycznymi, jednakże można mówić o tym, 
ze każda grupa zawodowa może mieć klauzulę sumienia, dlatego że 
posiadają oni prawo do poszanowania wolności sumienia, a ustawo-
dawca nie wprowadza żadnych ograniczeń. Środowisko dziennikar-
skie już od 10 lat chcą mieć możliwość korzystania z klauzuli su-
mienia. Prelegentka zapoznała także słuchaczy z uregulowaniami 
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prawnymi dotyczącymi etyki dziennikarskiej zawartych między in-
nymi w: Deklaracji Paryskiej, Rezolucji 1003, Karcie Etycznej Me-
diów oraz Kodeksach zawodowych. Dziennikarz może odmówić 
przedstawienia danej informacji, jeżeli jest niezgodna z jego przeko-
naniami i nie powinna mu za to grozić utrata pracy, jednakże rze-
czywistość jest inna i za wyrażenie własnego zdania może grozić 
śmierć medialna jak to się stało kilka lat temu w związku z p. Hanną 
Lis. Prelegentka przedstawiła także na jakie konflikty narażony jest 
dziennikarz np. konflikt między jego normami moralnymi a wyma-
ganiami pracodawcy. Obecnie media są narzędziami różnych partii, a 
regulacje prawne nie obejmują części mediów, gdyż odnoszą się 
tylko do mediów publicznych. Dziennikarz ma obowiązek działać 
zgodnie z zasadami etycznymi. Prelegentka wysnuła wniosek, że nad 
pracą dziennikarzy powinna sprawować zewnętrzną kontrolę Komi-
sja Etyczna. 

 
5. „Klauzula sumienia w polskim systemie prawnym” - mgr 

Renata Husarz (KUL) 
Prelegentka przedstawiła przykłady zawodów objęte tym do-

kumentem np. lekarze, pielęgniarki, położne. Według art. 39 Ustawy 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty „Lekarz może powstrzymać się 
od wykonywania świadczeń medycznych niezgodnych z jego sumie-
niem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać real-
ne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w 
podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w doku-
mentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie 
stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzed-
niego powiadomienia na piśmie przełożonego”. Prelegentka przybli-
żyła również historię powstania głośnego i dość kontrowersyjnego 
dokumentu Klauzuli sumienia napisanej przez Wandę Półtawską. 

 
6. „Wolność sumienia i wyznania osób sprawujących funkcje 

publiczne” - mgr Szymon Psonka (KUL) 
Na początku podał definicję wolności sumienia i wyznania 

powołując się na uregulowania prawne owych zagadnień, a także 
przytoczył definicję funkcji publicznych. W swoim referacie stwier-
dził na podstawie wspomnianych aktów prawnych, że każdy czło-
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wiek ma bezwzględną wolność wolności sumienia i wyznania i po-
winien nim się kierować jeśli ono nie jest niezgodne z innymi prze-
pisami prawnymi. 

 
7. „Klauzula sumienia oczami młodego pokolenia” - Daniela 

Buś (URz). 
W swoim referacie prelegent skupił się oprócz podania defini-

cji już nie raz przytaczanej klauzuli sumienia jak i powołania się na 
opinię młodych ludzi, takich samych jak on. Stwierdził, ze zdania na 
ten temat są podzielone i zależą od wiedzy posiadanej przez mło-
dych, na których opinii się opierał. Większość nie miała pojęcia 
czym jest lub odwoływała się tylko do lekarzy, a bardziej świadomi 
przywoływali sprawę dr Chazana. Świadomość młodych ludzi nie-
stety nie jest wysoka, swoją niewiedzę powołują na nauczycieli czy 
wykładowców, którzy nie poruszają takich spraw, ale jest to też wina 
młodych, których w większości nie interesują bieżące problemy spo-
łeczne. 

 
11:45 – 14:00 Panel II – Prawniczy: 

„Prawo drogą życia człowieka” 
 
1.  „Prawnik katolik wobec spraw rozwodowych” – dr Justy-

na Krzywkowska UWM  
Nowy Testament nawiązuje do idealnego obrazu małżeństwa 

z ksiąg hebrajskich. Taki obraz, jak stwierdziliśmy, właściwie nie 
pozostawia miejsca na rozwód. Małżeństwo to wzajemne posiadanie 
i miłość. Prelegentka opisała sytuację od strony moralnej i poczucia 
moralności prawników do wykonywanego zawodu. W ton tego wy-
stąpienia idealnie wpisuje się komentarz Jana Pawła II do uwag kard. 
Józefa Glempa „Adwokaci mogą czekać na rozwód, tak jak zakłady 
pogrzebowe czekają na nieboszczyków”. Ta subtelna aluzja porów-
nująca pracę adwokatów do nekrobiznesu mówi sama za siebie. Po 
prostu, ubogaca. 
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2. „Klauzula sumienia w praktyce prawniczej” – mgr Maja 

Mroczek UŁ  
„Spór o klauzulę sumienia jest sporem o pewną koncepcję re-

lacji między państwem i wolnościami obywatelskimi” – powiedział 
o. prof. Jarosław Kupczak OP. Rzecznik praw obywatelskich uważa, 
że art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty trzeba zmie-
nić. W kontekście toczącej się dyskusji o zachowaniu prof. Bogdana 
Chazana prof. Irena Lipowicz proponuje, by to nie lekarz, ale admi-
nistracja placówki miała obowiązek informować pacjenta o tym, 
gdzie ma uzyskać świadczenie, którego nie chcą wykonać jej leka-
rze. Część ekspertów mówi, że musi być wykaz lecznic wykonują-
cych aborcję. Inni mówią, że lepiej nic nie zmieniać. 

 
3. „Regulacje prawne klauzuli sumienia w Europie i na świe-

cie”  – mgr Hanna Chmielewska UŚ  
Niemieckie ustawodawstwo gwarantuje prawo do odmowy 

uczestnictwa w przeprowadzeniu zabiegu aborcji (Ustawa z dnia 27 
lipca 1992 r. o unikaniu i pokonywaniu konfliktów związanych z 
ciążą), jak również prawo do odmowy uczestnictwa w zabiegach 
dokonywanych na embrionach (Ustawa z dnia 13 grudnia 1990. o 
ochronie embrionów). Prawa te przysługują nie tylko lekarzom, ale 
również innym osobom, które mogłyby być zaangażowane w po-
wyższe zabiegi. W Wielkiej Brytanii Na mocy ustawy z 1967 r. o 
aborcji nikt nie może zostać zobowiązany do uczestnictwa w do-
puszczonym przez prawo zabiegu przerwania ciąży, jeśli nie jest to 
zgodne z przekonaniami danej osoby. Wyjątek stanowi tu procedura 
medyczna, która jest niezbędna dla ratowania życia lub zapobieżenia 
poważnemu trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu fizycznym lub psy-
chicznym kobiety ciężarnej. Możliwość odmowy udziału w procedu-
rach technicznych, mających na celu zapłodnienie i ciążę, reguluje 
natomiast ustawa z 1990 roku o zapłodnieniu i embriologii. Na mocy 
ustawy medycznej z 1983 r. Naczelna Rada Lekarska w Wielkiej 
Brytanii ma możliwość wydawania tzw. wskazówek dotyczących 
m.in. dobrych praktyk lekarskich. Jedną z takich wskazówek jest 
zobowiązanie lekarza powołującego się na klauzulę sumienia do 
poinformowania pacjenta o możliwości wizyty u innego lekarza. 
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Wskazówki Naczelnej Rady Lekarskiej nie mają wiążącej mocy 
prawnej, ale ich lekceważenie i stałe naruszenie może doprowadzić 
nawet do utraty prawa do rejestracji prowadzonej praktyki lekarskiej. 
We Francji kwestie związane z klauzulą sumienia są regulowane 
przez przepisy „Kodeksu zdrowia publicznego”. Na jego mocy pra-
wo do powoływania się na klauzulę sumienia przysługuje w przy-
padku czterech obszarów działań medycznych: przerwania ciąży, 
przerwania ciąży ze względów medycznych, sterylizacji w celach 
antykoncepcyjnych oraz badań na zarodkach i zarodkowych komór-
kach macierzystych. Warto zaznaczyć, że we Francji „Kodeks zdro-
wia publicznego” nie przewiduje klauzuli sumienia dla farmaceutów. 
Francuski „Kodeks etyki lekarskiej” daje natomiast lekarzowi prawo 
do odmowy świadczenia usługi medycznej z powodów osobistych 
bądź zawodowych, za wyjątkiem sytuacji nagłych oraz takich, w 
których odmowa pomocy zaprzeczałaby człowieczeństwu. Lekarz 
powołujący się na klauzulę sumienia jest zobowiązany do wskazania 
choremu na inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej.  

 
4. „Klauzula sumienia a mediacje sądowe w sprawach nielet-

nich”  – mgr Marcin Jakubczyk KUL  
Prelegent przybliżył nam osobę mediatora szczególnego ro-

dzaju ponieważ w sprawach najmłodszych – nieletnich. Mediatorem 
w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która: ukoń-
czyła 26 lat, korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, biegle 
włada językiem polskim w mowie i piśmie, posiada wykształcenie z 
zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa 
oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji 
młodzieży, posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, daje rękojmię należytego 
wykonywania obowiązków, odbyła szkolenie dla mediatorów. Me-
diatorem w sprawach nieletnich nie może być: czynny zawodowo: 
sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz 
inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej 
instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw, adwokat i aplikant 
adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i 
aplikant notarialny, komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego 
kancelarii, funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej, pracow-



254 
 

nik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub 
schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego, pracownik instytucji lub członek organizacji zaj-
mujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub dzia-
łalnością na ich rzecz, ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz 
społeczny kurator sądowy. 

 
5.  „Prawo do życia od poczęcia - uregulowania na gruncie 

Konstytucji i prawa karnego” - mgr Górecka Anna WSPiA  
W świetle polskiego prawa życie ludzkie ma rangę wartości 

zagwarantowanej przez Konstytucję. W art. 38 tegoż dokumentu 
czytamy: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi 
prawną ochronę życia” . W treści przepisu nie znalazł się zapis doty-
czący nakazu prawnej ochrony dziecka poczętego od poczęcia do 
naturalnej śmierci, jednak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 
28 maja 1997 roku podkreśla, iż wartość życia ludzkiego jako dobra 
chronionego konstytucyjnie nie może być zależna od etapu rozwoju. 
Życie ludzkie winno być szanowane i prawnie chronione od momen-
tu poczęcia. Warto zaznaczyć, iż z roku na rok obserwuje się w Pol-
sce wzrost liczby zabiegów przerywania ciąży. W roku 2009 zareje-
strowano 538 zabiegów przerwania ciąży, to jest o 379 więcej niż w 
roku 2002. Większość aborcji wykonywanych jest w związku z prze-
słanką eugeniczną. Lekarze coraz częściej diagnozują (w oparciu o 
badania prenatalne) zagrożenie płodu niepełnosprawnością lub nie-
uleczalną chorobą. Z tego powodu w 2009 roku dokonano 510 za-
bójstw dzieci nienarodzonych. Dla porównania w 2002 roku było ich 
82. Coraz częściej najdrobniejsze nieprawidłowości rozwoju kwali-
fikowane są do aborcji, a nie do leczenia. Wymienione wyżej prze-
słanki ustawy z 1993 roku dają prawo do kwalifikacji według spraw-
ności, a nie tego, kim jest człowiek, co w rezultacie sprawia, że stają 
się „furtką” prawną dla ewentualnych nadużyć w tej kwestii. 

 
6. „Wolności sumienia i wyznania w Konstytucji i aktach oko-

ło konstytucyjnych” – Grzegorz Miśtal KUL  
Problematyka wolności sumienia i wyznania jest uregulowana 

w Polsce przede wszystkim w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. 
Zgodnie z art. 8 ustawy zasadniczej Konstytucja jest najwyższym 
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prawem Rzeczypospolitej Polskiej; jej przepisy stosuje się bezpo-
średnio, chyba że sama Konstytucja stanowi inaczej. W Polsce Kon-
stytucja znajduje się na szczycie systemu powszechnie obowiązują-
cego prawa. Z jej postanowieniami dotyczącymi problematyki wol-
ności sumienia i wyznania muszą być zgodne postanowienia ustaw, 
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodo-
wych, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego, np. uchwał rad: 
gmin, miast, powiatów czy sejmików województw. Ponadto z posta-
nowieniami Konstytucji w sferze wolności sumienia i wyznania po-
winny być zgodne akty prawa wewnętrznego, w szczególności 
uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa RM oraz ministrów. 
Postanowienia Konstytucji w sprawie wolności sumienia i wyznania 
.jako powszechnie obowiązujące, wiążą przede wszystkim organy 
władzy publicznej, ale także obywateli, działających indywidualnie, 
w różnych rola społecznych np. jako pracodawcy, rodzice itp., oraz 
kolektywnie, w szczególności tworzących związek wyznaniowy. 
Poza przypadkami, w których sam przepis Konstytucji wyraźnie 
przewiduje uregulowanie określonego aspektu wolności sumienia i 
wyznania przez ustawę lub umowę międzynarodową, można w kon-
taktach zwłaszcza z organami władzy publicznej wprost powoływać 
się na odpowiednie postanowienia ustawy zasadniczej. 

 
7. „Problematyka krzyży w urzędach i szkołach” - Elwira Na-

talia Kałędek UWM 
Wchodząc do urzędu państwowego na ścianie widzę to co wi-

dzieć powinnam w takim miejscy, czyli godło oraz to, co jest efek-
tem państwowej pomyłki i niedopatrzenia - czyli krzyż. Symbol ten 
to symbol religii, czy ja wchodząc do urzędu wchodzę do kościoła 
lub kaplicy? Czy w Polsce rządzi prawo kościelne?  

Dziś, Polska gwarantuje wolność wyznania i światopoglądu w 
akcie prawnym zwanym konstytucją. Tylko w preambule konstytu-
cji, jest wzmianka o chrześcijańskim dorobku, preambuła nie jest 
jednak równa wagą prawną, do artykułów konstytucji o czym wielu 
katolików nie ma zielonego pojęcia. Skoro tak, skoro państwo ma 
być bezstronne co do religii (taka jest zasada państwa prawa, pań-
stwa obiektywnego) to w żadnym urzędzie nie powinien wisieć 
krzyż, a krzyż w Sejmie to już ciężki zamach na konstytucję i zasady 
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tego państwa. Nie dość, że godło po przodkach wisi podporządko-
wane krzyżowi, jak wieki temu, kiedy musiało się ugiąć pod presją 
okupanta z dzisiejszego Watykanu, to jeszcze jest znieważane przez 
katolickich fanatyków, jak agentów obcego państwa, działających na 
szkodę Polski. 

 
8. „Klauzula sumienia w świetle norm prawnych i etycznych 

ustawodawstwa krajowego” - mgr Karolina Mazur UPJPII  
Tocząca się obecnie debata publiczna na temat klauzuli su-

mienia dotyczy trzech, powiązanych ze sobą wymiarów: medyczne-
go, prawnego i religijnego. W wymiarze medycznym – kierujemy 
myśl ku istocie powołania lekarskiego, którym jest ochrona życia i 
zdrowia ludzkiego. Tak precyzuje to powołanie Kodeks Etyki Lekar-
skiej: lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekar-
ską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Istotny jest wy-
miar prawny tego zagadnienia. Ukazując podstawy klauzuli sumienia 
należy przytoczyć artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, który jednoznacznie definiuje prawo każdego do wolności 
myśli, sumienia i wyznania, obejmującego wszystkich ludzi. Trzeba 
także przypomnieć art. 53 oraz art. 54 Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej. Potwierdza tę wolność sumienia z całą mocą prawo euro-
pejskie, zawarte w Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy. Wolność sumienia jest zatem atrybutem państwa demokra-
tycznego, który odróżnia je od państwa totalitarnego. Wychodząc z 
tego przepisu stwierdzamy, że prawo to dotyczy nie tylko lekarza 
jako osoby, ale przysługuje także instytucjom medycznym. Rezolu-
cja bardzo wyraźnie stanowi, że żaden szpital nie może być dyskry-
minowany z tego powodu, gdyż także szpital nie ma obowiązku 
udzielenia takiego świadczenia, które jest etycznie nie do zaakcep-
towania. Klauzula sumienia występuje też w prawodawstwie więk-
szości państw demokratycznych. Klauzula sumienia łączy się ściśle 
także z kontekstem religijnym. Dla ludzi wierzących w Boga, w tym 
dla katolików, wszelka działalność mająca na celu przerywanie ludz-
kiego życia w jakiejkolwiek jego fazie i stanie zdrowia, jest niedo-
puszczalna. Katolicy powinni także realizować naukę społeczną Ko-
ścioła katolickiego, m.in. uznającą, iż niedopuszczalne są sztuczne 
metody ograniczania prokreacji. Lekarz podzielający te poglądy ma 
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prawo według nich postępować i publicznie się na nie powoływać. 
Klauzula sumienia doznaje tu bezpośredniego wsparcia w Konstytu-
cji RP, o czym była już mowa. 

 
9. „Prawo administratora cmentarza wyznaniowego do ogra-

niczenia kultu pamięci osoby zmarłej - czy prawo kanoniczne może 
rozstrzygać o dopuszczalnych formach kultu zmarłych?” – Konrad 
Dyda KUL  

Od wielu już lat przyjmuje się, iż prawo do grobu ma dwojaki 
charakter: osobisty i majątkowy, przy czym elementom osobistym 
przypada rola wiodąca, bez względu na to, jaka jest wartość elemen-
tów majątkowych tego prawa i na czym one polegają. Do uprawnień 
osobistych zalicza się przede wszystkim pochowanie po śmierci 
zwłok uprawnionego w wybranym przez niego miejscu w grobie 
jednoosobowym lub wieloosobowym rodzinnym, obok zwłok osób 
mu bliskich, oraz kult pamięci zmarłych, który polega na przysługu-
jących człowiekowi różnych wolnościach, wypływających ze sfery 
uczuć i odczuć odnoszącej się do postaci osoby zmarłej, okazywania 
szacunku dla wspomnień i pamięci o niej, urządzenia pogrzebu oraz 
grobowca i decydowania o jego wystroju, załatwiania spraw z zarzą-
dem cmentarza, ochronie przed naruszeniami, składania wieńców, 
palenia zniczy, decydowania lub współdecydowania o przeznaczeniu 
wolnych miejsc w grobowcu dla pochowania dalszych zmarłych itp. 
W tym przypadku, jak trafnie podniesiono w literaturze i judykatu-
rze, mamy do czynienia z jednym dobrem osobistym, tj. kultem pa-
mięci osoby zmarłej, choć może chodzić o ochronę różnych upraw-
nień dotyczących pochowania osoby bliskiej i pamięci o niej - por. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 1977 r., sygn. akt I CR 
234/77 . Przedmiotem ochrony prawnej jest w tym wypadku prawo 
do sprawowania kultu osoby zmarłej, natomiast przesłanką tej 
ochrony jest naruszenie dobra osobistego podmiotu tego prawa. Pra-
wo do grobu ma charakter osobisty i majątkowy, ale nie jest prawem 
własności. Samo uiszczenie opłaty za grób nie ma wpływu na prawo 
do niego (wyrok SN z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I CSK 
66/10). W związku z powyższym może Pan spróbować odzyskać 
„władztwo” nad grobem poprzez wytoczenie procesu cywilnego o 
ustalenie prawa do grobu. 
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10. „Regulacja klauzuli sumienia we włoskim porządku 

prawnym” – Łukasz Lewkut KUL  
We Włoszech klauzula sumienia ma źródło w wolności 

sumienia i wolności religii, które są prawami konstytucyjnie zagwa-
rantowanymi, a także zawarta jest w kodeksach etyki lekarzy, pielę-
gniarek, farmaceutów oraz dokumentach Narodowego Komitetu 
Bioetyki oraz wyrokach Sądu Konstytucyjnego Włoch. Na przykład 
klauzula sumienia jest uregulowana w ustawie z 1978 r. dotyczącej 
norm opieki nad macierzyństwem i dobrowolnego przerywania cią-
ży. Na jej podstawie lekarz lub pielęgniarka może powstrzymać się 
od udziału w procedurach zmierzających do przeprowadzenia zabie-
gu przerywania ciąży oraz od wykonywania takich zabiegów, jeżeli 
uprzednio złoży stosowne oświadczenie. Klauzula sumienia została 
wyrażona także w Kodeksie Deontologii Medycznej w myśl którego 
lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych 
niezgodnych z jego sumieniem, jeżeli zwłoka w ich udzieleniu nie 
pogorszy stanu zdrowia osoby znajdującej się pod jego opieką, z tym 
że ma obowiązek udzielić tej osobie wszelkich użytecznych informa-
cji oraz wyjaśnień. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Narodowego 
Komitetu Bioetyki lekarz - odwołując się do klauzuli sumienia - 
może powstrzymać się od przepisania kobiecie środków postkoital-
nych ze względu na ich potencjalnie działanie wczesnoporonne. Po-
dobne normy odnośnie klauzuli sumienia obowiązują pielęgniarki i 
położne. We włoskim porządku prawnym w stosunku do farmaceu-
tów nie ma natomiast przepisów opartych o konstytucyjną gwarancję 
wolności sumienia, która wyraża się w prawnej konstrukcji tzw. 
klauzuli sumienia. Należy jednak wskazać, że Narodowy Komitet 
Bioetyki w dokumencie dotyczącym klauzuli sumienia farmaceutów 
w zakresie sprzedaży środków postkoitalnych przyjął, że farmaceuta 
- odwołując się do klauzuli sumienia - może uchylić się od sprzedaży 
tychże środków ze względu na ich potencjalne działanie wczesnopo-
ronne. Kodeks Etyki Farmaceuty nakłada na farmaceutę obowiązek 
ochrony i promowania życia ludzkiego, które od poczęcia jest kon-
stytucyjnie chronione. 
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11. „Klauzula sumienia w orzecznictwie Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka” - Milkowski Kacper UWM  

Po raz pierwszy Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (ETPCz) uznała expressis verbis na gruncie art. 9 EKPCz 
istnienie prawa jednostki do sprzeciwu sumienia w sprawie Bayatyan 
v. Armenia. Jakkolwiek wyrok ten dotyczył sprzeciwu jednostki 
wobec obowiązku odbycia służby wojskowej, motywowanego wy-
znawanymi poglądami religijnymi, to przedstawiona przez Trybunał 
argumentacja znajduje w pełni zastosowanie do innych okoliczności, 
w tym do sprzeciwu wobec uczestniczenia w procedurze aborcji 
wbrew swojej woli i wbrew własnemu sumieniu. W sprawie tej Try-
bunał stwierdził, że nie sposób pominąć okoliczności, że odmowa 
skarżącego, jako członka wspólnoty Świadków Jehowy, odbycia 
służby wojskowej i wniosek o skierowanie go do zastępczej służby 
wojskowej, nie stanowiła osobistej korzyści ani też nie była moty-
wowana własną wygodą, ale wynikała z przekonań religijnych, które 
szczerze skarżący wyznawał i realnie praktykował (...) Obowiązujące 
w owym czasie prawo w Armenii nakładało na obywateli bez-
względny obowiązek odbycia służby wojskowej, bowiem zabraniało 
stosowania jakichkolwiek wyjątków (w tym opartych na możliwości 
powoływania się na klauzulę sumienia) oraz przewidywało karalność 
tych, którzy jak skarżący, odmówili odbycia służby wojskowej. Pra-
wo to bez wątpienia mogło stanowić źródło potencjalnych konflik-
tów w przypadku powołania się na klauzulę sumienia, gdyby taka 
sytuacja miała miejsce. W opinii ETPCz powyższy system nie za-
pewniał odpowiedniej równowagi pomiędzy interesem społeczeń-
stwa pojmowanym jako całość a interesem jednostki. W związku z 
tym Trybunał uznał, że nałożenie na skarżącego kary w związku z 
brakiem ustawowych gwarancji dla sprzeciwu sumienia nie może 
zostać uznane za właściwe w demokratycznym społeczeństwie. Co 
więcej, kara ta nie mogła zostać uznana za jedyny konieczny środek 
rozwiązania powyższych konfliktów, biorąc pod uwagę fakt, że ist-
nieją również inne, realne i skuteczne alternatywy, mogące pogodzić 
konkurencyjne interesy, na co wskazuje także doświadczenie prze-
ważającej większości państw europejskich. Stanowisko to podtrzy-
mał i rozwinął ETPCz w sprawie Bukharatyan v. Armenia, umacnia-
jąc konwencyjne gwarancje wolności sumienia. Z całą też pewnością 
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linia orzecznicza strasburskiego Trybunału będzie rozwijała się w 
przyszłości właśnie kierunku dalszego wzmocnienia standardów 
wolności sumienia, tym bardziej, że ETPCz zaznaczył, że będzie 
kierował się tą wykładnią we wszelkich innych sprawach. Przedmio-
towa konkluzja Trybunału znajduje swoje odzwierciedlenie w kolej-
nych orzeczeniach zapadłych w Strasburgu, w których ETPCz pod-
trzymał tezę o istnieniu prawa do działania zgodnego ze swoimi 
przekonaniami, dostosowując ją do rozstrzyganych, zróżnicowanych 
stanów faktycznych. Przykładowo, w wyroku z dnia 17 grudnia 2013 
w sprawie Vartic v. Rumunia (nr 2, skarga nr 14150/08), Europejski 
Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie prawa mołdawskie-
go więźnia do powołania się na klauzulę sumienia, przez odmówie-
nie mu zapewnienia diety wegetariańskiej, która byłaby zgodna z 
jego buddyjskimi przekonaniami religijnymi. Podobnie, Trybunał w 
sprawie Jakόbski v. Polska (skarga nr 18429/06) uznał, że władze nie 
zdołały zapewnić równowagi pomiędzy interesami władz więzien-
nych a prawem skarżącego do swobodnego praktykowania swojego 
wyznania przez przestrzeganie zasad religii buddyjskiej, co skutko-
wało naruszeniem Art. 9 Konwencji (§ 54). 

 
11:45 – 14:00 Panel III - Medyczny: 

„Medycyna a postęp nauki”  
 
1.  „Korzystanie z klauzuli sumienia przez lekarza przy od-

mowie wydania skierowania na badanie prenatalne kobiecie ciężar-
nej” - mgr Radosław Piestrak (KUL) 

Prelegent w swojej pracy przedstawił wyrok SN z 12 sierpnia 
2012 roku. Kobieta podczas trzeciej ciąży dowiedziała się że jej płód 
jest zagrożony (dziecko nie posiadało jednego z chromosomów X). 
Kobieta myślała bardzo poważnie o aborcji. Dziecko jednak urodziło 
się ale choroba okazała się nie tak bardzo rozległa. Lekarze nie wy-
dali skierowania na badania prenatalne bojąc się powołać na klauzule 
sumienia. Wniosła ona do sądu o naruszenie dóbr osobistych. Sąd 
przychylił się do wniosku orzekając iż każdy z lekarzy miał obowią-
zek wydania skierowania na to badanie. Prelegent postawił na za-
kończenie pytanie czy klauzula sumienia to prawo czy obowiązek. 
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2. ,,Rzekł Bóg czyńcie sobie ziemię poddaną…’’- Eugenika: 
wyzwanie czy zagrożenie dla człowieka XXI wieku- mgr Paweł 
Szczepańczyk (UKSW) 

Pojęcie Eugenika pojawia się już u Arystotelesa. Można ją 
zdefiniować w słowach: ,, Mocni żyją słabi giną’’. Mo żemy wyróż-
nić eugenikę pozytywną i negatywną. W eugenice to ekonomia de-
cyduje, które jednostki są najsłabsze. Obecnie można zaobserwować 
eugenikę komercyjną. 

 

3. „Czy operować? O medycznej procedurze zmiany płci u 
osób transseksualnych” - mgr Joanna Żołnierz (UM) 

Transseksualizm to zjawisko gender. Inna nazwa zjawiska 
transseksualizmu to zespół dezaprobaty płci. Powoduje to u osób 
stan przygnębienia, głębokiej rozpaczy. Istnieje 8 rodzajów płci, 15 
tożsamości seksualnej oraz 13 rodzajów płci kulturowej (gender). 
Sposoby leczenia tej dysfunkcji to: terapie hormonalne, operacje 
plastyczne lub dwu letni okres próby. 

 

4. „Kazus prof. Chazana. Czy polskie prawo pozwoliło mu na 
kontrowersyjne zachowanie, które wywołało ogólnopolska dysku-
sję?” - lic. Edyta Dróżdż (KUL) 

Profesor Chazan odmówił dokonania aborcji. W czasach PRL-
u dokonywał on aborcji za które ma ogromne wyrzuty sumienia. W 
polskim prawie istnieją trzy przypadki, gdzie aborcja jest aktem le-
galnym. Odmawiając dokonania aborcji skorzystał on z konstytucyj-
nego prawa. Błędem jednak jaki popełnił to nie udzielił informacji 
pacjentce o alternatywnych miejscach dalszego leczenia. 

 

5. „Przestępstwo aborcji w pracy lekarza”- Monika Słotwiń-
ska (KUL) 

Klauzula sumienia to instytucja prawa, która pozwala leka-
rzowi na powstrzymywanie się od świadczeń zdrowotnych jeśli su-
mienie mu na to nie pozwala. Kontrowersyjny jest temat aborcji w 
pracy lekarza. Przestępstwo aborcji zostało ujętę w art. 152 k.k oraz 
153 k.k. Jest to przestępstwo materialne do znamion należy skutek w 
postaci przerwania ciąży. Strona podmiotowa polega na umyślności. 
Także w wypadku gdzie lekarz namawia matkę na aborcje poniesie 
odpowiedzialność. 
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6. „Przemysłowe wykorzystanie niezapłodnionych komórek 
jajowych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (C 
34/10)” - Jakub Matwiejczyk (KUL) 

Prelegent zadał pytanie jak w przyszłości zagwarantować 
klauzule sumienia dla osób, które zajmują się wykorzystywaniem 
niezapłodnionych komórek jajowych. Należy stworzyć regulacje 
prawne dla osób, które nie chcą brać udziału w takich przedsięwzię-
ciach, które godzą w ludzkie życie. 

 

7. „Dopuszczalność przerwania ciąży a klauzula sumienia le-
karza” – Ewelina Kita KUL 

Życie ludzkie jest najcenniejszym dobrem jakie otrzymaliśmy w 
darze od Boga. Na straży życia stoją elementarne normy prawne, mo-
ralne, etyczne. Jednakże polskie ustawodawstwo karne zna przypadki w 
których normy prawne stawiane są niejako na piedestale przed normami 
etycznymi. Mowa tutaj o warunkach dopuszczalności przerwania ciąży, 
które to zostały enumeratywnie wymienione. Jednakże co w przypadku 
gdy normy prawne znajdą się w kolizji z normami moralnymi, etycz-
nymi? Czy klauzula sumienia daje możliwość zwolnienia się z obo-
wiązku dokonania aborcji w przypadkach prawnie dopuszczalnych? W 
swoim wystąpieniu skupię się na tychże aspektach a także postaram się 
wyjaśnić czym właściwie jest klauzula sumienia i jaką podstawę prawną 
mają lekarze powołujący się na klauzulę sumienia. 

 

Godz. 14.00 - 14.30 – PRZERWA OBIADOWA  
Godz. 14.30 - 15.30 – DYSKUSJA 

 

Konferencja zakończyła o godzinie 16.00 – podsumowaniem 
burzliwych obrad. Konkluzja Konferencji trwała 30 minut.  

 

Sprawozdawcy: 
Iwona Król (I rok) 

Ewelina Kita (IV rok) 
Monika Słotwińska (I rok) 

Marta Pietrycha (III rok) 
Sabina Zasadny (V rok/ redaktor) 
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Konferencja naukowa: 

„RODZINA: PROKREACJA, PEDAGOGIA, POTRZEBY”  

Stalowa Wola - 12 V 2015 r. 
 

Sprawozdanie 
 

Dnia 12 maj 2015 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Na-
uk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Stalowej Woli, na ulicy Ofiar Katynia 6 w sali nr 105 
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: 
„Otwarte usta: wolność czy zadanie”. Zorganizowana przez Katedrę 
Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studen-
tów „Nowoczesne Kształcenie” oraz Fundacji Campus. Rejestracja 
trwała od 9:30 – 10.00. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą 
natomiast słowo wprowadzające przedłożył ks. prof. Jan Zimny – 
kurator (opiekun) wspomnianego Koła Naukowego. Konferencja 
składała się z trzech etapów: sesja plenarna, panele tematyczne - 
ogólny, filozoficzno – teologiczny, prawniczy, pedagogiczny, huma-
nistyczny i społeczny oraz podsumowanie.  

Pierwsza część rozpoczęła się o 10.20. Trwała do 12.00.  
 
10.20 – 12:00 SESJA PLENARNA – Sala Nr 105 I p. 
 
1. Ochrona instytucji małżeństwa w Konstytucji Rzeczpospoli-

tej Polskiej z 1997r. – dr Bogna Przybyszewska-Szter  
Artykuł poświęcony jest normatywnej treści art. 18 Konstytu-

cji RP z 1997 r., w myśl którego małżeństwo to związek kobiety i 
mężczyzny, znajdujący się, podobnie jak rodzina, macierzyństwo i 
rodzicielstwo, pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wskazuje się, że sformułowanie związek kobiety i mężczyzny stanowi 
istotne novum w polskiej legislacji konstytucyjnej. Powodem ich 
umieszczenia w tekście ustawy zasadniczej, jak wyraźnie deklaro-
wano w toku prac w Zgromadzeniu Narodowym i w kampanii przed 
referendum konstytucyjnym, była intencja wykluczenia prawnej 
instytucjonalizacji związków osób tej samej płci. W artykule wyka-
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zano, że Konstytucja RP nie upoważnia ustawodawcy zwykłego do 
ustanawiania instytucji prawnych podobnych do małżeństwa z myślą 
o parach niemałżeńskich, takich jak francuska instytucja pacte civil 
de solidarité (dla par bez względu na płeć partnerów) czy niemiecka 
instytucja eingetragene Lebenspartnerschaft (dla par homoseksual-
nych). Ze względu na art. 18 Konstytucji wykluczone jest także 
uznawanie przez polski porządek prawny par homoseksualnych zare-
jestrowanych za granicą. Stanowisko takie zajmuje wielu znanych 
przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego i doktryny prawa 
prywatnego. Konstytucyjną racją wyjątkowego statusu prawnego 
małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny jest ścisłe aksjolo-
giczne i funkcjonalne powiązanie małżeństwa z innymi dobrami 
chronionymi na mocy art. 18 Konstytucji: rodziną, małżeństwem i 
macierzyństwem. Takie rozumienie tego unormowania znajduje 
potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. 

 
2. Obraz rodziny XXI wieku – ks. dr Władysław Kądziołka  
Transformacja gospodarczo-polityczna Polski po 1989 roku 

nie została bez wpływu na rodzinę. Przemiany odbiły się na tak wie-
lu ludziach, że obecnie mamy do czynienia z powstającym na na-
szych oczach nowym typem społeczeństwa i nowymi typami rodzi-
ny. Ludzie wykształcając w sobie umiejętności świadomego stero-
wania własną edukacją czy ścieżką rozwoju zawodowego, stają się 
bardziej odpowiedzialni i samodzielni. Społeczeństwo złożone z 
wielu samowystarczalnych jednostek zacznie tworzyć coraz więcej 
rodzin partnerskich, odchodząc od modelu patriarchalnego. Trady-
cyjne małżeństwa już teraz są zastępowane formami alternatywnymi. 
Spotykamy się zarówno z kolektywami organizującymi życie co-
dzienne, jak i wyjątkowymi orientacjami indywidualistycznymi. 

 
3. Znaczenie rodziny w procesie wychowania dziecka – dr Ju-

styna Kula-Lic  
Rodzina jest najbardziej powszechnym środowiskiem wy-

chowawczym. Oddziaływuje na zachowanie się wychowanka za-
równo wewnątrz rodziny, jak i na zewnątrz, na jego ustosunkowanie 
się do innych osób, do świata wartości, do systemu norm i wzorów 
postępowania. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie tkwią walory 
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wychowawcze nie do zastąpienia przez inne środowisko. Rodzina 
pozostaje dla ogromnej większości dzieci i dorosłych podstawowym 
zespołem wspólnoty życia. Dla wielu dom staje podporą emocjonal-
ną, ostoją bezpieczeństwa psychicznego. Rodzina jest środowiskiem, 
w którym tkwią najważniejsze możliwości wszechstronnego rozwoju 
człowieka. Uczy odróżniać dobro od zła, rozumieć co jest pożytecz-
ne, a co szkodliwe, co godne pochwały lub nagany. Warto dodać, że 
także postawa rodziców wobec dziecka ma ogromny wpływ na efek-
ty wychowawcze, dobór i skuteczność środków wychowawczych. 
Rodzina oddziałuje na dziecko nie przez organizacje opieki i wy-
chowania, tzn. przez nakazy, zakazy czy polecenia, lecz swoistą at-
mosferę „gniazda rodzinnego”. Pozytywne działanie na dziecko jest 
możliwe tylko wtedy, gdy rodzina zdoła wytworzyć korzystną at-
mosferę, a dziecko po nawiązaniu kontaktów z szerszym środowi-
skiem uzna swoją rodzinę za ośrodek najkorzystniejszy w swoim 
otoczeniu. Dla dziecka ważne jest, jak odnoszą się wzajemnie do 
siebie matka i ojciec, czy się akceptują, są w stosunku do siebie 
życzliwi i serdeczni, czy też w rodzinie panują napięcie, wrogość i 
gniew bądź zimna obojętność świadcząca o życiu obok siebie, a nie 
razem. Szczególnie ważne jest, jak dorośli ustosunkowują się do 
dziecka. 

 
4. Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodzi-

ców w bliskich relacjach interpersonalnych – dr Diana Müller-
Siekierska  

Rozwód staje się coraz powszechniejszym, a zarazem coraz 
bardziej akceptowanym zjawiskiem w naszym społeczeństwie. Roz-
wód związany bywa z wieloma traumatycznymi wydarzeniami, wy-
muszającymi zmiany i konieczność adaptacji do nowej sytuacji. Na 
liście najbardziej stresujących zdarzeń, zaproponowanej przez Hol-
mesa i Rahe'a zajmuje drugie miejsce, tuż po śmierci współmałżon-
ka. Rozwód jest przełomowym wydarzeniem nie tylko w życiu osób 
dorosłych, ale także w dziecięcym doświadczeniu. Reakcja dziecka 
na rozstanie rodziców zależy od szeregu czynników: wieku dziecka 
w chwili rozwodu rodziców, jego płci, osobowości, dojrzałości inte-
lektualnej i emocjonalnej, rozmiaru konfliktu między rodzicami, 
sytuacji ekonomicznej opiekuna, z którymi dziecko mieszka, jakości 
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relacji pomiędzy byłymi partnerami. U dzieci w wieku przedszkol-
nym (3-6 lat) w obliczu rozwodu rodziców dochodzi do regresji, 
czyli cofania się w rozwoju. Dzieci te przestają radzić sobie z pod-
stawowymi czynnościami życia codziennego, np. z ubieraniem się 
czy korzystaniem z toalety. Odczuwają strach przed chwilowym 
rozstaniem, cierpią na bezsenność, płaczą, szybko się złoszczą, stają 
się podrażnione, bierne i wymagające. W literaturze przedmiotu 
zwraca się uwagę na odmienny sposób przeżywania rozpadu związ-
ku rodziców przez chłopców i dziewczynki. Ci pierwsi wyrażają 
swoje problemy w zewnętrznym zachowaniu. Bywają bardziej wy-
magający, agresywni, niespokojni, wykazują mniej samokontroli. 
Trudnością dla nich staje się bezpośrednie oraz dokładne wyrażanie 
uczuć oraz życzeń. W obliczu sytuacji problemowych przejawiają 
mniejszą zdolność adaptacji i mniejszą chęć nawiązania relacji. Nie-
rzadko przeceniają swoje możliwości, ukrywają swoje lęki i słabości. 
Dziewczęta natomiast głębiej przeżywają swoje problemy, ale wyka-
zują większe umiejętności dostosowania się do otoczenia. Bywają 
także skłonne do depresyjnych nastrojów i lęków. Ponadto są mniej 
odporne na dolegliwości psychosomatyczne. W przeciwieństwie do 
chłopców, potrafią wyrażać swoje emocje oraz dzielić się swoimi 
doświadczeniami i przeżyciami. Przedstawiona powyżej charaktery-
styka dzieci zmagających się z rozwodem rodziców dowodzi, że 
rozpad rodziny stwarza trudną sytuację natury psychologicznej dla 
jej członków, wywołując szereg reperkusji, zwłaszcza w życiu mało-
letnich dzieci. Skutki tej sytuacji można złagodzić poprzez niesienie 
dzieciom odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 
5. Patologiczne przejawy życia rodzinnego - dr Andrzej Szy-

mański  
Rodzina współczesna znajduje się pod naporem wielu czynni-

ków zewnętrznych, które wpływają na jej gwałtowne, wielorakie 
przemiany. Jedne z nich wywierają wpływ pozytywny i polepszają 
jej warunki życia, inne zaś powodują jej dezintegrację i dezorganiza-
cję; naruszają podstawowe normy rodzinne regulujące funkcjonowa-
nie rodziny i jej członków w samej rodzinie i poza nią. W Polsce 
poważnym problemem społecznym od lat jest nadużywanie alkoho-
lu. Jego konsumpcja występuje w co 5 rodzinie. Do podstawowych 
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problemów alkoholowych należą: samoniszczenie osób uzależnio-
nych i nadmiernie pijących, dezintegracja rodziny i szkody występu-
jące u członków rodzin alkoholików, naruszenie prawa i porządku 
publicznego przez osoby nietrzeźwe. Ubóstwa najbardziej zagrożone 
są rodziny wielodzietne oraz niepełne z dziećmi na utrzymaniu, ro-
dziny osób bezrobotnych, mieszkających w małych miastach i 
wsiach oraz te, w których głowa rodziny ma niski poziom wykształ-
cenia. Zwykle rodziny te mieszkają w lokalach o niskim standardzie. 
Co najmniej pół miliona Polaków jest całkowicie zdanych na pomoc 
społeczną. Na trudności w realizacji funkcji wychowawczej ma 
wpływ niski poziom wykształcenia Nieporadność przejawia się w 
nadopiekuńczości, ograniczaniu swobody lub rygoryzmie. Nieporad-
ność wiąże się często z kłopotami materialnymi rodziny, z alkoholi-
zmem współmałżonka, niepełnosprawnością dziecka. Nienależyte 
wykonywanie obowiązków rodziców w stosunku do dzieci może 
przybrać formę nadużyć, zachowań patologicznych, takich jak: mal-
tretowanie dziecka, dawanie złego przykładu swoim postępowaniem 
i nałogami. W ostatnich latach wzrosła liczba dorosłych skazanych 
za przestępstwa przeciwko rodzinie, dzieciom i młodzieży. Spraw-
cami przestępstw są najczęściej mężczyźni, często nadużywający 
alkoholu. Środowisko rodzin dysfunkcyjnych wpływa w dużym 
stopniu na występowanie przejawów nieprzystosowania społeczne-
go. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają trudności w nauce szkolnej 
oraz sprawiają kłopoty wychowawcze w szkole, w domu i środowi-
sku rówieśniczym. Uczniowie mają trudności w przyswojeniu wie-
dzy oraz koncentracji uwagi w czasie zajęć szkolnych. W ostatnich 
latach można zaobserwować wzrost liczby nieletnich wobec których 
orzeczono prawomocne środki wychowawczo - poprawcze w związ-
ku z demoralizacja lub kary pozbawienia wolności w związku z po-
pełnionymi czynami karalnymi. Zjawisko to występuje przede 
wszystkim wśród ludzi młodych i rozszerza się. Po narkotyki sięgają 
coraz młodsze dzieci, nawet 9-10 letnie. Skala zjawiska jest niewiel-
ka, ale bulwersująca opinie społeczną. Nierządem trudnią się głów-
nie dziewczęta, chociaż ostatnie doniesienia policyjne mówią rów-
nież o chłopcach. Okazjonalnie prostytucją trudnią się młode narko-
manki, w celu uzyskania pieniędzy na zakup środków odurzających. 
Przedstawiając trudności, z jakimi borykają się rodziny oraz patolo-
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giczne zjawiska w życiu niektórych z nich można przypuszczać, że 
współczesna polska rodzina popadła w kryzys.  

 
12:00 - 12:30 - PRZERWA KAWOWA  

 
PANEL I – Ogólny 

Prowadzący: ks. Prof. Jan Zimny 
 
1. Kontakty ze środowiskiem rodzinnym jako forma realizacji 

potrzeb osób pozbawionych wolności - mgr Leszek Mysiewicz 
Omówienie jak wygląda komunikacja osadzonych ze światem 

zewnętrznym, ich prawo do kontaktowania się z rodziną, podziały 
zakładów karnych na zamknięte, otwarte i półotwarte. Zależnie od 
tego w jakim zakładzie karnym znajduje się więzień ma określone 
możliwości widzeń czy możliwość korzystania z video rozmowy 
według kodeksu karnego art.105. 

 
2. Dziecko to luksus - mgr Monika Łagowska- Cebula 
Chęć planowania i zakładania rodziny przez młode małżeń-

stwa, uniemożliwianie tego przez trudną sytuację finansową, ponie-
waż dziecko wiąże się z wysokimi kosztami. Badania z 2012 roku 
wskazują, że 3% dzieci zostało odebranych w niepełnych rodzinach, 
5% przez bezrobocie rodziców, 1% przez ubóstwo czy złe warunki 
mieszkaniowe.  

 
3.Czy klaps to już patologia? - gdzie zaczyna się przemoc w 

rodzinie? - Piotr Jakóbczyk 
Kontrowersje na temat przemocy w rodzinie, granica między 

słusznym wymierzeniem kary a destrukcyjnym zachowaniem, różni-
ca między znęcaniem się a metodą wychowawczą, różne aspekty 
patologii uwzględniając indywidualne podejście do dziecka. W 2006 
roku była kampania „Kocham- nie bije”, która była manifestem ro-
dziców zamieniających klaps na twarde reguły i zasady.  
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4. Rodzina jako źródło budowania aksjosfery dziecka - mgr 

Aneta Zawadzka 
Rodzina jako główne źródło wiedzy o wartościach, również 

zdaniem samych rodziców. Wynagradzanie za dobre zachowanie, 
zachęcanie do dbania o zdrowie i hierarchizacja wartości : rodzina, 
miłość, dobro, moralność, wiara, mądrość. Ponad 33% rodziców 
uważa, że dziadkowie nie dbają o przekazywanie wartości wnucz-
kom, co jest po części spowodowane wyjazdami za granicę młodych 
i brak rodzin pokoleniowych. Należy wspierać rodziny, pedagogizo-
wać rodziców, organizować seminaria wymiany doświadczeń, pielę-
gnowanie tradycji i obyczajów, włączanie starszych pokoleń w wy-
chowanie dzieci.  

 
5. W kierunku aktywizacji. O roli rodziny w życiu osoby w 

wieku senioralnym - mgr Katarzyna Księżopolska 
Seniorzy zagrożeni wykluczeniem społecznym, osoba starsza 

jest tratowana jako obciążenie dla rodziny. Natomiast powinna ona 
być dowartościowana, czuć się potrzebna, poświęcać się rodzinie, co 
jednak nie jest równoznaczne z nieporadnością i uzależnieniem. 
Osoby starsze powinny być zachęcane do wszelakiej aktywności, 
intelektualnej m.in. na uniwersytetach 3 wieku czy fizycznej. 

 
6. Życie z krupierem pod jednym dachem - mgr Anna Kaza-

niecka – referat odczytany przez prowadzącego 
Bycie krupierem, umiejętność zastosowania wiedzy psycholo-

gicznej, wiążąca się z tym pasja, celem referatu jest przedstawienie 
jak praca krupiera, ciężka w wykonaniu, wpływa na życie rodzinne.  

 
7. Autokreacja vs. Rodzina: Czy wybór musi być konieczny? - 

mgr Magdalena Jancina 
Pojęcie autorozwoju, nakładanie dużego nacisku na samore-

alizację. Twórca autokreacji Zbigniew Pietraciński, przedstawienie 
pojęcia według niego. Wymiary: autonomia, autorefleksja, transgre-
sja. Niemożliwa odpowiedź na pytanie zawarte w temacie, ponieważ 
dla jednych będzie to konieczność, natomiast inni będą musieli do-
konać wyboru.  
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8. Rodzina Fredrów z ziemi przemyskiej a działalność sejmiku 

w Sądowej Wiszni w XVI-XVII wieku - mgr Andrzej Król 
Rodzina Fredrów : Andrzej Maksymilian i Jakub Maksymi-

lian jako kasztelani. Liczna liczba osób z rodziny pełniąca działal-
ność na forum lokalnym, funkcje na sejmikach ziemskich, w roli 
marszałka czy poborcy podatkowego. Działalność sądów kapturo-
wych w okresie bezkrólewia, sądy administracyjne, zajmowanie się 
prawem przez Zygmunta i Andrzeja, wybierano ich wielokrotnie, 
pełnili funkcje w lokalnej wojskowości czy Trybunale Koronnym. 
Rodzina Fredrów była jedną z najbardziej aktywnych w Sądowej 
Wiszni.  

 
9. Naprotechnologia jako alternatywa dla in vitro - mgr Paweł 

Szczepańczyk - referat odczytany przez prowadzącego 
Naprotechnologia jako sposób na otrzymanie potomstwa bez 

ingerencji w „boski plan”, in vitro jako wchodzenie w kompetencje 
Boga. Metoda polegająca na kontrolowaniu i obserwowaniu układu 
rozrodczego kobiet, możliwość rozpoznania płodności w małżeń-
stwach w 40% trafnie, diagnostyka trwająca do 2 lat. Składają się na 
nią trzy etapy: nauka techniki, obserwacja i oczekiwanie na dziecko. 
Metoda nie eliminuje bezpłodności.  

 
10. Postawy studentów wobec małżeństwa i kohabitacji na 

podstawie badań w wybranych uczelniach Krakowa - Mgr Ewa Pie-
truszka 

Przedstawienie postawy studentów do instytucji małżeńskich. 
Mężczyźni bardziej popierają instytucję małżeństwa, czynniki 
wpływające na chęć zawarcia związku małżeńskiego: przyjaźń, chęć 
opuszczenia domu rodzinnego, atrakcyjność partnera, u kobiet czę-
ściej- ciąża i miłość. Kobiety są bardziej bo w ok.55% za związkami 
kohabitacyjnymi, natomiast mężczyźni w ok. 43%. Jest to jeden z 
czynników wpływających na odwlekanie ślubu a inne to łatwość 
rozstania się, niezależność prawna, niedopasowanie seksualne.  
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11. Małżeństwo we wczesnośredniowiecznej Irlandii - mgr 

Łukasz Kosiński – referat odczytany przez prowadzącego 
Przestępstwa przeciw kobiecie były rozpatrywane przeciw jej 

opiekunowi prawnemu, przedstawienie sytuacji prawnej kobiet po-
gańskich, dzięki religii chrześcijańskiej uzyskały status lepszy niż 
mężczyźni albo taki sam. Druidyzm, kobiety mogły być kałankami 
poszczególnych bóstw, mogły być doradczyniami królów, porusze-
nie aspektu związanego z ogniskiem domowym. 

 
12. Karta Dużych Rodzin a problem potrzeb klientów usług 

publicznych - mgr Beata Kociołek 
Karta Dużych Rodzin to zbiór przywilejów, ulg, zwolnień dla 

rodzin wielodzietnych ale czy są one trafne? Plusami są polepszenie 
wizerunku dużych rodzin, nie utożsamianie ich z patologią, docenie-
nie wsparcia przez owe rodziny. Minusy to ogromny formalizm na 
szczeblu ogólnopolskim i lokalnym, brak informacji odnoszących się 
do samej procedury, małe ulgi, zniżki jedynie w granicach ok.5- 10% 
. Daleka droga do realnych realizacji potrzeb dużych rodzin.  

 
13. Medyczne konsekwencje zapłodnienia pozaustrojowego 

oraz kontrowersje wokół naprotechnologii - mgr Gertruda Sowa 
Problem niepłodności w przyszłości, dwie wizje: prolife i pro-

choice. Konsekwencje zdrowotne dla kobiety związane z in vitro: de-
presja, niewydolność oddechowa czy nerek, wzrasta ryzyko raka piersi 
czy jajników, torbiele. Konsekwencje zdrowotne dla dziecka: metoda ta 
może powodować wady rozwojowe, zaburzenie prawidłowej ekspresji 
genów u rozwijającego się organizmu, metyzacja DNA, mutacje w ge-
nach. Bezpieczniejsza jest metoda naprotechnologii jednak nie może 
ona pomóc, jeśli plemniki są źle zbudowane, wadą też jest wysoka cena 
tej metody i nie refundowanie przez państwo. 

 
14. Mechanizmy warunkujące homeostazę systemu rodzinne-

go- Anna Bzówka 
Sprzężenie symetryczne- zdenerwowanie żony przechodzi na 

zdenerwowanie męża, interakcja, sprzężenie negatywne- żona jest 
zdenerwowana, mąż odczuwa strach. Koliste sprzężenie, dodatnie 
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sprzężenie morfogenezy- umożliwienie adaptacji, nasilenie zmian. 
Morfostaza- stabilizacja własnej struktury. Morfostaza - homeostaza, 
zmiana morfogenetyczna. 

 
15. Norma czy mazalians? Przypadek Jadwigi i Adama Sapie-

hów jako przyczynek do badań nad małżeństwami polskiej arystokra-
cji - mgr Dariusz Janota 

Sapiehowie z Kraszyczyna, małżeństwo z drugiej generacji- 
Jadwigi i Adama. Adam poprosił rękę Jadwigi jej matkę w liście, 22 
kwietnia 1852 roku w Krakowie odbył się ich ślub. Byli uważani za 
udane małżeństwo, mieli siedmioro dzieci. Jednakże istnieją podej-
rzenia, że różnie bywało w ich małżeństwie, ponieważ Adam miał 
romans z siostrą Jadwigi- Heleną, z którą to miał dwójkę dzieci. We 
wspomnieniach Jadwigi czytamy, że uważała swe małżeństwo za 
dobre lecz wiedziała, że są one przeznaczone dla przyszłych pokoleń 
do odczytania. Obchodzili oni złote gody. Widać konflikt miedzy 
siostrami, gdyż Helena chcą odwiedzić siostrzeńców pod nieobec-
ność Adama, napisała do siostrzenicy a nie swej siostry. 

 
16. Współczesna kultura a potrzeby rodziny - Jacek Sułuja 
Związki partnerskie, in vitro, eutanazja jako zjawiska kultu-

rowe. Z preambuły europejskiej wykreślono wartości chrześcijań-
skie, telewizja wykreowała nową kulturę, która spowodowała de-
strukcję wcześniejszych przekonań. Wartości niższego rzędu zastąpi-
ły wartości wyższego rzędu. Należy z tym walczyć, potrzeby rodziny 
są zależne od kościoła i religii.  

 
17. Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe jako 

podmioty polityki wobec rodziny w Polsce - mgr Danuta Kędziorska 
Polityka prorodzinna jako ochrona i promocja członków ro-

dziny. Konieczność dostrzeżenia granicy między polityką społeczną i 
rodzinną, która jest bardzo zacierana. Instytucje państwowe m. in. 
Ministerstwo pracy, ministerstwo edukacji, ministerstwo zdrowia, 
powiatowe centra, Rzecznik Ochrony Praw Dziecka, samorządy, 
komisje do spraw rodziny, gminne ośrodku pomocy rodzinie, kościół 
katolicki (Caritas, Adopcja na odległość), podejmują działania dłu-
goterminowe i kompleksowe. Coraz więcej jest organizacji prywat-
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nych, które powstają tam, gdzie najbardziej zachodzi taka koniecz-
ność. Muszą istnieć odpowiednie warunki do powstania rodziny a 
także jest konieczna odpowiednia postawa społeczeństwa, rodzina 
ma zajmować najważniejsze miejsce w polityce państwa.  

 
18. Trud pracy w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym - 

mgr Marek Skiba 
Pojawienie się niepełnosprawnego dziecka zmienia organiza-

cję rodziny, jest to dla rodziców dramatyczne przeżycie, plany 
względem dziecka ulegają destrukcji, pojawiają się problemy zwią-
zane z przeżyciami emocjonalnymi i trybem życia. Fazy kryzysu 
emocjonalnego: szok, rozpacz, pozorne przystosowanie, konstruk-
tywne przystosowanie. Dziecko rozwija się pomimo ułomności, taka 
rodzina potrzebuje wsparcia od społeczeństwa, środowisko nie może 
odsuwać ich od normalnego życia.  

 
19. Rola ojca w wychowaniu dziecka - Renata Sałek 
Odpowiednimi wychowankami dla dziecka są rodzice. Bardzo 

duża jest tu rola ojca, jako głowy rodziny, symbolizuje harmonię, 
pracę i siłę. Po rozwodach w ok.90% przyznaje się opiekę nad dziec-
kiem matce, rola ojca często jest ograniczona do płacenia alimentów. 
Często brak ojca spowodowany jest też pracoholizmem. W efekcie 
następują u dziecka zaburzenia emocjonalne i moralne w każdej stre-
fie życia.  

 
20. Wpływ polityki państwa na rodzinę - Daniel Buś 
Politycy nie patrzą obiektywnie na potrzeby obywateli tylko 

dopasowują się do słuchaczy, aby przekonać ich do siebie. Nie ma 
należytej polityki prorodzinnej w Polsce, zmniejsza się demografia, 
co pokazuje niekorzystną sytuację gospodarczą naszego kraju. Dla 
porównania w Austrii rodzina, która ma czworo dzieci ma zasiłek od 
państwa w wysokości 570 euro natomiast w Polsce jest to 350zł i jest 
to uzależnione od dochodu na jednego członka. Państwo podupadnie 
jeśli nadal tyle młodych ludzi będzie wyjeżdżało za granicę i nie 
będzie komu zarabiać na utrzymanie ludzi starszych.  
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21. Rodzina źródłem miłości - mgr Teresa Skupień – referat 
odczytał prowadzący 

Rola miłości w duchu chrześcijańskim, z badań, które są 
umieszczone w referacie wynika, że rodzice, a także dziadkowie 
kształtują pojęcie miłości w rodzinie. 

 
22. Przemoc w rodzinie jako istotny problem społeczny - Mar-

tyna Jarosz – referat odczytany przez prowadzącego 
Czym charakteryzuje się przemoc ekonomiczna, seksualna, 

zostały wymienione cykle przemocy i skutki. Jeżeli ofiara przemocy 
w rodzinie nie uzyska pomocy z zewnątrz wyrwie się z więzienia 
domowego.  

 
PANEL II – Filozoficzno-teologiczny 

Prowadzący: ks. dr Władysław Kądziołka 
 
1. Katecheza rodzinna dziecka w normach synodalnych – ks. 

dr Lesław Krzyżak  
Minęło 11 lat od powrotu katechezy do polskich szkół. Stało 

się to możliwe dzięki przemianom, jakie dokonały się w Polsce po 
upadku systemu totalitarnego, który niemalże od początku tzn. od 
zakończenia II wojny świtowej, za jeden z ważnych elementów swe-
go funkcjonowania określał programową walkę z religią. Przez dzie-
sięciolecia byliśmy świadkami, a wielu z nas wprost uczestnikami, 
zmagania się z tym nieludzkim systemem. System ten dotykał za-
równo ludzi Kościoła, polskiej szkoły, jak i polskiej rodziny. Nie 
można w zasadzie dzisiaj czegokolwiek rozpatrywać w Polsce bez 
odwołania się do tego czego doświadczyliśmy. Z perspektywy 11 lat 
obecności katechezy w polskich szkołach dostrzegamy jej ogromne 
walory wychowawcze. Dobrze się stało, że jest ona obecna w szkole, 
gdzie jest przecież jej właściwe miejsce, tam gdzie kształtuje się 
człowiek w całej swej strukturze osobowościowej, także religijnej. 
W momencie powrotu katechezy do szkól zakończyło się, specyficz-
ne, dwutorowe nauczanie i wychowanie, w szkole i punkcie kateche-
tycznym. Prowadziło to do swego rodzaju „rozdwojenia jaźni". Jest 
wiele aspektów pozytywnych i dobrze, jak sądzę katecheci je znają. 
Na ten temat, wiele słyszeliśmy i czytaliśmy. Ale zarazem oprócz 
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tych pozytywnych aspektów wkradło się także wiele spraw do róż-
nych odcinków naszej pracy katechetycznej, gdzie nawet, ośmielę się 
powiedzieć, zaniedbaliśmy to co już zupełnie przyzwoicie funkcjo-
nowało gdy katecheza była obecna przy parafiach. Trzeba widzieć 
pozytywy i negatywy. Sądzą, że jedną z fundamentalnych spraw 
domagających się naszego większego zaangażowania są rodzice i 
nasza współpraca z nimi. Z łatwością można dostrzec na tym odcin-
ku poważne braki z naszej, kościelnej, strony. Współpraca z rodzi-
cami jest sprawą niezwykłej wagi. Bez niej nasze działania kateche-
tyczno-duszpasterskie, prowadzone wobec dzieci i młodzieży, są 
mało skuteczne. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy my 
jako: księża, siostry zakonne, katecheci świeccy, czynimy wystarcza-
jąco dużo wysiłku, aby współpraca z rodzicami była priorytetem w 
naszych działaniach katechetycznych. 

 
2. Niebezpieczne filozoficzne źródła szkół waldorfskich - mgr 

Robert Mieczkowski 
Pedagogika waldorfska to pedagogika alternatywna do ofi-

cjalnie obowiązującej, której twórcą był Rudolf Steiner. Nazwa 
"waldorfska" pochodzi od pierwszej szkoły dla dzieci robotników, 
założonej przez Rudolfa Steinera w 1919 przy fabryce cygar "Wal-
dorf-Astoria" w Stuttgarcie, na zaproszenie jej właściciela Emila 
Molta. Głównym zadaniem tej pedagogiki jest żywe pielęgnowanie 
zrozumienia istoty człowieka i jego rozwoju w powiązaniu ze świa-
tem i społeczeństwem. Celem zatem jest przede wszystkim wspiera-
nie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozumianego jako rozwój 
trzech sfer: myślenia, uczuć i woli. Charakterystyczne dla pedagogiki 
waldorfskiej jest przywiązywanie dużej wagi do działań artystycz-
nych (malowanie, rysowanie form, śpiewanie, gra na instrumentach, 
eurytmia), a także uczenia poprzez praktyczne działanie - prace ręcz-
ne, warsztaty – praca z drewnem, pielęgnacja ogrodu. Podkreśla się 
rolę rytmu w zdrowym kształtowaniu nauczania. Specyfiką szkół 
waldorfskich jest m.in: brak ocen; brak podręczników; edukacja 
zintegrowana na przestrzeni szkoły podstawowej, a nie tylko w 
młodszych klasach; charakterystyczny rytm dnia.  
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3. Czy rodzina ciągle wartością? System aksjonormatywny 
polskiej młodzieży. Analiza wyników socjologicznych badań – dr 
Tomasz Michał Korczyński  

Tworząc obraz młodzieży jako grupy, zacznijmy od jednego z 
podstawowych, a zarazem bardzo istotnych pytań, pytania o system 
wartości. Uczniom klas siódmych z wytypowanych szkół o niskiej i 
wysokiej przestępczości, z terenu województwa katowickiego zapro-
ponowano wybór 5 najcenniejszych wartości z zachowaniem grada-
cji ich ważności. Wartością najczęściej wybieraną przez pokolenie 
14-latków była przyjaźń, następnie rodzina, szczęście rodzinne, 
sprawiedliwość. Kolejnym pytaniem jakie zadano młodzieży, było 
pytanie o to, czy posiada ona swoje autorytety i kim są osoby, które 
młodzież uważa za wzorce. Ponad 30% ludzi młodych nie udzieliło 
odpowiedzi na to pytanie, co wskazuje na nieobecność cenionych 
autorytetów i wzorów do naśladowania. 30,4% młodych uznało za 
swoje autorytety członków rodziny, a następnie rówieśników i znajo-
mych - 16,1%. Nauczyciele, wychowawcy, księża nie cieszyli się zbyt 
dużym powodzeniem wśród młodzieży - 2,9%. Wyższą pozycję zaję-
li muzycy oraz sportowcy; badania ukazały także prawie całkowity 
zanik autorytetów i wzorów literackich. Zapytano także młodych 
ludzi o posiadanie w swoim otoczeniu osób godnych zaufania. Bar-
dzo wielu uczniów klas siódmych powiedziało, że osoby godne za-
ufania znajdują się w rodzinie, wyraźnie typując rodziców, tj. ojca i 
matkę albo matkę jako szczególną osobę, do której zwracają się ze 
swoimi problemami. W przeprowadzonych badaniach niska była 
pozycja ojca jako osoby godnej zaufania. Poza członkami rodziny 
młodzi ludzie najczęściej wskazywali rówieśników, natomiast w 
dużo mniejszym stopniu nauczycieli, księży czy innych dorosłych. 
Jeżeli mówimy o formach spędzania wolnego czasu to należy przy-
pomnieć, że w ostatnich latach nastąpił w Polsce drastyczny spadek 
liczby placówek, instytucji i miejsc, które oferują młodym ludziom 
interesujące możliwości spędzenia czasu. W wieku 12-13 lat w for-
mach aktywnego uprawiania sportu uczestniczy 60% chłopców i 
40% dziewcząt, natomiast 17-latki biorą udział w zajęciach sporto-
wych odpowiednio w 45% i 28%. Nie zmienia tej sytuacji nawet 
organizowanie nowych programów sportowych. Aktywne formy 
wypoczynku przegrywają konkurencję z ekranem telewizyjnym i 
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monitorem komputerowym. Istotnym problemem polskiej młodzieży 
jest sprawa kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych i na 
wyższych uczelniach. Ukazując problemy polskiej młodzieży, nie 
wolno zapomnieć o niepełnosprawnych. O skali zjawiska może 
świadczyć fakt wydania w roku szkolnym 1999/2000 przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne 27532 orzeczeń klasyfikujących dzie-
ci i młodzież niepełnosprawną do placówek kształcenia specjalnego.  

 
4. Coaching rodzinny. Teoria i praktyka – mgr Piotr Dubiński  
Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziały-

wań, którego celem jest wspieranie rodziny w rozwoju, w poszcze-
gólnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i 
niezamierzonych). Zakłada się przy tym samodzielne dokonywanie 
zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu ro-
dzinnego. Inicjatorem podejmowanych działań jest coach, który to-
warzyszy członkom rodziny w odkrywaniu potencjału rodziny, bu-
dzeniu samoświadomości, autorefleksji i wzmacnianiu przekonania o 
własnej skuteczności. Punktem wyjścia dla coachingu rodzinnego nie 
są problemy rodziny lecz jej wszechstronny rozwój. Adresatem od-
działywań jest z założenia system rodzinny. Formy pracy coacha 
mają charakter indywidualny i grupowy, zmierzają do realizacji celu, 
jakim jest dobrostan rodziny, a nie rozwiązywanie sytuacji kryzyso-
wych. Jednocześnie pozwalają na tematyzowanie zagadnień związa-
nych ze zmianą w rodzinie, zasobami w rodzinie, relacjami, zarzą-
dzaniem konfliktami czy komunikacją. Porusza ważne zagadnienia 
tworzenia właściwego balansu życiowego między rodziną a życiem 
zawodowym, także w kontekście realizacji celów indywidualnych 
oraz rodzinnych oraz hierarchii takich celów. Coaching rodzinny w 
sposób świadomy dystansuje się od innych, deficytowo zorientowa-
nych form pomocowych.  

 
5. Rodzina w dobie zagrożeń: związki partnerskie, a wizja 

Kościoła katolickiego – mgr Dawid Lis  
Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z 

innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych. Za-
gadnienie tolerancji, wielokrotnie poruszane przy okazji różnych 
dyskusji, zostało gruntownie opracowane, zwłaszcza w ramach filo-
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zofii polityki. Nie ma więc potrzeby przywoływać w tym miejscu 
poszczególnych analiz. Wciąż jednak brakuje rozstrzygnięć, które 
oddalając się od kwestii społeczno-politycznych, pozostałyby na 
gruncie czysto etycznym. Tymczasem Kościół katolicki takową nie-
zgodę w swoich wypowiedziach wyraźnie artykułuje. Podnosi otwar-
ty sprzeciw wobec równego traktowania związków zawieranych 
przez osoby tej samej płci i związków heteroseksualnych. Co więcej, 
nie zgadza się na przyjmowanie w szeregi kandydatów do kapłań-
stwa osób, które przejawiają „głęboko zakorzenione” skłonności 
homoseksualne, wyrażając tym samym przekonanie, iż homoseksu-
aliści nie mogą być wybrani do tej formy służby Bogu. Zdefiniowa-
nie tolerancji jako nakazu wspierania każdego człowieka w jego 
dążeniu do samorealizacji, wyłącza katolików z grona ludzi toleran-
cyjnych. Kościół bowiem zaznacza, iż akty homoseksualne sprzeci-
wiają się prawu naturalnemu. Twierdzi, że nie wynikają z prawdzi-
wej komplementarności uczuciowej i płciowej. Odmawia im jedno-
cześnie swej aprobaty. Byłoby nieporozumieniem oczekiwać, iż 
katolicy będą wspierać i utwierdzać gejów i lesbijki w ich dążeniach 
do samorealizacji w wybranych przez nich związkach. 

 
6. Bez nich nie byłoby nas. Wartość osób starszych w świetle 

nauczania Kościoła katolickiego – mgr Janusz Ruciński  
Starzenie się społeczeństwa jest skutkiem dwóch zjawisk de-

mograficznych: wydłużanie życia, na które ma wpływ postęp w 
dziedzinie medycyny, zwalczenie nieuleczalnych do tej pory chorób, 
podnoszenie standardów życiowych i postęp cywilizacyjny oraz 
spadek liczby urodzeń. Coraz częściej, zwłaszcza w Europie zachod-
niej, dominuje model rodziny: "dwa plus jeden". W związku z tymi 
tendencjami osoby w wieku podeszłym stanowią coraz liczniejszą 
część społeczeństwa i w świetle prognoz demografów ta grupa spo-
łeczna będzie się stale powiększać. Dlatego ich problemy i istotne 
dla nich sprawy nie mogą być pomijane. Ludzie starzy winni mieć 
równoprawne miejsce w społeczeństwie, a ich problemy winny być 
traktowane w sposób odpowiedzialny i z należytą powagą. Toteż 
Kościół zabiera głos także i wobec problemów najstarszych człon-
ków społeczeństwa. Podejmując refleksję nad stosunkiem Kościoła 
do starości należy oprzeć się w głównej mierze na codziennej prak-
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tyce Kościoła na rzecz osób starszych, oraz najwyższej rangi naj-
nowszych dokumentach kościelnych poruszających tematykę staro-
ści, gdyż tylko te dokumenty wyrażają oficjalne stanowisko Kościoła 
wobec tego zagadnienia. Mają one charakter uniwersalny, ponieważ 
dotyczą całego Kościoła powszechnego i są przygotowywane przez 
Urząd Nauczycielski Kościoła, tzw. Magisterium Kościoła.  

 
7. „Rodzina, to coś więcej niż tylko więzy krwi…” - środowi-

sko rodzinne we współczesnym świecie – lic. Anna Schmidt  
W rodzinie tworzą się pierwsze więzi psychiczne, rodzą się 

uczucia. Dziecko uczestniczy w jej życiu, poznając wzory zachowań, 
normy i zasady postępowania społecznego, przyswajając sobie wie-
dzę o otaczającym świecie. Rodzice są pierwszymi ludźmi, których 
poznaje. Do nich wysyła pierwsze sygnały, oni są jego przewodni-
kami w początkach wędrówki przez świat. Każda rodzina ma swoje 
zwyczaje, nawyki, tradycje. Rodzina w sposób naturalny wprowadza 
dziecko w świat kultury, uczy obcowania z innymi ludźmi, przekazu-
je ważne w społeczeństwie wartości. Droga życiowa człowieka, suk-
ces i szczęście osobiste w dużej mierze zależą od tego, jak został 
przygotowany do życia przez rodzinę. Środowisko rodzinne powinno 
zaspakajać podstawowe potrzeby dziecka – poczucie bezpieczeń-
stwa, potrzebę miłości, uznania, łączności i solidarności – więzi z 
rodzicami. Dziecko powinno czuć, że jest akceptowane i kochane – 
jest to czynnik tak samo niezbędny do prawidłowego jego rozwoju, 
jak odpowiednie żywienie, świeże powietrze czy szczepienia i higie-
na ciała. 

 
8. Rodzina pierwszym miejscem katechezy – mgr Teresa 

Krzywkowska  
W podstawowych dokumentach katechetycznych, jakie ukaza-

ły się w wymiarze Kościoła powszechnego, najwięcej miejsca po-
święca się katechezie rodzinnej. Stanowisko takie wydaje się być ze 
wszech miar uzasadnione, gdyż ten rodzaj katechezy jest i czasowo 
pierwszy w odniesieniu do systematycznej katechezy parafialnej czy 
szkolnej, i najbardziej odzwierciedlający naturę Kościoła oraz pro-
wadzonej przezeń misji. Pragnie on bowiem postrzegać sam siebie 
nie tylko w wymiarach instytucji udzielającej określonego rodzaju 
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pomocy światu czy też wchodzącej z nim w wielorakie formy 
współpracy na rzecz tworzenia bardziej ludzkim środowiska życia 
człowieka, ale jako wspólnotę zbawienia, która swoje najbardziej 
właściwe miejsce aktualizacji znajduje w pierwszej i podstawowej 
wspólnocie, jaką jest właśnie rodzina. Dali temu wyraz Ojcowie 
Soboru Watykańskiego II, gdy w deklaracji o wychowaniu chrześci-
jańskim Gravissimum educationis przypomnieli, że najpierw w ro-
dzinie doświadcza się Kościoła, a dzieci tylko przez nią mogą być 
najbardziej skutecznie wprowadzone w życie ludu Bożego 

 
9. Samodzielne wychowanie dziecka w ujęciu chrześcijańskim 

– mgr Krystyna Hoła  
Olbrzymie znaczenie wychowania w życiu człowieka i ciągle 

zwiększający się wpływ wychowania na współczesny postęp spo-
łeczny stanowi przedmiot bacznego rozważania świętego Soboru 
Powszechnego. Istotnie, wychowanie młodzieży, a nawet ciągłe ja-
kieś kształcenie dorosłych stają się łatwiejsze i zarazem bardziej 
palące w warunkach naszych czasów. Ludzie bowiem bardziej świa-
domi swojej godności i swego obowiązku pragną coraz aktywniej 
brać udział w życiu społecznym a zwłaszcza w życiu ekonomicznym 
i politycznym; prawdziwy postęp techniki i badań naukowych, nowe 
środki porozumienia społecznego dają ludziom mającym więcej 
wolnego czasu od zajęć, sposobność łatwiejszego dostępu do spuści-
zny myślowej i kulturalnej, jak też do wzajemnego uzupełniania się 
przez ściślejsze powiązania tak między grupami społecznymi, jak i 
między samymi narodami. Należy więc zgodnie z postępem nauk 
psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać 
dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych wła-
ściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych, do zdobywania 
stopniowo coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należy-
tym kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek i w 
osiąganiu prawdziwej wolności, po wielkodusznym i stanowczym 
przezwyciężeniu przeszkód. Winni oni też otrzymać pozytywne i 
roztropne wychowanie seksualne, dostosowane do ich wieku. Poza 
tym trzeba ich tak przygotowywać do uczestniczenia w życiu spo-
łecznym, aby wyposażeni należycie w konieczne do tego i odpo-
wiednie środki, mogli włączać się czynnie w różne zespoły ludzkiej 
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społeczności, aby ujawniali przez rozmowę z innymi swe zapatry-
wania i chętnie zabiegali o wspólne dobro. 

 
10. Wpływ rodziny na rozwój zdolności i uzdolnień dzieci- 

rozważania filozoficzno-pedagogiczne – mgr Kamila Magdalena 
Kosiak  

Pierwszym , najważniejszym miejscem rozwijania uzdolnień 
dziecka ,do czwartego roku życia jest rodzina. Rodzina ma oczywi-
sty wpływ na rozwój uzdolnień dziecka po czwartym roku życia, Ma 
też w tym zakresie sojuszników lub „hamulcowych” w postaci szer-
szego środowiska: mediów, grupy rówieśniczej, instytucji edukacyj-
nych, np.: przedszkola, szkoły. Rodzina przekazuje dziecku wartości 
jakimi są, np.: uczenie się, zdobywanie wiedzy, twórcze samodzielne 
rozwiązywanie problemów, podejmowanie niezależnych decyzji. 
Uczy „stylu” radzenia sobie w życiu. Może to być również uczenie 
bezradności, niepodejmowania działań w obawie przed popełnieniem 
błędu. Jest to tzw. wyuczona bezradność. Elementy te mają wpływ 
na to, czy , jakie i w jaki sposób zdolności człowieka będą się wyra-
żać. Wpływ rówieśników na rozwój uzdolnień polega na przekazy-
waniu pewnych wzorców zainteresowań oraz budowaniu klimatu 
grupy sprzyjającej bądź nie sprzyjającej rozwijaniu zdolności. 
Wpływ przedszkola na rozwijanie talentów będzie zależeć od: moż-
liwości i chęci zajmowania się wspieraniem dzieci utalentowanych i 
uzdolnionych, posiadaniem nauczycieli „ mistrzów”, poziomu po-
zwolenia na samodzielność, twórcze i niekonwencjonalne rozwiąza-
nie problemów, popełnianie błędów, umiejętność wzmocnienia za-
chowań wykraczających poza stereotypy, nie trzymanie się „jedynie 
słusznych wzorców”, wychodzenia poza realizowane programy. 
Ważnym czynnikiem stymulującym i poprawiającym efektywność 
nauczania jest idea rozwijania aktywności twórczej dziecka w trzech 
sferach: twórczej, zdolności ponadprzeciętnych i zaangażowania w 
zadanie. Jak wynika z badań naukowych Getzelsa i Jacksona zarów-
no poziom rozwoju intelektualnego jak i zdolność do twórczego 
myślenia mają wpływ na późniejsze funkcjonowanie dziecka w szko-
le. O twórczej jednostce decydują trzy sfery: poznawcza, cechy oso-
bowości, wartości autonomiczne. 
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11. Relacje między małżonkami a rozwój dziecka – mgr Ur-
szula Potyczka  

Akceptacja życiowego partnera jest podstawowym składni-
kiem określającym atmosferę emocjonalną współżycia małżonków, a 
także zaangażowanie wszystkich członków w sprawy rodziny. Cie-
pły, dobry klimat stosunków rodzinnych wpływa na wzrost zaintere-
sowania i dbałości o współmałżonka oraz zaangażowanie w sprawy 
związane z domem. Zwiększa się uwaga poświęcana dzieciom, kon-
takt z nimi jest dobry i nie sprawiają one problemów wychowaw-
czych. Zaburzenia uczuciowości dzieci i młodzieży kształtują się 
między innymi pod wpływem nieprawidłowego oddziaływania ich 
rodziców. Czynniki mające znaczenie w pogłębianiu się zaburzeń to 
niezgodne współżycie rodziców, konflikty wewnątrzrodzinne oraz 
brak wzajemnego szacunku, a przede wszystkim przyjmowanie przez 
skonfliktowanych małżonków sprzecznych i nieprawidłowych metod 
wychowawczych. Młodzież, której rodzice przejawiają poważne 
objawy nieprzystosowania małżeńskiego, cechuje znacznie więcej 
problemów z zachowaniem - wyrażających się tendencjami do nie-
posłuszeństwa, niekiedy nawet zachowaniami o charakterze dewia-
cyjnym, niż dzieci z rodzin o wysokim poziomie jakości małżeństwa, 
który sprzyja prawidłowej socjalizacji i rozwojowi osobowości 
dziecka. Stosunkowo częstym następstwem zaburzonego związku 
małżeńskiego ojca i matki jest pojawianie się u ich dzieci mniej lub 
bardziej nasilonej depresji.  

 
12. Rodzina w kształtowaniu postaw religijnych dzieci – mgr 

Beata Marciniec 
Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego ten 

fakt wpływa na rodzaj i przebieg procesu wywierania wpływu na 
psychikę dziecka I na sposoby kształtowania jego osobowości w 
środowisku rodzinnym. Oprócz funkcji wychowawczych rodzina 
spełnia wiele innych funkcji, które muszą być spełnione, a które 
rzutują na proces wychowania w niej. Warunkiem zasadniczym bytu 
rodziny jest posiadanie środków na jej utrzymanie. Wychowanie w 
rodzinie jest zatem wychowaniem naturalnym. W rodzinie proces 
wychowania przebiega ponadto w sposób stały i ciągły, we względ-
nie stabilnym, choć dynamicznym środowisku. Dziecko przychodzi 
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na świat w określonej rodzinie i jej wpływom podlega od początku 
swojego istnienia. To rodzina zaspokaja wszystkie istotne jego po-
trzeby, dostarcza mniej lub bardziej urozmaiconych stymulacji: za-
spokaja podstawowe, biologiczne i psychologiczne potrzeby dziecka, 
przekazuje dziecku dorobek kulturowy społeczeństwa, dostarcza 
modeli osobowych, wzorów zachowań w konkretnych sytuacjach 
życia codziennego, stanowi teren socjalizacji, jest polem doświad-
czalnym, w którym wypróbowuje ono swe siły i możliwości – na jej 
wsparcie, radę i pomoc dziecko może zawsze liczyć. Pełniąc nie 
tylko funkcje wychowawcze w dziedzinie psychologicznej, rodzina 
odgrywa w stosunku do dziecka rolę „niwelatora wstrząsów, filtru 
czy pomostu”, chroniąc je przed zbyt brutalnym zetknięciem się z 
rzeczywistością i stanowiąc „bazę”, z której mogłoby ono rzucać się 
w wir świata bardziej osobistego, rozciągającego się poza domem.  

 
13. Urzeczywistnianie wartości moralnych jako nadrzędny cel 

wychowania w rodzinie – mgr Ewelina Winiarczyk  
U podstaw każdego systemu wychowania leżą pewne podsta-

wowe stwierdzenia dotyczące człowieka i świata w którym żyje. W 
świetle w/w stwierdzeń celem wychowania jest doprowadzenie czło-
wieka do odkrycia wartości Osoby oraz osiągnięcia zdolności wyboru 
własnej drogi życiowej zgodnie z odkrytymi wartościami. Człowiek, 
który nie będzie zatroskany o potwierdzenie własnej wartości, tylko 
będzie szukać możliwości działania na rzecz dostrzeganego w świecie 
dobra, będzie dobrym Chrześcijaninem i dobrym obywatelem, co jest 
podstawowym celem wychowania przyjętym przez Przymierze Rodzin. 
Drugim istotnym elementem programu wychowawczego w szkole jest 
próba takiego zorganizowania społeczności szkolnej, aby każdy poczuł 
się istotą równoważną z innymi uczestnikami, niezależnie od różnic 
wieku, wiedzy, zdolności, a także powikłania wewnętrznego. Jednym z 
koniecznych kroków w organizowaniu życia szkoły, aby spełniła ona 
ten wymóg, jest ustalenie praw rządzących jej wewnętrznym życiem. 
Prawo to powinno powstać możliwie przy udziale wszystkich członków 
grupy, na miarę ich dojrzałości, aby wszyscy mogli zauważyć, że istnie-
je taka sfera życia klasy, która dlatego, że nie jest zauważana i szanowa-
na, musi być dodatkowo chroniona przez prawo. Prawo samo z siebie 
nigdy nie prowadzi do przeżycia wzajemnego szacunku, ale może wska-
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zywać na miejsca, w których istnieją wartości nierealizowane w danej 
grupie. Konieczny i ciągle ponawiany dialog na ten temat z klasą jest 
jedną z form porządkowania świata wartości dzieci. Ponadto wprowa-
dzenie elementów dialogu w grupie, mówienia o sprawach istotnych dla 
jej członków, dzielenie się na forum klasy własnymi przeżyciami jest 
elementem przygotowania dzieci do uczestnictwa w spotkaniach dziele-
nia bardzo ważnego elementu życia wspólnotowego.  

 
14. Rodzina w życiu i nauczaniu Benedykta XVI – mgr Danuta 

Krupa  
Biograf Benedykta XVI Peter Seewald w jednym z wywiadów 

stwierdził, że papież Ratzinger podążał tą samą ścieżką, co Jan Pa-
weł II. Nie stworzył nowej nauki i nie powoływał nowych instytucji, 
lecz rozwijał jego wielkie dziedzictwo i niósł je dalej. Słowa te moż-
na odnieść do nauczania, poświęconego małżeństwu, rodzinie i 
ochronie życia, które, choć nie były tematem szerszych papieskich 
wypowiedzi, stale powracały w nauczaniu Benedykta XVI. W 2012 
r. Benedykt XVI mówił w Mediolanie, że kobieta i mężczyzna są 
równi w godności, ale z właściwymi sobie cechami. Mają też swoje 
przeznaczenie - "aby dwoje było darem jedno dla drugiego, wzajem-
nie się doceniali i tworzyli wspólnotę życia i miłości", gdyż "miłość 
jest tym, co czyni osobę ludzką autentycznym obrazem Trójcy, obra-
zem Boga". Na Spotkaniu Rodzin w Walencji w 2006 Benedykt XVI 
mówił: "U początków każdego człowieka, a zatem w każdym ludz-
kim ojcostwie i macierzyństwie, obecny jest Bóg Stwórca. Dlatego 
małżonkowie winni przyjmować rodzące się dziecko nie tylko jako 
własne, ale także jako dziecko Boga, Który miłuje je za to, kim jest i 
powołuje do Bożego synostwa. (...) Dlatego właśnie u początku każ-
dej istoty ludzkiej nie leży przypadek czy nieuchronność, lecz plan 
Bożej miłości". Papież nieraz zachęcał rodziców, żeby wychowując 
swoje dzieci pamiętali o tym, jak ważny jest przykład osobisty i sami 
brali przykład z miłości i ufności Maryi i Józefa. Podczas modlitwy 
Anioł Pański w końcu grudnia zeszłego roku podkreślił, że rodzice 
nie są przyjaciółmi czy panami życia swoich dzieci, ale stróżami 
niesamowitego daru, jakim jest dziecko. 
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15. Małżeństwo komunią nierozerwalną – mgr Beata Fober  
Małżeństwo jest rzeczywistością ufundowaną przez Boga, a 

nie tylko ludzkim ideałem, który skazany jest na własne siły, słabości 
i braki. Małżeństwo chrześcijańskie wywodzone jest wprost ze Sło-
wa Bożego. Katolicy, którzy są rozwodnikami, nie mogą przyjmo-
wać Komunii Świętej. To wykluczenie boli, co jest oczywiście zro-
zumiałe, ale napięcie pomiędzy nakazem Bożym a ludzką potrzebą 
uczestniczenia we wspólnocie musi być rozładowywane biblijnymi 
środkami i doktryna katolicka będzie stała nadal na straży nieroze-
rwalności sakramentu małżeństwa. Kościół zaś ma wszelkimi moż-
liwymi środkami pomagać duszpastersko osobom, które z tego po-
wodu cierpią. Sakrament małżeństwa to według nauczania Kościoła 
katolickiego niepodzielna komunia, jedność nierozerwalna na obraz 
niepodzielnego związku Mistycznego Ciała Chrystusa Pana i Ko-
ścioła. Podstawowym obowiązkiem Kościoła jest strzeżenie Bożego 
nakazu nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa. To bowiem 
Bóg chce jego nierozerwalności ze względu na dobro dzieci oraz 
jako znak i wymóg miłości absolutnie wiernej, jaką Stwórca darzy 
człowieka, a Chrystus swój Kościół. Małżonkowie muszą przy tym 
pozostawać sobie wiernymi na zawsze, bez względu na wszelkie 
trudności bądź próby. Jest to prawo absolutne, akcentujące wymiar 
naturalny i nadprzyrodzony małżeństwa, w które nie może ingero-
wać żaden prawodawca.  

 
16. Rodzina w świetle nauczania Jana Pawła II – lic. Jowita 

Berdzik  
Miejscem, w którym winniśmy doznawać poczucia godności, 

niewątpliwie jest rodzina. W niej powinniśmy uczyć się wzajemnego 
szacunku i miłości. an Paweł II nieustannie podkreślał, że rodzina to 
największy skarb narodu. Jest szkołą cnót społecznych, stanowią-
cych o życiu i postępie społecznym. W Liście na XVIII Międzynaro-
dowy Kongres Rodziny w 1994 r. znalazły się m.in. następujące 
słowa: „Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i 
stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem 
posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religij-
nych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu 
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własnej tożsamości. Dzisiaj instytucja rodziny przeżywa kryzys i jest 
także narażona na liczne niebezpieczeństwa, których celem jest po-
mniejszenie jej świętej godności i jej szczególnego znaczenia, jakie 
posiada w Kościele i społeczeństwie. Potrzeba więc odważnej i 
ofiarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, aby rodzinie 
współczesnej pomóc odkryć piękno i wielkość jej powołania: powo-
łania do miłości i służby życiu”. Treść zawarta w przytoczonych 
słowach, w części optymistyczna, w części gorzka, jest aktualna do 
dziś, mimo upływu siedemnastu lat. Zainicjowana w 1989 r. trans-
formacja społeczno-ekonomiczna otworzyła przed nami szanse sze-
rokiego wyjścia na zewnątrz oraz umożliwiła przepływ informacji o 
postawach i wzorcach zachowań w tworzeniu i funkcjonowaniu ro-
dzin poza granicami kraju. Słowem — sprzyjała kontaktom ze-
wnętrznym i stworzyła szansę otwarcia się na Europę. Podobnie 
ułatwiony dostęp do informacji i otwarcie mass-mediów sprawiły, że 
panujące na Zachodzie negatywne postawy i wzorce zachowań za-
częły przenikać do nas znacznie szybciej i skuteczniej. 

 
17. Nauczanie religii w polskich przedszkolach – mgr Patrycja 

Kukulska  
Zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Sys-

temie Oświaty przedszkola publiczne prowadzą bezpłatne nauczanie 
i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego. Par.10 ust.2 pkt 1 ramowego statutu pu-
blicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządze-
nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm..). Prawo rodziców do 
zapewnienia ich dzieciom wychowania religijnego zgodnego z ich 
przekonaniami jest zagwarantowane również przepisami art. 53 ust. 
3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie zależy od formy organi-
zacyjnej, w jakiej jest realizowane wychowanie przedszkolne. W 
świetle przepisów prawa międzynarodowego oraz gwarancji konsty-
tucyjnych, które mają charakter nadrzędny wobec przepisów szcze-
gółowych, nie jest możliwe różnicowanie sposobu zapewnienia wy-
mienionych wyżej praw rodziców w zależności od sposobu realizacji 
wychowania przedszkolnego. Specyfika organizowania zajęć z reli-
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gii, które podobnie jak zajęcia realizowane w oparciu o podstawę 
programową wychowania przedszkolnego mają charakter dydak-
tyczno-wychowawczy, wynika z odrębnych regulacji prawnych. 
Przepisy te stanowią, że zajęcia z religii odbywają się na życzenie 
rodziców, przy czym w ich zorganizowanie zaangażowane są dwa 
podmioty: organ prowadzący oraz właściwe władze kościoła lub 
związku wyznaniowego. Strona kościelna odpowiada za opracowa-
nie i zatwierdzenie programów i podręczników do nauczania religii, 
za przygotowanie nauczycieli religii oraz kierowanie ich do tych 
szkół i przedszkoli, w których rodzice złożyli stosowne oświadcze-
nia. Zajęcia z religii w przedszkolu mogą być wizytowane przez 
wizytatorów upoważnionych przez władze kościelne. Nadzór peda-
gogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i 
zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola lub szkoły 
oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Opisana specyfika zajęć z 
religii, wynikająca z ich szczególnego charakteru oraz zasad ich or-
ganizowania w oparciu o odrębne regulacje prawne, w tym m.in. 
sposób zatrudnienia nauczyciela oraz dokumentowania zajęć uzasad-
nia prawo rodziców/dzieci do bezpłatnego nauczania. 

 
18. Zagrożenia współczesnej rodziny w świetle pedagogiki 

personalistycznej – mgr Monika Janiszewska  
Personalizm opiera się na biblijnej wizji człowieka i jest jedy-

nym z istniejących systemów antropologicznych, który spełnia 
wszystkie powyższe kryteria, czyli patrzy na człowieka w sposób 
całościowy i realistyczny, a jednocześnie uwzględnia wewnętrzne i 
zewnętrzne uwarunkowania jego rozwoju. Personalizm to intelektu-
alna próba opisania i respektowania całej rzeczywistości człowieka. 
Punktem wyjścia w antropologii personalistycznej jest fakt, że czło-
wiek – jako jedyny byt na tej ziemi – jest osobą, a nie jedynie rzeczą 
czy jeszcze jedną z plejady istot żywych. W centrum zainteresowania 
personalizmu staje zatem człowiek jako osoba. Każda osoba jest 
kimś niepowtarzalnym. Jest kimś, kto nie może zostać utożsamiony z 
kimkolwiek innym. Jednocześnie jest kimś, kto żyje poprzez spotka-
nia i dlatego nie może istnieć w izolacji. Tym, co zdecydowanie 
wyróżnia osobę ze świata rzeczy czy istot żywych, jest jej odniesie-
nie do Boga. Człowiek jest osobą, gdyż został stworzony na obraz i 
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podobieństwo Boga, który jest wspólnotą Osób. Człowiek jest kimś 
jedynym na tej ziemi, kogo Stwórca zechciał powołać do życia ze 
względu na niego samego. Cały świat nieosobowy został stworzony 
ze względu na człowieka i powierzony przez Stwórcę ludzkiej roz-
tropności i odpowiedzialności. Będąc osobą, człowiek jest kimś je-
dynym na tej ziemi, kto jest powołany do życia we wspólnocie osób, 
czyli do istnienia i spotykania się z samym sobą i z innymi osobami 
w sposób świadomy i wolny. Mając niezwykły status i niezwykłą 
godność osoby, człowiek jest zdolny do tego, by zrozumieć siebie i 
otaczającą go rzeczywistość. Potrafi też zająć świadomą postawę 
wobec siebie i świata. Będąc osobą, człowiek jest zdolny nie tylko 
do życia w świadomości i wolności, ale również do podjęcia odpo-
wiedzialności za własne działania.  

 
19. W poszukiwaniu rozwiązań kryzysu rodziny – aspekty 

mentalne i materialne – mgr Marcin Jakóbczyk  
Od dłuższego czasu często można usłyszeć o tym, że współ-

czesna rodzina przeżywa poważny kryzys. Socjolodzy alarmują, że 
w ostatnich latach znacznie rozluźniły się więzi między rodzicami i 
dziećmi. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, iż ak-
tualny system gospodarczy i kryzys ekonomiczny wymuszają na 
dorosłych poświęcanie większości swojego czasu na pracę i zdoby-
wanie podstawowych zasobów materialnych, niezbędnych do za-
pewnienia rodzinie korzystnych warunków bytowych. W tym przy-
padku kryzys rodziny przejawia się głównie na płaszczyźnie rozpadu 
podstawowych więzi łączących członków rodziny, a co za tym idzie 
powolnym zaniku tradycyjnych funkcji rodziny, np. socjalizacji. 
Coraz rzadziej rodzice mają czas, żeby przekazywać dziecku pewne 
wzorce zachowań, tradycje, normy społeczne, obecnie przy braku 
obecności rodziców, funkcję socjalizacyjną przejmują inne jednostki 
lub instytucje, np. żłobki, opiekunki do dzieci. To jednak nie jedyny 
przejaw rodzącego się kryzysu rodziny. Przestaje ona coraz częściej 
również wypełniać swoją podstawową funkcję, czyli prokreację. 
Liczba urodzeń jest w ostatnich latach bardzo niska. Znaczna część 
małżeństw nie decyduje się na dziecko bądź posiada  
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20. Wolność prokreacyjna – zarys problematyki w świetle me-
tod medycznie wspomaganej prokreacji – lic. Olga Dąbska 

Wolność prokreacyjna definiowana jest jako swoboda podej-
mowania decyzji w zakresie posiadania albo nieposiadania dziecka 
oraz możliwość decydowania o własnych zdolnościach rozrodczych. 
Podobnie zagadnienie to ujmuje J. A. Robertson wskazując, iż przez 
pojęcie to najlepiej jest rozumieć swobodę albo „prawo - roszczenie" 
do decydowania o tym, czy się rozmnażać czy też nie. Autor ten 
podkreśla „negatywny" charakter owej wolności. Wolność w tym 
aspekcie oznacza obowiązek nieingerencji państwa jak i innych 
podmiotów w sferę zachowań danej jednostki. Tak więc wolność 
prokreacyjna jest, w ujęciu J. A. Robertsona, „prawem - roszcze-
niem" o nieingerowanie podmiotów zewnętrznych w dotyczące kwe-
stii reprodukcyjnych decyzje danej osoby, nie zaś prawem domaga-
nia się przez jednostkę zagwarantowania przez państwo albo pod-
mioty prywatne dostępu do środków umożliwiających jej realizację 
owych decyzji.  

 
21. Pomoc instytucjonalna i duchowa dla rodzin doświadczo-

nych chorobą alzheimera – mgr Kamila Rzepka  
Program promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia dla 

osób z problemami zdrowia psychicznego i osób z doświadczeniem 
choroby psychicznej: wzmacniania zdrowia psychicznego u osób z 
grup wysokiego ryzyka, przeciwdziała kryzysom psychicznym oraz 
wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psy-
chicznej, poprawia jakości życia osób z doświadczeniem choroby 
psychicznej. Zakres realizowanych zadań to: realizacja zajęć klubo-
wych nakierowanych na rozwój osobisty i aktywizację społeczną, 
prowadzenie działań integracyjnych, bezpłatne poradnictwo psycho-
logiczne, socjalne, prawne dla osób z problemami zdrowia psychicz-
nego i ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemami 
zdrowia psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie 
edukacji i wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem choroby psy-
chicznej (np. psychoedukacja na temat radzenia sobie z chorobą psy-
chiczną w rodzinie), poprawa funkcji poznawczych u osób z do-
świadczeniem choroby psychicznej i u osób starszych, organizacja 
wsparcia psychologicznego dla osób przewlekle i nieuleczalnie cho-
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rych (działania prowadzone przez wolontariuszy i psycholo-
ga/psychoterapeutę na terenie Kliniki Hematologii Dorosłych i Dol-
nośląskiego Centrum Onkologii). Choroba Alzheimera jest bardzo 
ciężkim schorzeniem; osoby nią dotknięte z upływem czasu stają się 
coraz bardziej niedołężne i potrzebują stałej opieki. Roli opiekunów 
podejmują się najczęściej osoby z rodziny chorego same obarczone 
rodziną. To nowa i trudna dla nich sytuacja. Szczególnemu doświad-
czeniu podlegają też dzieci. Opieka nad osobą cierpiącą na chorobą 
Alzheimera jest wielkim wyzwaniem dla członków rodziny. Muszą 
oni podjąć ciężką decyzję: albo umieścić chorego w domu pomocy 
społecznej, albo podjąć się trudnego zadania opieki nad starym, co-
raz bardziej zniedołężniałym człowiekiem. Dobrze jeśli uda się zała-
twić miejsce w jednym z ośrodków ruchowo-adaptacyjnych – pla-
cówkach specjalnie powołanych dla tego typu osób. Mimo że w ta-
kich domach personel ma wysokie kwalifikacje pielęgniarskie i bo-
gate doświadczenie, trudno liczyć na indywidualną troskę o stan 
naszego chorego, bo zwykle przebywa tam zbyt dużo osób cierpią-
cych na różne schorzenia. Może więc zaspokoić potrzeby pensjona-
riuszy tylko w określonym stopniu, pomijając ich potrzeby emocjo-
nalne, psychologiczne i intelektualne. Dlatego, mimo dość dobrze 
rozwiniętej w Polsce sieci placówek pomocy społecznej, pożądanym 
środowiskiem dla osób przewlekle chorych jest ich rodzina.  

 
22. Zadania rodziny w świetle Familiaris consortio – mgr Da-

riusz Kolano  
Familiaris Consortio to posynodalna adhortacja papieża Jana 

Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współcze-
snym, wydana 22 listopada 1981 roku. Adhortacja jest owocem prac 
synodu biskupów, który odbył się w Rzymie pomiędzy 26 września a 
25 października 1980. Tematem synodu były Zadania rodziny chrze-
ścijańskiej w świecie współczesnym. W pracach synodu i w przygo-
towaniach do powstania dokumentu brał czynny udział polski arcy-
biskup Kazimierz Majdański. Dokument zawiera wykładnię katolic-
kiego nauczania na temat rodziny. Dotyka problemów związanych z 
zagrożeniami i potrzebami współczesnych rodzin. Jasnym jest odwo-
łanie do istoty sakramentu małżeństwa jako podstawy chrześcijań-
skiej rodziny. Papieski dokument mówi również o obowiązkach, 
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jakie ma wobec rodziny cała wspólnota Kościoła. Adhortacja zajmu-
je się takimi znakami czasu jak małżeństwa na próbę, wolne związki, 
małżeństwa złączone tylko ślubem cywilnym, osoby rozwiedzione. 
Kościół oświecony wiarą, która pozwala mu poznać całą prawdę o 
wielkiej wartości małżeństwa i rodziny oraz o ich głębokim znacze-
niu, czuje się przynaglony do głoszenia Ewangelii - „dobrej nowiny” 
- wszystkim bez wyjątku, a zwłaszcza ludziom powołanym do mał-
żeństwa i przygotowującym się do niego, wszystkim małżonkom i 
rodzicom całego świata. Jest on głęboko przekonany, że jedynie 
przyjęcie Ewangelii pozwala na spełnienie wszystkich nadziei, które 
człowiek słusznie pokłada w małżeństwie i rodzinie.  

 
23. O wpływie sekularyzacji na kształtowanie się katolickiego 

modelu rodziny we Francji – mgr Paweł Brzegowy  
W wyniku Rewolucji Francuskiej i Wiosny Ludów nastąpiły 

w państwach Europy Zachodniej radykalne zmiany w dziedzinie 
społeczno-politycznej, gospodarczej i światopoglądowej, które ude-
rzyły w Kościół i w głoszone przezeń wartości. Szczególnie groźny 
okazał się liberalizm, a następnie socjalizm i komunizm, które do-
prowadziły społeczeństwa do uzyskania pewnej autonomii oraz stały 
się programem rozwoju kultury i stosunków społecznych, ale poza 
zasięgiem oraz oddziaływaniem Kościoła i religii. Kościół, szukając 
skutecznych sposobów obrony przed wrogimi siłami, dostrzegał 
coraz bardziej potrzebę czynnej obecności ludzi świeckich w swojej 
misji duszpasterskiej. Do walki z rosnącym w świecie złem i ze-
świecczeniem oraz do obrony zasad wiary i moralności wzywał kato-
lików świeckich papież Leon XIII (1878-1903) . Podobnie czynił to 
jego następca, Pius X (1903-1914), który już na progu swego ponty-
fikatu rzucił hasło: Instaurare omnia in Christo (Odnowić wszystko 
w Chrystusie). Natomiast w encyklikach: Esupremi Apostolatus z 4 
października 1903 r. oraz Il fermo proposito z 11 czerwca 1905 r., 
polecał wyraźnie katolikom świeckim potrzebę czynnego zaangażo-
wania się do walki z cywilizacją antychrześcijańską i w dzieło ewan-
gelizacji świata. Te ich zadania apostolskie, spełniane pod kierun-
kiem duchowieństwa, określił pojęciem, którego użył po raz pierw-
szy w Motu proprio z 18 grudnia 1903 r. Szerokie pole działania w 
dziedzinie apostolatu przyznał katolikom świeckim Pius XI (1922-
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1939), nazywany w historiografii kościelnej „papieżem Akcji Kato-
lickiej”. Papież ten wzywał wszystkich katolików, „by stali się apo-
stołami (...), żeby zjednoczeni z hierarchią kościelną wzięli czynny 
udział w świętych bojach (...), przyczyniali się do rozkwitu wiary i 
zreformowania obyczajów” oraz, by te zadania, i jedni i drudzy, 
uznali za „główny obowiązek urzędu pasterskiego i życia chrześci-
jańskiego”. Pius XI wyjątkowo mocno doceniał w Kościele rolę ka-
tolickich ruchów masowych, gdyż widział w nich skuteczną siłę, 
zdolną podjąć dzieło rechrystianizacji obyczajów i krzewienia zasad 
chrześcijańskich w życiu indywidualnym i zbiorowym. Takim wła-
śnie ruchem masowym miała stać się Akcja Katolicka, którą określił 
jako „udział świeckich w hierarchicznym apostolstwie Kościoła dla 
obrony zasad religii i moralności oraz rozwijania zdrowej i poży-
tecznej akcji społecznej pod przewodnictwem hierarchii kościelnej – 
ponad wszystkimi partiami politycznymi i niezależnie od nich – ce-
lem odnowienia życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie”. 
Idee i zasady tegoż ruchu Pius XI sprecyzował i rozwinął w liście 
Quae nobis, z 12 listopada 1928 r., adresowanym do wrocławskiego 
kardynała Adolfa Bertrama, w którym nazwał Akcję Katolicką: ini-
cjatywą duchową, religijną, społeczną i apolityczną, zbudowaną na 
podstawach organizacyjnych i powołaną w celu kształtowania życia 
ludzkiego według zasad wiary.  

 
24. Uprawnienie małżonka z tytułu zachowku – mgr Marcin 

Jędrejek 
Zachowek to forma ochrony interesów osób najbliższych 

spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobier-
ców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pie-
niężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili 
śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Ratio legis 
polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci 
ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym 
najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając te-
stament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób 
najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. 
Uprawnionemu do zachowku, na mocy przepisów prawa spadkowe-
go przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do 
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pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Roszczenie to przy-
sługuje uprawnionemu, jeżeli nie otrzymał on należnego zachowku 
bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w 
postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu. Oznacza to, że 
jeżeli uprawniony nie otrzymał nic od spadkodawcy (w drodze da-
rowizny, powołania do spadku lub zapisu), roszczenie jego obejmuje 
pełną kwotę zachowku. Natomiast jeżeli uprawniony otrzymał ko-
rzyść od spadkodawcy (w postaci darowizny, zapisu lub udziału w 
spadku), która jest niższa od wysokości zachowku, przysługuje mu 
roszczenie o uzupełnienie zachowku. Roszczenie o zapłatę sumy 
pieniężnej potrzebnej na pokrycie lub uzupełnienie zachowku kieruje 
się przeciw spadkobiercy (zarówno testamentowemu jak i ustawo-
wemu) lub zapisobiercy windykacyjnemu. Spadkobierca lub zapiso-
bierca jest więc dłużnikiem uprawnionego do zachowku. Za dług taki 
ponoszą oni taką samą odpowiedzialność, jak za inne długi spadko-
we. Obowiązani do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku mogą 
żądać stosunkowego zmniejszenia zapisów i poleceń (jeżeli zostali 
nimi obciążeni w testamencie). Ponadto przepisy prawa spadkowego 
przewidują ochronę spadkobiercy uprawnionego do zachowku. 
Spadkobierca, który jest sam uprawniony do zachowku odpowiada 
tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek 
w dwóch sytuacjach. Po pierwsze – w razie odpowiedzialności za 
zapisy i polecenia. Po drugie – za zachowki innych uprawnionych 
osób. Oznacza to, iż spadkobierca uprawniony do zachowku, nie ma 
obowiązku wyzbyć się swojego zachowku, aby zaspokoić roszczenia 
innych osób uprawnionych. Dodać także należy, iż zgodnie z przepi-
sami prawa spadkowego roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na 
spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy 
spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po 
pierwszym spadkodawcy.  

 
25. Rola rodziny w Kościele katolickim - Daria Cicha  
Rodzina ma prawo naturalne do wychowania dzieci; prawo to 

jest wcześniejsze od prawa państwa, które powinno rodzinie pomóc 
w jej zadaniach, ale nie może jej zastępować, jeśli rodzice żyją i 
mogą odpowiedzialnie sprawować opiekę nad dziećmi. Obowiązki 
rodziców w związku z daniem życia dziecku dotyczą nie tylko pielę-
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gnacji, lecz także rozwoju fizycznego, odpowiedniego wykształcenia 
intelektualnego, przygotowania religijnego i moralnego. Rodzina jest 
pierwszym miejscem uczestnictwa i zarazem pierwszą szkołą dojrza-
łej osobowości, ale też jest naturalnym i uprzywilejowanym miej-
scem dojrzewania wiary. Życie rodziny, w której realizuje się na co 
dzień program ewangeliczny, jest najlepszą katechezą, a przeżywane 
tam zdarzenia codzienne sprawiają, że Bóg ujawnia się jako wartość 
czytelna. Przez kontakt z matką i ojcem, dziecko uczy się kontaktów 
w ogóle, a także wytwarza sobie pojęcia religijne. Skutki wczesno-
dziecięcych doświadczeń rodzinnych trwają przez całe życie, choć z 
wiekiem nabierają też znaczenia oczywiście i inne grupy, w których 
młody człowiek uczestniczy. Państwo natomiast posiada prawa wy-
chowawcze wobec swych obywateli z tytułu dobra wspólnego. Pra-
wo to ma charakter społeczny, dlatego polega na obowiązku pomocy 
zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, do zastąpienia rodziny w razie 
potrzeby. Równocześnie państwo ma prawo wymagać od obywateli 
określonego stopnia kultury i poziomu wykształcenia, prowadzenia 
wychowania patriotycznego, obywatelskiego, wojskowego, prawo do 
własnej polityki kulturalno-oświatowej, byle nie sprzecznych z pra-
wem naturalnym, ani z prawami wychowawczymi rodziny i Kościo-
ła, które nie pochodzą z ustanowienia społecznego. 

 
26. Powinowactwo jako przyczyna nieważności małżeństwa w 

prawie kościelnym i świeckim – Monika Pierzchała  
Przeszkoda powinowactwa podobnie jak w przypadku prze-

szkody pokrewieństwa występuje w obydwu systemach prawnych. 
Jej istnienie należy powiązać z dwoma obszarami jakimi są małżeń-
stwo i pokrewieństwo. Należy wskazać, iż omawiany zakaz jest bar-
dzo podobny do przeszkody pokrewieństwa co zostanie wykazane 
poniżej. Na wstępie istotnym jest przytoczenie samej definicji powi-
nowactwa oraz sposobu i przyczyn jej powstawania. Gdy zostanie 
przedstawiony ten mechanizm zrozumienie ratio legis tej przeszkody 
będzie zdecydowanie łatwiejsze. Powinowactwo jest związkiem 
prawnym, który powstaje przez zawarcie małżeństwa. Rodzi się on 
pomiędzy małżonkiem a krewnymi współmałżonka. Rozgraniczenie 
pomiędzy powinowactwem a pokrewieństwem polega na relacji 
pomiędzy osobami. Mianowicie pokrewieństwo jest więzią biolo-
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giczno – prawną. Osoby są połączone ze sobą więzami krwi czyli 
oprócz prawa łączy je więź biologiczna. Powinowactwo natomiast 
jest to związek jedynie prawny tworzący więź pomiędzy małżonkiem 
a krewnymi współmałżonka. Powinowactwo podobnie jak pokre-
wieństwo oblicza się poprzez stopnie i linie. Sposób obliczania jest 
tożsamy jak w przypadku obliczania pokrewieństwa z tym, że osoba 
nie jest krewnym a powinowatym w danym stopniu i linii. 

 
PANEL III – Prawniczy 

Prowadzący: dr Artur Lis  
 
1. Rodzina w prawie kanonicznym XI wieku – dr Artur Lis  
Początku kościelnej liturgii zawierania małżeństwa należy 

szukać w zwyczajach, jakie panowały w chrześcijańskich rodzinach: 
biskup albo kapłan szedł składać życzenia rodzinie, w której zawie-
rano małżeństwo. Niekiedy również, biorąc przykład z narzeczonych 
z Kany Galilejskiej, zapraszano biskupa na obrzęd zawierania mał-
żeństwa. Jako coś naturalnego, nowi małżonkowie prosili biskupa, 
aby pobłogosławił ich związek. W IV wieku ten zwyczaj rozrósł się i 
przybrał obraz kompletnej ceremonii kościelnej. Także z tej epoki 
pochodzą pierwsze świadectwa, które mówią o liturgii błogosławień-
stwa ślubnego. Dokładny opis takiej ceremonii posiadamy z począt-
ków V wieku. Ceremonia miała miejsce w kościele. Ojciec prowa-
dził wszystkich zaproszonych przed ołtarz. Tam biskup błogosławił 
związek odmawiając improwizowaną modlitwę i przykrywając mło-
dą parę welonem. W tym samym wieku ta liturgia jest włączana do 
Mszy Świętej. Formę kanoniczną zawierania małżeństwa wprowa-
dziły apokryficzne pisma Pseudo–Izydora. Ta kompilacja Dekreta-
łów miała jednocześnie cele kościelne i polityczne, dążyła do odno-
wy moralnej i religijnej Kościoła frankońskiego, który bronił niero-
zerwalności małżeństwa, naciskał na przeszkody pokrewieństwa i 
walczył przeciwko pladze porwań. Z tych samych powodów kładł 
akcent na formalności cywilne. Reasumując, kościelna celebracja 
małżeństwa w wieku XI/XII wyglądała następująco: przed wejściem 
do kościoła kapłan prosił o wyrażenie wzajemnej zgody narzeczo-
nych. Następnie rodzice oddawali swoją córkę mężowi. Dalej ofia-
rowywano posag błogosławiąc obrączki i zakładając je na palce. Na 
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koniec kapłan błogosławił związek. Po tej całej celebracji wszyscy 
procesyjnie wchodzili do kościoła, aby uczestniczyć we Mszy Świę-
tej, w czasie, której miało miejsce nałożenie welonu i specjalne bło-
gosławieństwo. Kończąc Mszę Świętą udawano się czasem, aby 
pobłogosławić sypialnię nowych małżonków.  

 
2. Problematyka małżeństwa i rodziny w świetle uchwał Sy-

nodu Archidiecezji Warmińskiej – dr Justyna Krzywkowska  
W ramach problematyki rodzin katolickich Synod szczególna 

uwagę zwrócił na kwestię przygotowania do małżeństwa. Przygoto-
wanie do małżeństwa i życia w rodzinie składa się z trzech etapów: 
przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego. Szczegółowe 
zalecenia w tej sprawie zawiera Instrukcja o bliższym i bezpośred-
nim przygotowaniu do małżeństwa (aneks 29). Przygotowanie dalsze 
do małżeństwa powinno obejmować czas od wczesnego dzieciństwa 
do decyzji założenia rodziny. Polega ono na zdobywaniu odpowied-
niej wiedzy i na osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem 
rodzinnym. Proces ten należy rozpoczynać już w dzieciństwie, a 
kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. 
Przygotowanie bliższe do małżeństwa obejmuje młodzież od 16 roku 
życia do narzeczeństwa i składa się z dwóch poziomów: ogólnego 
przygotowania w ramach programu katechezy szkolnej oraz para-
fialnej katechezy przedmałżeńskiej. Przygotowanie bliższe ma być 
dla młodzieży rodzajem katechumenatu przed zawarciem małżeń-
stwa. Przygotowanie to powinno łączyć trzy zasadnicze elementy: 
wspólnotowo-liturgiczny, konferencyjny i dialogowy. Stanowi ono 
bardziej specyficzne przygotowanie do tego, aby sakrament małżeń-
stwa był sprawowany i przeżywany w należytym usposobieniu mo-
ralnym i duchowym. Przygotowanie to ukazuje małżeństwo jako 
relację międzyosobową mężczyzny i kobiety, związek, który powi-
nien być stale rozwijany. Przygotowanie bezpośrednie – katecheza 
przedślubna jest realizowana w okresie poprzedzającym zawarcie 
małżeństwa. Odbywa się ono pod kierunkiem własnego proboszcza 
w parafii jednego z narzeczonych oraz w poradni życia rodzinnego. 
Celem spotkań w poradni jest pogłębienie tematyki sakramentalności 
małżeństwa, szczegółowej etyki małżeńskiej i odpowiedzialności 
rodzicielskiej, nauczenie naturalnych metod planowania rodziny. 
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Powinny także obejmować problematykę przepisów prawa polskiego 
dotyczących skutków małżeństwa. Ogromne znaczenie mają również 
katechezy przedślubne. Synod odniósł się również do zagadnienia 
duszpasterstwa rodzin. Został jasno zakreślony obowiązek otoczenia 
posługą duszpasterską małżonków przez cały czas trwania ich mał-
żeństwa. Powinni oni być zachęcani do wzajemnej pomocy w ro-
dzinnych grupach formacyjnych, które są organizowane przez istnie-
jące katolickie ruchy i stowarzyszenia rodzinne. 

 
3. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego - zagadnienia pod-

stawowe – mgr Agata Kotwica 
Nakazanie opuszczenia lokalu jest możliwe, jeżeli zarzucone 

przestępstwo zostało popełnione z użyciem przemocy na szkodę 
osoby wspólnie zamieszkującej ze sprawcą. Ponadto, musi zachodzić 
uzasadniona obawa, że podejrzany (oskarżony) ponownie popełni 
przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy 
popełnieniem takiego przestępstwa groził. Źródłem takiej wiedzy 
mogą być nie tylko zeznania osoby pokrzywdzonej, ale również in-
nych osób, np. funkcjonariuszy policji. Orzeczenie nakazu opuszcze-
nia lokalu przez sprawcę jest niezależne od zameldowania w lokalu, 
a nawet własności nieruchomości, istotne zaś jest faktyczne wspólne 
zamieszkiwanie. W postępowaniu przygotowawczym ten środek 
zapobiegawczy prokurator stosuje się na wniosek Policji albo z urzę-
du. Jeżeli wobec oskarżonego, zatrzymanego na podstawie art. 244 § 
1a lub 1b, zachodzą podstawy do zastosowania środka zapobie-
gawczego, Policja niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 
godzin od chwili zatrzymania, ma obowiązek wystąpić z wnioskiem 
do prokuratora o zastosowanie tego środka zapobiegawczego; wnio-
sek powinien być rozpoznany przed upływem 48 godzin od chwili 
zatrzymania oskarżonego. Wydając postanowienie o nakazie opusz-
czenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego można, na wniosek 
oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewnia-
jących miejsca noclegowe. Placówkami wskazanymi do umieszcze-
nia oskarżonego nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w 
rodzinie. Ponadto, nakaz opuszczenia lokalu może być oprócz środka 
zapobiegawczego, zastosowany jako środek karny oraz środek pro-
bacyjny związany z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.  
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4. Specyfika konstrukcji małżeńskiej umowy majątkowej - Zu-

zanna Krzykalska  
Umowa majątkowa małżeńska - intercyza to umowa zawiera-

na pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w 
związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia odmiennego ani-
żeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego. Jej zasady regu-
lują Rozdziały II (Umowne ustroje majątkowe) i III ( Przymusowy 
ustrój majątkowy) Działu III (Małżeńskie ustroje majątkowe) Tytułu 
I (Małżeństwo) ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – artykuły od 
47 do 54. Ustawowy majątkowy ustrój małżeński zdefiniowany jest 
w Tytule I Dziale III Rozdziale I Ustawowy ustrój majątkowy (arty-
kuły od 31 do 46) KRiO. Umowa majątkowa małżeńska spisywana 
jest w formie aktu notarialnego przez notariusza, przed lub po za-
warciu małżeństwa. W interesie małżonka leży poinformowanie 
wierzycieli o fakcie zawarcia umowy oraz jej rodzaju, zgodnie bo-
wiem z art. 471 ustawy Małżonek może powoływać się względem 
innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz 
rodzaj były tym osobom wiadome. Ważną okolicznością umowy jest 
termin jej podpisania, a to dlatego, że nie może ona mieć mocy 
wstecznej. W konsekwencji sporządzenie intercyzy nie wyklucza 
wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe 
przed dniem jej podpisania. 

Rodzaje intercyzy: umowa wyłączająca wspólność majątkową 
(wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wy-
równaniem dorobków); umowa rozszerzająca wspólność majątkową; 
umowa ograniczająca wspólność majątkową; umowa przywracająca 
wspólność ustawową 

 
5. Przestępstwo bigamii w aspekcie prawnokarnym, społecz-

nym oraz kryminologicznym - Kacper Milkowski  
Bigamia inaczej nazywana wielożeństwem jest jedną z pod-

staw umożliwiających unieważnienie małżeństwa. W Polsce zakaza-
ne jest zawieranie związku małżeńskiego w przypadku pozostawania 
w poprzednim małżeństwie. Bigamia jest przestępstwem karnym. 
Zgodnie kodeksem karnym karalne jest zawieranie małżeństwa, jeśli 
pozostaje się nadal w związku małżeńskim. Taki czyn jest zagrożony 
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karą: grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności. Zakaz 
bigamii jest jednym z najstarszych zakazów małżeńskich. W Polsce 
obowiązuje zasada monogamii, czyli pozostawania w jednym związ-
ku małżeńskim. Z żądaniem unieważnienia małżeństwa z powodu 
pozostawania w związku małżeńskim może wystąpić każdy, kto ma 
w tym interes prawny. Oznacza to, że z pozwem o unieważnienie 
małżeństwa może wystąpić na przykład: każdy z małżonków (nawet 
ten pozostający w złej wierze), dzieci pochodzące z pierwszego mał-
żeństwa, osoba, która zawarła małżeństwo z osobą pozostającą w 
związku małżeńskim. Z żądaniem unieważnienia małżeństwa z po-
wodu bigamii może wystąpić również prokurator. Orzekając o unie-
ważnieniu małżeństwa sąd orzeka, który z małżonków zawarł mał-
żeństwo w złej wierze. Małżonkiem takim jest osoba, która w chwili 
zawarcia małżeństwa wiedziała o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego unieważnienia. 

 
6. Sądowe ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane – 

mgr Katarzyna Stachowska  
Jeśli dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego, jego oj-

costwo można ustalić sądownie. Często zdarzają się spory czy wska-
zany przez matkę mężczyzna jest ojcem dziecka. Domniemywa się w 
przypadku ustalenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, że ojcem 
dziecka jest mężczyzna, który obcował z matka dziecka w określo-
nym okresie. Okres ten nazywany jest okresem koncepcyjnym – 
okresem poczęcia. Mężczyzna musi obcować z matką dziecka nie 
wcześniej niż w 300, a nie później niż w 181 dniu przed urodzeniem 
się dziecka. Domniemanie może być obalone po przeprowadzeniu 
badania krwi lub badania DNA. Dowodem w sprawie ustalenia ojco-
stwa mogą być także: badania antropologiczne, badania daktylosko-
pijne, zeznania świadków, przesłuchanie stron. Do obalenia do-
mniemania może dojść także przez wskazanie, iż w okresie koncep-
cyjnym matka dziecka obcowała z jeszcze innym mężczyzną. Nie 
jest to jednak dowód wystarczający. Należy wykazać, ze ojcostwo 
innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Wyrok ustalający 
ojcostwo dziecka stwierdza, że wskazany w pozwie mężczyzna jest 
ojcem dziecka lub nie jest. W przypadku stwierdzenia, że dany męż-
czyzna jest ojcem dziecka, nie dopuszczalne jest ustalenie ojcostwa 
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dziecka innego mężczyzny przez uznanie dziecka, czy też przez 
orzeczenie sądu.  

 
7. Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód – mgr Agata 

Jakieła  
Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód będzie możliwe, gdy 

między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W 
tym stanie rzeczy, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd roz-
wiązał małżeństwo przez rozwód. Jednocześnie, w pewnych przy-
padkach celowe może okazać się również wydanie przez sąd orze-
czenia o niemożności orzeczenia rozwodu. Natomiast, jeżeli istnieją 
widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może również skierować 
strony do mediacji. Wymagane jest zatem, aby rozkład pożycia mał-
żeńskiego miał charakter zupełny i trwały. W postępowaniu tym 
przeprowadza się postępowanie dowodowe, które ma na celu ustale-
nie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego, jak 
również okoliczności dotyczących małoletnich dzieci stron i ich sy-
tuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły 
do tego stronę pozwaną. Natomiast, jeżeli pozwany uznaje żądanie 
pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd 
może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. 

 
8. Prawne i etyczne aspekty sztucznej prokreacji – mgr Da-

mian Bara  
Po pierwsze, sztuczne zapłodnienie nie jest tematem, który ze 

swej natury polaryzowałby opinię publiczną. Nie wywołuje ono tak-
że żadnych drastycznych skojarzeń, które mogłyby wzmagać naszą 
moralną czujność. Wręcz przeciwne, można odnieść wrażenie, że 
pary chcące zrealizować swoje marzenie o pełnej rodzinie właśnie w 
ten sposób, zostają otoczone dość powszechnie społeczną empatią, 
uczuciami współczucia i zrozumienia. Tym samym, same metody 
sztucznego zapłodnienia zyskują w naszych oczach. Stają się one po 
prostu formą pomocy medycznej dla tych, którzy nie mogą w sposób 
naturalny dostać tego, co się przecież wszystkim należy, a mianowi-
cie potomstwa. Wyraźnie widać, że działa tutaj utylitarystyczna logi-
ka, według której cel uświęca środki. A skoro oczywistym jest, że cel 
(posiadanie potomstwa) jest dobry i szlachetny, to każda forma le-
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karskiej asysty na tej drodze również powinna zyskiwać naszą apro-
batę. Po drugie, sztuczne zapłodnienie nie jest na pewno zagadnie-
niem łatwym medialnie i oratorsko, tzn. bardzo trudno dokonać wy-
czerpującej i spójnej refleksji na ten temat w przeciągu kilku czy 
kilkunastu minut. (Z pewnością dlatego też bardzo rzadko gości ono 
na telewizyjnej/ radiowej antenie). Rzetelna dyskusja o metodach 
sztucznego zapłodnienia wymaga konkretnego odwołania się do i 
czerpania z antropologii filozoficznej, filozofii rodziny, etyki seksu-
alnej. Tym samym, trzeba - praktycznie rzecz ujmując- wkroczyć w 
intymną przestrzeń pożycia i miłości między dwojgiem ludzi, która 
przecież nie tak łatwo poddaje się zasadom filozoficznej abstrakcji, 
konceptualizacji czy dedukcji. Po trzecie, istnieje dodatkowa trud-
ność natury językowej. Niestety, akurat w tej dziedzinie język polski 
nie ułatwia nam zadania. Bardzo wąski zasób terminów, które mamy 
do dyspozycji zaciemnia wręcz i komplikuje argumentację etyczną, 
ponieważ uniemożliwia precyzyjne nazywanie konkretnych faktów. 
Pomimo wszystkich tych trudności uważam, że problem sztucznego 
zapłodnienia zasługuje na szczególną uwagę i rzetelną dyskusję. 

 
9. Ustawodawstwo podatkowe państwa polskiego a rodzina. 

Czy żyjemy w kraju polityki prorodzinnej? - Szymon Dziubicki  
W końcu polityka prorodzinna w Polsce stałą się poważnym 

tematem rozmów, a za słowami poszły także działania. Rząd już 
niemal doprowadził do zwiększenia ulgi podatkowej na trzecie i 
kolejne dziecko o 20 proc. Zdaniem ekspertów może to być skutecz-
ne narzędzie wsparcia polityki demograficznej i duży krok w kierun-
ku powszechnych świadczeń dla rodzin z dziećmi. W rozwiązanie 
problemów rodzin z dziećmi zaangażował się także prezydent. 
Sprawdziliśmy, na jaką pomoc polskie rodziny mogą liczyć już teraz. 
Wyższa ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych, program 
"Mieszkanie dla młodych", zasiłek z pomocy społecznej, pomoc na 
ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc w postaci schronienia, posił-
ku, odzieży, zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia dziecka i z 
tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu sa-
motnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i reha-
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bilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i dodatek z 
tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki mieszkaniowe, mieszka-
nia komunalne, mieszkanie socjalne – te właśnie instytucji omówił 
prelegent w swoim referacie.  

 
10. Prawo do życia osób niepełnosprawnych – mgr Agnieszka 

Orzeszko  
Osoby niepełnosprawne są beneficjentami wszystkich praw, 

które przysługują osobom pełnosprawnym. Nie ma zatem potrzeby 
deklarowania w szczególny sposób, że osobom niepełnosprawnym 
przysługują takie prawa człowieka, jak np. prawo do życia czy do 
pracy. Potwierdzenie w szczególnym akcie prawnym przysługiwania 
osobom niepełnosprawnym niektórych praw obywatelskich po-
wszechnie obowiązujących może sugerować, że gdyby tego nie 
uczyniono, to osoby niepełnosprawne nie mogłyby z tych praw ko-
rzystać. Osoby niepełnosprawne mogą jednak w praktyce napotykać 
na trudności w korzystaniu z niektórych praw - w związku ze swymi 
ułomnościami. Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wy-
maga zatem stworzenia mechanizmów wyrównania szans osób nie-
pełnosprawnych i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z 
praw przysługujących wszystkim obywatelom. Mówiąc inaczej, oso-
by niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczególnych 
praw, swoistych dla tej grupy społecznej - po to, aby mogły w takim 
samym stopniu korzystać z praw przysługujących wszystkim lu-
dziom. 

 
11. Zachowek w polskim prawie spadkowym – mgr Olga Nowak  
Instytucja zachowku pozwala bliskim spadkodawcy, którzy 

zostali pominięci przez spadkodawcę w testamencie, lub których 
udział spadkowy został rozdysponowany przez spadkodawcę za ży-
cia poprzez poczynione darowizny, domagać się od spadkobiercy 
testamentowego lub też osoby, która otrzymała darowiznę, wypłace-
nia określonej kwoty pieniężnej stanowiącej część wartości przysłu-
gującego im udziału spadkowego. Poprzez zachowek osoby upraw-
nione nie uzyskują całości przysługującego im ustawowo udziału 
spadkowego, a jedynie jego część, jako rodzaj rekompensaty za nie-
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powołanie do spadku lub rozdysponowanie masy spadkowej za ży-
cia. Do zachowku uprawnione jest jednak mniejsze grono osób niż 
grono spadkobierców ustawowych. Prawo to przysługuje jedynie 
najbliższym członkom rodziny spadkodawcy, a konkretnie jego 
zstępnym (dzieciom, wnukom etc.), małżonkowi oraz rodzicom, 
którzy dziedziczyliby po spadkodawcy na podstawie ustawy lub też 
dziedziczą, ale otrzymany przez nich udział spadkowy nie pokrywa 
należnego im zachowku. 

Należy jednak pamiętać, iż niezależnie od stopnia pokrewień-
stwa zachowku nie mogą domagać się osoby, które zostały przez 
spadkodawcę wydziedziczone.  

 
12. Przemoc w rodzinie w świetle polskiego ustawodawstwa – 

Aleksandra Kalinka  
Temat przemocy fizycznej jest tematem trudnym. Pamiętajmy 

o tym, że z jednej strony ustawy, umowy międzynarodowe i Konsty-
tucja RP zabraniają stosowania kar cielesnych, z drugiej jednak w 
polskim prawie karnym istnieje kwestia kontratypów, do których 
zaliczone jest m.in. karcenie dzieci. Jeśli wspomniane karcenie nie 
wypełnia znamion przepisów kodeksu karnego (np. art. 207, 156 
bądź 157), to rodzice nie ponoszą żadnej odpowiedzialności karnej 
za swoje działanie. Co więcej - nie ma obecnie jednoznacznego sta-
nowiska dotyczącego zasadności wprowadzenia ustawowego zakazu 
stosowania kar fizycznych wobec dzieci. W wielu krajach wprowa-
dzono ustawowy zakaz stosowania kar cielesnych w celu wychowy-
wania potomstwa. 

 
13. Przerwanie ciąży jako przestępstwo w Kodeksie Prawa 

Kanonicznego z 1983 roku – analiza kanonu 1398 – mgr Andrzej 
Kukulski  

Popełnienie przestępstwa aborcji jest skomplikowane i nie na-
leży zbyt pochopnie wydawać osądów - uważa o. dr Tomasz Wy-
trwał, dominikanin, specjalista prawa kanonicznego. Prezentujemy 
analizę prawną ekskomuniki za aborcję. Mimo iż Kodeks Prawa 
Kanonicznego z 1983 r. nie podaje definicji przestępstwa, to nie-
mniej mając na uwadze kanony 1321; 1399 oraz 1401 n.2 KPK mo-
żemy przestępstwo w prawie kościelnym określić jako zewnętrzne i 
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ciężko poczytalne na skutek winy umyślnej lub nieumyślnej, naru-
szenie ustawy lub nakazu, obwarowanego sankcją karną. W tak przy-
jętym określeniu przestępstwa możemy wyróżnić trzy elementy: 
przestępstwo jest aktem zewnętrznym, Zgodnie z regułą prawa kar-
nego nullum crimen, nulla poena sine lege poenali praevia - nie ma 
przestępstwa, nie ma kary bez uprzedniej ustawy karnej, Czyn ciężko 
poczytalny na skutek winy umyślnej lub nieumyślnej jest przypisa-
niem czynu przestępczego sprawcy, za który przed władzą jest od-
powiedzialny. 

 
14. Ochrona praw dziecka w świetle obowiązującego prawa - 

Karolina Lisek  
Pojęcie "praw dziecka" występuje w różnych kontekstach. Po-

sługują się nim przedstawiciele różnych dziedzin nauki i praktyki, 
najczęściej psycholodzy i pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy 
socjalni. Ochrona i przestrzeganie praw dziecka, to dla nauczycieli 
obowiązujące zasady do przestrzegania pracy. Podkreślić należy 
jednak z całą mocą, że to nie tylko wskazówki interpretacyjne, ale 
również ustawowy obowiązek, który wykonany być powinien z na-
leżytą starannością. Prelegentka zaprezentowała nam polskie uregu-
lowania określające prawa dziecka i ich ochronę.  

 
15. Status prawny asystenta rodziny - Piotr Krzyżanowski  
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na-

łoży na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyj-
nym z dziećmi. Pomoc owa realizowana będzie poprzez działania 
asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu 
trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. 
Asystent ułatwi rodzicom wypełnianie ról społecznych aby dopro-
wadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopu-
ścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzi-
nach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą 
asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do 
rodziny. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywają-
cej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
kierownik ośrodka pomocy społecznej zleci przeprowadzenie w tej 
rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny 
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wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, kierow-
nik ośrodka pomocy społecznej przekaże kwestionariusz wywiadu 
asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Miejscem 
prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miej-
sce przez nią wskazane. W związku z wykonywaniem zadań asysten-
ta rodziny, ma on prawo do: wglądu do dokumentów zawierających 
dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z 
rodziną, występowania do właściwych organów władzy publicznej, 
organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji (w tym informacji 
i dokumentów zawierających dane osobowe) niezbędnych do udzie-
lenia pomocy rodzinie, uzyskiwania od podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych informacji o stanie zdrowia członków rodzi-
ny w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy rodzinie i w związ-
ku z wykonywaną pracą. 

 
16. Warunki zawarcia małżeństwa na gruncie prawa amery-

kańskiego - Karolina Łagosz 
Zawarcie małżeństwa za granicą, co do zasady, podlega regu-

lacjom państwa, na terytorium którego to zdarzenie następuje. Zgod-
nie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, mężczyźni i 
kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości lub 
wyznania, mają prawo po osiągnięciu pełnoletniości do zawarcia 
małżeństwa i założenia rodziny. Oczywiście warunkiem ważnego 
zawarcia małżeństwa jest swobodnie wyrażona pełna zgoda przy-
szłych małżonków. Jeśli ten warunek jest spełniony żadne państwo, 
które jest stroną tej konwencji, nie może odmówić nikomu przyzna-
nia prawa do zawarcia małżeństwa na swoim terytorium. 

 
17. Prawa procesowe dziecka – mgr Anna Górecka  
Zdaniem ekspertów zakres stosowania dyrektywy Komisji Eu-

ropejskiej jest zbyt wąski. To może spowodować, że małoletni w 
Polsce nic nie zyskają. Regulacja przewiduje m.in. obowiązkową 
pomoc adwokata w postępowaniu czy obligatoryjne nagrywanie 
spraw z udziałem nieletnich. Osoby te zwolnione będą z opłaty są-
dowej, kosztów badania lekarskiego i zapisu audiowizualnego, nawet 
gdy dojdzie do skazania. W razie zatrzymania trzeba będzie zapew-
nić małoletniemu kontakt z opiekunem, a rodzic będzie mógł być 
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obecny także podczas przesłuchań czy rozpraw. Projekt zakłada 
stworzenie wspólnych standardów minimalnych w zakresie praw 
dzieci, które występują w roli podejrzanego lub oskarżonego w po-
stępowaniu karnym oraz w postępowaniu w przedmiocie wykonania 
europejskiego nakazu aresztowania.  

 
18. Rodzina w rzymskim systemie prawnym – Aleksandra 

Chęcińska  
Prawo osobowe było częścią wprowadzonego przez Gaiusa 

podziału prawa na prawo dotyczące osób, rzeczy i skarg - personae, 
res, actiones. We współczesnych systemach prawnych prawo oso-
bowe wchodzi w skład części ogólnej prawa cywilnego. Osobą w 
rozumieniu prawa jest każdy kto został wyposażony przez prawo w 
zdolność prawną zwaną też osobowością prawną. Prawo współcze-
śnie przyznaje osobowość prawną każdemu człowiekowi. Ta zasada 
nie była znana prawu rzymskiemu. Prawo rzymskie, będąc systemem 
odnoszącym się w głównej mierze do własności rzeczy i wynikają-
cych z tego przywilejów i obowiązków, najwięcej norm wyprowa-
dzało właśnie z posiadania określonej osobowości i zdolności praw-
nej. Rodzina w Rzymie stanowiła już w czasach najdawniejszych 
silną i zwartą komórkę społeczną, w której władzę miał wyłącznie 
ojciec - pater familias. Familia - rodzina ma szerokie znaczenie: 
bowiem w jej skład wchodzili nie tylko członkowie rodziny jak : 
ojciec- pater familias, matka - pater familias, córki - niezamężne 
oraz te, które były już mężatkami lecz zawarły związek małżeński 
bez przejścia pod władzę męża - in manum, synowie - nawet żonaci, 
ze swoimi żonami i dziećmi. Częścią składową familii była też war-
tość majątkowa należąca do tego domu, a więc i niewolnicy. Do 
rodziny (i pod władzę ojca) wchodziło się: bądź przez urodzenie w 
prawnie uznanym małżeństwie i przez przyjęcie dziecka do familii, 
bądź przez akt prawny-adoptowanie, przysposobienie. Władza ojca 
rozciągała się na wszystkich członków rodziny. Wobec niewolni-
ków, jako członków familii, ojciec miał władzę nieograniczoną. Miał 
prawo traktować ich jak każdą własność, mógł decydować o ich 
życiu i śmierci: mógł go zabić, sprzedać, odstąpić, ale też przywrócić 
mu wolność drogą formalnego wyzwolenia - manumissio. Istniała 
możliwość zwolnienia spod władzy ojcowskiej przez tzw. emancipa-
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tio, ale pociągało to za sobą konsekwencje prawne połączone z utratą 
uprawnień do majątku rodzinnego. O emancipatio decydowały różne 
okoliczności: niekiedy synowie dążyli do usamodzielnienia się, cza-
sami ojciec emancypował jednego syna lub kilku, by majątek pozo-
stawić w rękach jednego, czasami było to formą kary w stosunku do 
syna, ponieważ oznaczało wydziedziczenie.  

 
19. Sytuacja prawna dziecka poczętego w następstwie sztucz-

nej inseminacji – Ewelina Kita  
Czy w XXI wieku, kiedy dokonał się tak zawrotny postęp 

techniczny we wszystkich dziedzinach życia, gdy satelity latające sto 
kilometrów nad Ziemią potrafią zidentyfikować przedmioty wielko-
ści pudełka od zapałek, mogą istnieć problemy z ustaleniem pocho-
dzenia dziecka od określonego ojca? We współczesnych czasach 
przychodzi na myśl wiele tego typu przypadków, może się tak zda-
rzyć, m.in. wówczas, gdy matka dziecka bądź nie chce, aby dziecko 
znało swego ojca, bądź - co gorsza - sama nie wie, kim on jest. Zda-
rzają się także wypadki niezależne od woli i zgody kobiety, gdy 
dziecko zostaje poczęte w wyniku gwałtu. Poza tym liczne kontro-
wersje natury prawnej wzbudza zagadnienie pochodzenia dziecka 
poczętego w wyniku zastosowania technik medycznie wspomaganej 
prokreacji, np. sztucznej inseminacji. W tych sytuacjach szczególnie 
trudne może okazać się rozstrzygnięcie problemu prawa dziecka do 
poznania swego pochodzenia genetycznego.  

 
20. Możliwości ingerencji państwa w prawa rodziny na przy-

kładzie władzy rodzicielskiej – mgr Kamil Wiciński  
Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców 

względem dziecka. Obejmuje ona w szczególności obowiązek wy-
chowania go, reprezentowania oraz sprawowania opieki nad nim 
oraz jego majątkiem (art. 95 KRiO). Dziecko pozostaje pod władzą 
rodzicielską do uzyskania pełnoletności. Władzę rodzicielską może 
mieć tylko osoba, która ukończyła 18 lat lub za zgodą sądu zawarła 
małżeństwo przed uzyskaniem pełnoletności, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. Jeżeli władza rodzicielska nie jest 
prawidłowo sprawowana, sąd może zadecydować o jej ograniczeniu, 
pozbawieniu lub zawieszeniu. Ograniczenie władzy rodzicielskiej 
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może nastąpić wówczas, gdy zagrożone jest dobro dziecka. To ogra-
niczenie może polegać na: zobowiązaniu rodziców oraz małoletniego 
do określonego postępowania (np. zobowiązanie dziecka, aby cho-
dziło do szkoły, a rodziców – aby tego dopilnowali), w szczególności 
do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z 
rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, 
określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zaj-
mujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących ro-
dzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu 
kontroli wykonania wydanych zarządzeń; określeniu, jakie czynności 
nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu albo 
poddaniu rodziców innym ograniczeniom, którym podlega opiekun 
(np. stały nadzór sądu opiekuńczego), poddaniu wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierowa-
niu małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygo-
towania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową 
opiekę nad dziećmi, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków doty-
czących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, okre-
ślonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (art. 109 KRiO). 

 
21. Sytuacja prawna spadkobierców w świetle nowelizacji 

Kodeksu cywilnego z dnia 20 marca 2015 roku – mgr Dominika 
Zybała  

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu 
przede wszystkim wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej 
prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca 
nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub od-
rzuceniu spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowie-
dzialność za długi spadkowe. Podstawowym sposobem dziedziczenia, w 
razie braku oświadczenia spadkobiercy, będzie przyjęcie spadku z do-
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brodziejstwem inwentarza, co spowoduje ograniczenie odpowiedzialno-
ści za długi spadkowe. Ponadto uchwalona ustawa m.in.: wprowadza 
instytucję tzw. prywatnego wykazu inwentarza, poszerza krąg podmio-
tów upoważnionych do występowania w charakterze pełnomocnika 
strony w postępowaniu cywilnym o dalszych wstępnych (obok rodzi-
ców), wyłącza spod egzekucji sumy przyznane skarżącemu na mocy 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tytułem słusznego 
zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności. 

 
22. Roszczenia alimentacyjne dzieci względem rodziców – 

Dagmara Kozak  
W Polsce wszystkim dobrze znany jest fakt istnienia obo-

wiązku alimentacyjnego wobec dzieci. Niewiele osób zdaje sobie 
natomiast sprawę, iż powyższy obowiązek działa w obie strony i 
alimentami mogą zostać obarczone również dzieci względem rodzi-
ców. Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowią-
zek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także 
środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych 
w linii prostej oraz rodzeństwo. Oznacza to, że rodzice mogą doma-
gać się alimentów od pełnoletnich dzieci.. Pamiętać należy, iż obo-
wiązek alimentacyjny dotyczy zarówno rodziców na rzecz dzieci 
oraz dzieci na rzecz swoich rodziców. Jedyną przesłanką do powsta-
nia obowiązku jest stan niedostatku rodziców. Jak wynika z przepi-
sów, najpierw o alimenty rodzice powinni się zgłosić od swoich mał-
żonków, a potem od swoich dzieci. Samo powstanie obowiązku ali-
mentacyjnego względem rodziców jest uzależnione od zaistnienia 
określonych przesłanek. 

 
23. Problem ustalenia ojcostwa - regulacje prawne a rzeczy-

wistość - Grzegorz Miśtal  
Ustalenie ojcostwa może nastąpić zarówno w stosunku do 

dziecka małoletniego, jak i tego, które ukończyło osiemnaście lat. 
Nie ma jednak możliwości sądowego ustalenia ojcostwa dziecka 
poczętego, ale jeszcze nie urodzonego. Istnieje zaś możliwość usta-
lenia w wyroku ojcostwa po śmierci dziecka. Ażeby zatem wszcząć 
procedurę ustalenia przez sąd ojcostwa, osoba do tego uprawniona (o 
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czym niżej) musi wnieść powództwo o ustalenie ojcostwa. Powódz-
two takie wnosi się do sądu rejonowego, w okręgu którego zamiesz-
kuje potencjalny ojciec dziecka (pozwany) albo do sądu, na obszarze 
działania którego mieszka lub przebywa dziecko. W zależności od 
tego, czy ustalenie ma dotyczyć dziecka, które nie ukończyło osiem-
nastu lat (małoletni), czy osoby pełnoletniej, możliwość wytoczenia 
sprawy (bycia powodem w sprawie) kształtuje się różnie. Jeżeli ma 
być ustalone ojcostwo małoletniego ustalenia może żądać: matka 
dziecka – niezależnie od tego, czy przysługuje jej, czy nie, władza 
rodzicielska; samo dziecko – jednakże w jego imieniu będzie wystę-
pował jego przedstawiciel ustawowy, którym w zasadzie jest rodzic, 
czyli w tym wypadku reprezentować dziecko będzie matka. Jeżeli 
matka nie żyje lub nie można się z nią porozumieć albo nie przysłu-
guje jej władza rodzicielska, dziecko będzie reprezentował opiekun 
wyznaczony przez sąd (najczęściej ktoś z rodziny dziecka, np. bab-
cia); W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o usta-
lenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni; domniemany 
ojciec dziecka (od 19 lipca 2004 r.); Prokurator. Jeżeli ma zostać 
ustalone ojcostwo pełnoletniego dziecka, powództwo może wnieść: 
samo dziecko, prokurator. 

 
24. Rola dziecka jako świadka w procesie cywilnym - 

Agnieszka Bernecka  
Dziecko w sądzie - ten widok zawsze wzbudza emocje, szcze-

gólnie, gdy występuje ono w roli ofiary. Nie rzadziej jednak następu-
ją nadzwyczajne okoliczności, w których konieczne jest dla dobra 
sprawy przesłuchanie dziecka i potraktowanie go jako świadka. Jak 
wynika z danych statystycznych z Okręgów Sądów Apelacyjnych, 
tylko w 2009 roku w pokoju przesłuchań znalazło się aż 5515 ma-
łych świadków, z czego blisko 2 proc. było przesłuchiwane więcej 
niż jeden raz wskutek pojawienia się nowych okoliczności w spra-
wie. Zasady przesłuchiwania dziecka normują przepisy Kodeksu 
postępowania karnego. Artykuł 185b mówi o tym, że "świadka, któ-
ry w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w 
warunkach określonych w art. 185a w sprawach o przestępstwa po-
pełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestęp-
stwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jeśli zeznania 
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tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia spra-
wy". Takie przesłuchanie powinno jednak odbyć się tylko raz (chyba 
że pojawią się nadzwyczajne okoliczności w sprawie), a "przepro-
wadza je sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa" w 
warunkach zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo, tzn. w 
odpowiednim do tego pokoju lub na sali rozpraw, ale po uprzednim 
wyproszeniu na czas przesłuchania publiczności. Z takiej rozmowy 
sporządzony musi być protokół, który jest odczytywany lub odtwa-
rzany podczas rozprawy.  

 
25. Rodzaje świadczeń społecznych i ich potencjalny wpływ 

na przyrost naturalny w Polsce - Edyta Dróżdż  
Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z 

nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj 
świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich 
przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w 
naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie 
lub za częściową odpłatnością. Prelegentka przedstawiła długą listę 
świadczeń pomocy społecznej w kontekście przyrostu naturalnego.  

 
26. Związki partnerskie przyczyną destabilizacji rodziny - Sa-

bina Zasadny  
Rejestrowany związek partnerski, formalny związek partner-

ski lub związek partnerski – to uznany prawnie związek dwóch osób. 
Istnieje kilka terminów równoważnych związkom partnerskim (ang. 
registered partnerships), które różnią się nazwami oraz zakresem 
praw i obowiązków, są to: związki cywilne (ang. civil unions) lub 
partnerstwo domowe (ang. Domestic Partnerships). Mimo to, w 
większości krajów jedyną uznawaną prawnie formą związku intym-
nego jest małżeństwo (osób hetero- lub w niektórych krajach hetero- 
lub homoseksualnych). W zależności od jurysdykcji, regulacje praw-
ne różnią się, obejmując pary tej samej płci i różnej płci (np. PACS 
we Francji i unión concubinaria w Urugwaju) lub tylko pary tej sa-
mej płci (np. civil partnership lub CP w Wielkiej Brytanii), zwłasz-
cza w krajach nieuznających małżeństw osób homoseksualnych (np. 
Węgry). Zróżnicowany jest także zakres praw i obowiązków stron 
związku partnerskiego: w niektórych krajach związki partnerskie 
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wszystkie prawa i obowiązki małżeństw cywilnych, zaś w innych 
tylko ich część. W państwach, w których związki partnerskie są do-
stępne zarówno dla związków hetero- i homoseksualnych, pary róż-
nej płci stanowią ich większość, np. we Francji w 2010 stanowiły 
one 96% wszystkich związków partnerskich. Pierwszy raz kwestia 
związków partnerskich została poruszona przez senator Marię 
Szyszkowską w 2004. Senat zatwierdził przedstawiony przez nią 
projekt ustawy, ale nie został poddany głosowaniu w sejmie przez 
nieuwzględnienie go przez marszałka Włodzimierza Cimoszewicza. 
W lipcu 2012 r. ponad 320 posłów, w tym blisko 150 z PO, zablo-
kowało czytanie projektów złożonych przez SLD i Twój Ruch. W 
2014 odbyło się głosowanie nad projektem Twojego Ruchu, ale rów-
nież został odrzucony. Pod koniec maja 2015 roku polscy parlamen-
tarzyści kolejny raz nie wyrazili zgody na wprowadzenie wspomina-
nego projektu SLD do porządku obrad.  

 
PANEL IV – Pedagogiczny 

Prowadzący: dr Magdalena Parzyszek 
 

1. Cyberproblemy dzieci i młodzieży a wychowanie w rodzinie 
- dr Ewa Krzyżak- Szymańska  

W swoim wystąpieniu poruszyła tematy zagrożeń młodego 
pokolenia w internecie, brak świadomości rodziców z istniejących 
zagrożeń oraz brak chęci dokształcania się by sprawdzać bezpieczeń-
stwo swojego dziecka w internecie, które albo samo powoduje za-
grożenie w sieci, albo jest na nie narażone przez co dziecko czuje się 
bezkarne, bo wie, ze rodzic nie może je sprawdzić, dlatego, że w 
niektórych wypadkach nie potrafi nawet w podstawowym stopniu 
obsłużyć komputera. 

 
2. Alienacja rodzicielska a potrzeba bezpieczeństwa u dziecka 

- mgr Agnieszka Kaźmierczak 
Swoje wystąpienie oparła przedstawiając zagadnienia doty-

czące rodzicielstwa oraz stawianych dziecku wymagań, którymi 
nierzadko wywierają presję, a co za tym idzie nie zaufanie dla rodzi-
ca, a strach przed każdą ponoszoną porażką i nie spełnieniem ich 
woli. Brak takiej akceptacji może doprowadzić dziecko do załamań 
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psychicznych, zaniżenia poczucia własnej wartości a co za tym idzie 
brak bezpieczeństwa. Dziecko w takich wypadkach czuje się za-
szczute i aby dorównać ideałowi dziecka wymyślonego przez rodzi-
ców często popada w nieodpowiednie towarzystwo lub też narkotyki. 
Dziecko, które nie spełnia wymagań często jest osamotniane w swo-
ich problemach, nie może znaleźć poparcia w swoich rodzicach, taki 
młody człowiek chciałby i powinien być kochany takim jakim jest 
natomiast ten brak zrozumienia wynikający z nieświadomości i źle 
zrozumianej woli dobra dla dziecka może pozostawić rysy na jego 
psychice do końca życia. 

 
3. Antropologiczny wymiar odpowiedzialnego rodzicielstwa - 

dr Magdalena Parzyszek 
W swoim wystąpieniu prelegentka przedstawiła funkcje, rolę 

oraz różne postawy rodzicielskie. W swoim referacie dała przykłady 
i wskazówki jak powinno wyglądać odpowiedzialne rodzicielstwo, 
by dobrze wychować i przystosować młodego człowieka do życia we 
współczesnym społeczeństwie, dlatego, ze rodzina i pierwsze wzorce 
zachowań dawane są w domu i jest to podstawowe źródło wycho-
wawcze. Oprócz przedstawionych pozytywnych postaw prelegentka 
przedstawiła także negatywne wzory, a także dalekosiężne skutki, 
które za sobą niosą, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do 
patologii społecznych. 

 
4. Rodzina: funkcje, pedagogia, zagrożenia - mgr Anna Kata-

rzyna Brzuszkiewicz 
W nim nakreśliła szereg podstawowych funkcji jakie pełni ro-

dzina w życiu młodego człowieka, jak powinna wyglądać współcze-
sne wychowanie do życia w grupie oraz wiele istotnych zagrożeń 
wynikających z problemów dzisiejszego społeczeństwa i patologii 
np. alkoholizm, narkotyki itp. 

 
5. Dobra czy zła matka? Samotne bezdomne macierzyństwo - 

mgr Agnieszka Król 
Jest to bardzo aktualny, a także coraz częściej spotykany pro-

blem, który stanowczo odgrywa rolę w wychowaniu dziecka, gdyż 
matka nie może zastąpić obojga rodziców. Dziecko pochodzące z 
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takiej rodziny może mieć problemy w kontaktach z inna płcią (gdy 
będą poszukiwać partnera), gdyż nigdy nie miało odpowiedniego i 
pierwotnego wzorca męskiego. Z tego wnioskować można, że kobie-
ta może bać się kontaktów z mężczyznami lub mieć do nich nega-
tywny stosunek, natomiast mężczyzna kobiety będzie porównywał 
do swojej matki i nie będzie wiedział jak naprawdę powinien się 
zachowywać prawdziwy mężczyzna lub też na zawsze może zostać 
pod opieką mamy (starokawalerstwo). 

 
6. Rodzina Tak, ale jaka? - lic. Aleksandra Majsterek  
To kształtujący się przez wieki ale i współcześnie model rodzi-

ny. W swoim referacie ukazała jak wygląda współczesna rodzina. 
Najczęściej jest to model 2+1 lub 2+2. Rodziny wielodzietne należą 
do rzadkości. Również późne ustatkowywanie się młodych ludzi ma 
wpływ na taki obraz rodziny, gdyż na pierwszym miejscu zazwyczaj u 
młodych ludzi stoi kariera, a rodzicielstwo jest ogromnym problemem. 

 
7. Eurosieroctwo- osłabienie więzi emocjonalnych przyczyną 

zachowań ryzykownych nieletnich - Ewa Pejś.  
Współcześnie odnotowuje się na wielką skalę zjawisko emi-

gracji zarobkowej, najczęściej jest to ojciec, który za granicą zarabia 
na byt rodziny, gdyż w kraju nie ma warunków do utrzymania rodzi-
ny. Niestety takie zachowania są ryzykowne dla wychowania dzieci, 
gdyż w jakimś stopniu wychowują się one pozbawione jednego z 
rodziców, co zostało nazwane „eurosieroctwem” - rodzic jest, ale w 
domu bywa rzadko, nie ma więzi między rodzicem a dzieckiem, co 
może powodować różne zagrożenia dla dziecka np. ogólny brak kon-
troli, a co za tym idzie popadanie w nieodpowiednie towarzystwo i 
problemy wychowawcze, które niezauważone odpowiednio wcześnie 
mogą ciągnąć się za dzieckiem do końca życia powodując jego wy-
kluczenie ze środowiska (patologie). 

 
8. Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne 

dzieci - Agata Kubajko  
W nim zauważyła zależność, ze dziecko, które jest wycho-

wywane w atmosferze akceptacji osiąga lepsze wyniki w nauce, jest 
bardziej zmotywowane do pracy, a także do udzielania się poza lek-
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cjami, natomiast dziecko na które wywiera się presję, każde niepo-
wodzenie uważa jako jedna z największych porażek, a także bywa 
zaszczute, porównywane do innych, nieszczęśliwe, pomimo wszel-
kich swoich starań nie dające sobie rady, bojące się zawieść rodzi-
ców. Obniża to samoakceptację dziecka, jego ogólną wartość, może 
prowadzić do depresji. 

 
9. Postawy rodzicielskie oraz świadomość popełnianych błę-

dów wychowawczych - lic. Ewelina Kurowicka.  
Temat ten przedstawiał wzorce rodziców oraz ich krytyczność 

lub jej brak wobec własnych zachowań. Rodzic, który umie zauwa-
żyć, przyznać się do błędu i w jakimś stopniu go naprawić potrafi 
wychować człowieka szczęśliwego i szczerego, gdyż nie jest to ro-
dzic-wszechwiedzący, który nigdy się nie myli, a może z dzieckiem 
zawiązać głębszą więź dzięki czemu nie powoduje u dziecka nie-
ustannego strachu czy ubezwartościowienia czy też dążenia do nie-
istniejącego ideału człowieka nieomylnego. 

 
10. Dysfunkcjonalne systemy rodzinne i ich wpływ na wycho-

wanie dziecka - mgr Estera Machowska  
Prelegentka na początku rozpoczęła od nakreślenia zagadnie-

nia dysfunkcjonalności, systemów rodzinnych, a następnie przybliży-
ła niektóre ze skutków tych dysfunkcji (dziecko alkoholika może 
zostać alkoholikiem, dziecko, które było ofiarą lub obserwatorem 
przemocy domowej powiela wpojone mu negatywne wzorce w swo-
im życiu), co w większości wywoływało negatywne skutki, jednakże 
dzięki różnego rodzaju interwencjom udaje się przezwyciężyć takie 
zachowania. 

 
11. Rodzina jako fundament rozwoju młodego człowieka - 

mgr Jolanta Kołodziej 
Rodzina jest podstawową grupą społeczną, która kształtuje 

dziecko w procesie socjalizacji do życia w społeczeństwie. Dzięki 
temu referatowi słuchacze mogli się dowiedzieć jak każde zachowa-
nie rodziców wpływa na dziecko, a tym samym jak można odgadnąć 
w jakiej rodzinie, z jakimi wartościami wychowywany był młody 
człowiek. 
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12.  Reakcje emocjonalne i postawy rodziców na wiadomość 

o niepełnosprawności dziecka - Karolina Bałanda  
Każdy z nas dowiedziawszy się o takim losie naszego dziecka 

nie mógłby przejść obojętnie, jednakże rodzaje tych postaw są różne 
zarówno pozytywne jak i negatywne uzależnione od wychowania rodzi-
ca takiego dziecka, ale i od determinacji czy też sytuacji majątkowej.  

 
13. Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży - 

Ewelina Okrutna  
Referentka jednoznacznie określiła, że niestety ustatkowanie 

się i założenie rodziny wcale nie jest priorytetem dla współczesnego 
młodego człowieka. W czasach pogoni za sławą karierą i pieniądzem 
jest to przeszkoda w samorealizacji, a o fatalnych tego skutkach 
człowiek może się przekonać, gdy będzie już za późno. Tak oto każ-
da wiadomość o zajściu w przedwczesną ciążę jest dla młodego 
człowieka katastrofą, zniszczeniem marzeń, planów i celów, a tym 
samym może prowadzić do patologii społecznych. 

 
14. Wybrane zagadnienia tanatopedagogiki i ich implikacje 

dla pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym - mgr Magdalena 
Malec  

W swoim referacie nakreśliła słuchaczom problem postrzega-
nia czy mówienia o śmierci dzieciom Śmierć jak mówią jest jedyną 
pewną rzeczą w życiu i jej nieuchronność a także i strach przed nie-
wiadomą, która nas czeka po tym fakcie powoduje uznanie śmierci 
za temat tabu. Jednakże prelegentka przedstawiła wiele rozwiązań i 
pomysłów, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu w po-
staci odpowiednich materiałów edukacyjnych, pogadanek, zarówno 
dla nauczycieli jak i rodziców.  

 
15. Rodzina jako podstawowe środowisko życia i wychowania 

młodego pokolenia - Dobrosława Kołodziej  
W swojej pracy nakreśliła tradycyjny model rodziny, zagroże-

nia wynikające ze współczesnych problemów, jak powinna się 
kształtować dobra rodzina, która wychowuje jednostki zdolne do 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 
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16.  Na czym polega pedagogika współczesnej rodziny ? - mgr 

Beata Maria Korniłłowicz 
Prelegentka nakreśliła zarówno zagrożenia, problemy jak i 

pomysły na rozwiązanie zagrożeń wypływających ze współczesnego 
modelu społeczeństwa, które każdy rodzic powinien znać, a także 
potrafić się z tym zmierzyć. 

 
17. Niezrozumienie dziecka w rodzinie - lic. Helena Wawrzyniak  
W referacie zatytułowanym przedstawiła delikatność zagad-

nienia, a także przyczyny, skutki i rozwiązania problemu jakie ono 
powoduje dla całej rodziny nie tylko dla dziecka. Niezrozumienie 
może wpływać dodatnio na zachowania patologiczne dziecka i ogól-
ne problemy w socjalizacji ze społeczeństwem, jednak zauważone i 
rozwiązane mogą wpłynąć na rodzinę dodatnio, umacniając więź 
między jej członkami. 

 
18. Przemoc dzieci wobec rodziców jednym z rodzajów pato-

logii w rodzinie -Dominika Małek  
Samo zagadnienie poruszone przez prelegentkę jest bardzo 

ciekawe, gdyż rodzic powinien być dla dziecka autorytetem, a w 
myśl Dziesięciu przykazań takie zachowanie jest wykroczeniem 
poza nie. Staje się tak wtedy, gdy rodzic traci cały autorytet lub po-
zwala dziecku na każde zachowanie w myśl źle pojętej bezwarun-
kowej miłości. Zachowanie to nie powinno dochodzić do skutku, a 
rodzice poszkodowani zazwyczaj nie obwiniają dziecka ani siebie, 
najczęściej nie zauważają tego problemu dopóki nie jest za późno, 
lecz wtedy może taka sytuacja służyć za przestrogę dla innych. 

 
19. Postępowania o ustalenie bezskuteczności uznania ojco-

stwa - Beniamin Brzeski 
Prelegent opierając swoje wystąpienie o przepisy Kodeksu 

prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczące ojcostwa przedstawił 
instytucje uznania bezskuteczności. Przybliżył definicję tego zagad-
nienia, kto może jak i kiedy wnieść powództwo o ustalenie bezsku-
teczności uznania ojcostwa, towarzyszące temu okoliczności oraz 
postępowanie i jego wygląd. Jest to jak wspomniał sam prelegent 
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stosunkowo nowy środek ochrony mężczyzn przed celowym, wyni-
kającym czasami ze złej woli wykorzystaniem np. w postaci płacenia 
alimentów na nie swoje dziecko.  

 
PANEL V – Humanistyczny 

Prowadzący: Karol Radłowski  
 
1. Sytuacja prawna dzieci w świetle emigracji zarobkowej - 

Martyna Rękas 
Od dłuższego czasu już Polacy masowo migrują za granicę w 

celach zarobkowych, pozostawiając nierzadko część rodziny na długi 
czas. Jak kształtuje się sytuacja dzieci, których rodzice wyjechali do 
pracy za granicę? W myśl przepisów polskiego prawa rodzinnego (art. 
95 i nast. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), elementami władzy 
rodzicielskiej są piecza nad osobą dziecka, piecza nad jego majątkiem 
oraz reprezentacja. W składnikach tych mieści się kompleks praw i 
obowiązków rodziców, zabezpieczających dobro dziecka, takich jak 
np. podejmowanie decyzji co do jego edukacji, leczenia, dokonywanie 
czynności prawnych w imieniu dziecka itp. Pozostawienie dziecka 
przez wyjeżdżających rodziców oznacza, że wymienione osoby, spra-
wujące nad dzieckiem bezpośrednią i faktyczną pieczę, nie są upraw-
nione do dokonywania tych czynności, co ma szczególne znaczenie w 
sytuacjach nagłych. Z kolei rodzice mogą narazić się na zarzut niena-
leżytego wykonywania nadzoru nad dzieckiem i ewentualną odpowie-
dzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia przez dziecko 
szkody (art. 427 Kodeksu cywilnego). Dokonanie ingerencji w zakres 
i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej jest możliwe na skutek 
wydania postanowienia przez sąd opiekuńczy, np. na wniosek samych 
rodziców. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje trzy instytucje, 
które pozwalają na taką modyfikacje. Są nimi ograniczenie (art. 109 
k.r.o.), pozbawienie (art. 111 k.r.o.) i zawieszenie (art. 110 k.r.o.) wła-
dzy rodzicielskiej. Brak świadomości możliwości wykorzystania wy-
mienionych instrumentów w sytuacji emigracji zarobkowej rodziców 
wynika zapewne z potocznego ich rozumienia. W odbiorze społecz-
nym ingerencja sądu opiekuńczego może być traktowana jako pewne-
go rodzaju represja, dotykająca rodziców niewłaściwie wykonujących 
władzę rodzicielską. 
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2. Ochrony rodziny na gruncie prawa polskiego kodeksu kar-

nego - Karol Radłowski 
Zagadnienie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego stano-

wiło w ostatnich latach jeden z najistotniejszych problemów, jakie 
stanęły przed polskim ustawodawcą. Procesy demokratyzacji życia 
społecznego na przełomie lat 80-tych i 90-tych oraz przyjęcie stan-
dardów państwa prawnego wiązało się z odrzuceniem marksistow-
skiej koncepcji podstawowych praw i wolności oraz uznaniem ist-
nienia przyrodzonych praw człowieka wynikających z jego niezby-
walnej ludzkiej godności. Wymagało to zapewnienia prawnej ochro-
ny fundamentalnych praw przysługujących każdej ludzkiej istocie, w 
tym prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przedmiotem 
ochrony z art. 207 k.k. jest rodzina, (prawidłowe funkcjonowanie) 
oraz opieka. Autorzy komentarzy wskazują też, że przepis chroni 
zdrowie oraz bezpieczeństwo osobiste osób, do których zaliczamy 
nie tylko osoby najbliższe, ale także osoby nienależące do rodziny 
sprawcy (osoby pozostające wobec sprawcy w stałym lub przemija-
jącym stosunku zależności, małoletni oraz osoby nieporadne ze 
względu na swój stan psychiczny lub fizyczny). Pojęcie osoby naj-
bliższej zdefiniowane jest w art. 115 § 11 k.k. Odnosi się ono do 
współmałżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych, 
a także do osób pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu. 

 
3. Prywatność upubliczniona" - obraz rodziny w polskim kinie 

autobiograficznym – mgr Agnieszka Barczyk  
Rodzina, pomimo ciągłych przeobrażeń spowodowanych 

głównie transformacją ustrojową oraz rozwojem technologii, w dal-
szym ciągu znajduje się na jednym z ważniejszych miejsc w hierar-
chii wartości społeczeństwa polskiego. Wzrasta liczba rozwodów, 
pojawiają się coraz to nowsze formy kohabitacji, spada ilość uro-
dzeń, ale jednocześnie wśród Polaków dalej dominuje tradycyjny 
pogląd na rodzinę. Młodzi ludzie wyrażają pozytywny stosunek do 
zawarcia związku małżeńskiego oraz potomstwa. Zdaniem badanych 
kobieta powinna zająć się domem i dzieckiem, a przynajmniej we 
wcześniejszym okresie jego wychowywania. Do obowiązków męż-
czyzny natomiast, mimo pozornie nowej roli, głównie należy dbanie 
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o sytuację ekonomiczną rodziny. Jako ojciec staje się jedynie opar-
ciem dla żony, nie partnerem dzielącym po równo domowe obo-
wiązki. Twórcy polskich seriali telewizyjnych podejmują próbę 
przeniesienia takiego wizerunku polskiej rodziny na ekran. Chcąc 
zadowolić wszystkich, powołują się na stereotypy mające odzwier-
ciedlić rzeczywistość, w jakiej porusza się odbiorca. Popularność 
tego typu produkcji w dużej mierze opiera się na tym, że widzowie 
mogą w pewien sposób utożsamiać się z bohaterami i ich problema-
mi. Dodatkowo seriale rodzinne realizują marzenia Polaków o trady-
cyjnym, wielopokoleniowym domu rodzinnym. Kobiety, mimo ak-
tywności zawodowej, najwięcej czasu spędzają na pracach domo-
wych, podczas gdy mężczyźni ciężko pracują na zapewnienie odpo-
wiedniego bytu rodzinie. 

 
4. Zmiany struktury oraz funkcji polskich rodzina w XX I XXI 

wieku - Magdalena Ciosk 
Rodzina robotnicza przeniesiona ze wsi do miasta była słabo 

zakorzeniona, kurczył się jej system więzi, znikała kontrola społecz-
ności lokalnej. Autorytet i spoistość rodziny osłabiały wpływy z 
zewnątrz, a ulegały im przede wszystkim dzieci. Ojciec tradycyjnie 
był głową rodziny i przeważnie jedynym żywicielem, gdyż kobiety - 
mężatki pracowały rzadziej. Więź z ojcem rozluźniała się, gdy często 
pracował poza domem np.: w rodzinach górniczych. Matka była zaś 
bardzo związana z dziećmi, otaczała je miłością i troskliwością. 
Dzieci od najmłodszych lat zaprawione były do pomocy, często pra-
cowały jeszcze przed ukończeniem piętnastu lat. W rodzinach dobrze 
sytuowanych troszczono się, aby dzieci otrzymały wykształcenie i 
możliwość awansu społecznego. W rodzinach najbiedniejszych dzie-
ci często nie kończyły szkół. Typową dla socjalizmu realnego stała 
się rodzina utrzymująca się z pracy najemnej w tzw. upaństwowio-
nych działach gospodarki. Coraz więcej kobiet motywowanych aspi-
racjami, a częściej ekonomicznie podejmowało pracę. Praca zarob-
kowa obojga rodziców wpływała na rozluźnienie więzów rodzinach. 
Dominujący wcześniej typ rodziny wielodzietnej stopniowo zastę-
pował typ rodziny ograniczającej dzietność. Zmniejszała się również 
sukcesywnie liczba rodzin wielopokoleniowych. Obecnie w stosun-
kach rodziców z dziećmi dominują osobiste więzi emocjonalne; 
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młodzież często uwalnia się spod arbitralnej władzy rodziców. 
Zmienił się stosunek do dziecka, jest ono najczęściej traktowane jak 
wartość sama w sobie. Rośnie zainteresowanie rodziców przyszło-
ścią dziecka, coraz wyżej w rodzinach ceni się wykształcenie mimo, 
że zdobycie go coraz bardziej wiąże się z wysokimi kosztami. Ro-
dzina nadal jest tym środowiskiem gdzie przekazuje się dzieciom 
wartości ogólne i normy podstawowe. Coraz częściej jednak młodzi 
ludzie chcą kierować się zasadami sami, dopuszczając odstępstwo od 
nich . Pogoń za modą często prowadzi do negatywnych rezultatów. 
Bezspornym faktem jest, że niektóre przejawy postaw, głoszonych 
haseł i idei powodują ujemne skutki w świadomości głównie naszej 
młodzieży. Jest ona nieprzystosowana na dokonywa-nie oceny war-
tości, na swobodny wybór tego co warte wyboru. Konsekwencje tego 
są wysokie: narkomania, alkoholizm, przynależność do sekt, wzra-
stająca przestępczość wśród nieletnich, wysoka liczba młodocianych 
małżeństw wymuszonych ciążą.  

 
5. Silniejsza niż śmierć. Wątek rodziny w twórczości Stefana 

Centomirskiego – mgr Urszula Maja Krzyżanowska  
W erze sowieckiej Stefan Centomirski malował swoje obrazy w 

moskiewskim mieszkaniu tylko dla siebie. Były odbiciem jego kosz-
marnych snów, które wypływały z pamięci tego, co sam przeżył, co 
doświadczył jako dziecko na Syberii. Dochodził do tego trud codzien-
nego bytowania w komunizmie. Malował swoje obrazy pośpiesznie, 
czasem w ciągu jednej nocy, i natychmiast odwracał do ściany, aby ich 
treści nie ujrzały niepożądane oczy. Te obrazy były świadectwem, ale 
przez ich odwrócenie do ściany - były nieme. Dla artysty to stan bezna-
dziejny, kiedy nikt nie widzi, nie ogląda jego dzieł, ale dla samych obra-
zów okazał się ten czas 20-letniego odwrócenia do ściany korzystny, bo 
powstawały z inspiracji najczystszych, szczerego aktu twórczego, bez 
nadziei na ich zbycie. Obraz-instalacja, powstały jeszcze w 1964 r., 
zatytułowany "Dom Ojca Narodu", przedstawia zakratowane, obwie-
szone łańcuchami okno pełne ludzkich widm, cieni uwięzionych bez 
nadziei, które jednak kierują gasnące iskry oczu w stronę świata za kra-
tami. Artysta nie poprawiał obrazu, pozostawił go nietkniętym, a od-
wrócił do świata po wielu latach, kiedy w Związku Sowieckim zaczęła 
się pierestrojka. 
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6. Rola rodziny we wspieraniu dziecka z niepełnosprawnością 

– mgr Mateusz Obrębski 
Nikt nie chce, żeby to właśnie jemu urodziło się dziecko nie-

pełnosprawne. Przynajmniej ja nie znam takiej osoby, która by po-
wiedziała: tak ja chce patrzeć na cierpienie swojego dziecka, chce je 
do końca życia utrzymywać i bez przerwy bać się o jego przyszłość. 
Nie jest łatwo być rodzicem dziecka niepełnosprawnego, dlatego 
pomoc ze strony Państwa jest po prostu koniecznością. W końcu nikt 
świadomie nie planuje choroby i nieszczęścia w rodzinie... Bezpo-
średnio po narodzinach niepełnosprawnego dziecka życie rodziny 
ulega poważnemu zaburzeniu... Rodzice przeżywają cały szereg 
negatywnych emocji związanych z pojawieniem się chorego dziecka 
na świecie. Fachowa literatura podaje nawet nazwy poszczególnych 
faz, przez które przechodzą rodzice: faza szoku, rozpaczy, pozornego 
przystosowania, no i wreszcie konstruktywnego przystosowania.... 
W tej ostatniej fazie rodzice zaczynają akceptować niepełnospraw-
ność swojej pociechy, zaczynają godzić się z jej stanem zdrowia, 
pomagają na miarę potrzeb, nie wyręczają dziecka we wszystkim, 
potrafią obiektywnie ocenić jego zdolności i możliwości. Nie ma co 
do tego żadnych wątpliwości - dla prawidłowego rozwoju dziecka 
konieczne są wspólne oddziaływania. Rodzina bez odpowiedniego 
wsparcia nie poradzi sobie sama z niepełnosprawnością, niezbędna 
jest pomoc innych ludzi - specjalistów. 

 
7. Rodzina w obliczu potrzeb chorego dziecka – Michalina 

Smaga  
Przewlekła choroba wywołuje w życiu rodziny poważny kryzys. 

Zmianie ulega zwykle system wartości i rytm życia. Członkowie muszą 
poradzić sobie z lękiem, niepewnością, żalem, bezsilnością i przeciąże-
niem obowiązkami. Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju 
dziecka. Stanowi system, w którym relacje między poszczególnymi 
członkami rodziny mają wpływ na pozostałe osoby i sprawiają, że po-
wstaje złożony kompleks wzajemnych zależności. Pozytywne kontakty 
między członkami rodziny, pełne miłości, życzliwości i zrozumienia 
zapewniają dziecku poczucie akceptacji i bezpieczeństwa oraz sprawia-
ją, że bez lęku funkcjonuje ono w środowisku pozarodzinnym. Rola i 
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znaczenie rodziny wzrastają jeszcze bardziej, gdy rozpatrujemy rozwój 
dzieci niepełnosprawnych. Rzadko kiedy rodzice, jeszcze przed urodze-
niem dziecka mają świadomość, że będzie ono w jakoś sposób niepeł-
nosprawne. Jeżeli wcześniej nie zostały wykonane specjalistyczne ba-
dania lub nie istnieje ryzyko dziedziczenia choroby, to rodzice nie są 
przygotowani na przyjście na świat dziecka niepełnosprawnego. Po 
uzyskaniu informacji, że ich dziecko jest niepełnosprawne przeżywają 
bardzo silne negatywne emocje: gniew, niepokój, przerażenie, poczucie 
winy, żal nad sobą, które w poważnym stopniu zakłócają relacje między 
członkami rodziny.  

 
8. Rodziny instrumentów w poezji Witolda Hulewicza – mgr 

Karolina Mytkowska 
Witold Hulewicz był współwydawcą „Zdroju” , dwutygodnika 

literackiego utworzonego wraz z braćmi Jerzym i Bohdanem, przy 
wsparciu Stanisława Przybyszewskiego. W 1916 w Poznaniu założy-
li Spółkę Wydawniczą „Ostoja”, pismo zaczęło wychodzić od 1917. 
Utrzymało się tylko do 1922 – popadło w długi i na ich pokrycie 
Hulewiczowie zmuszeni byli sprzedać majątek rodowy Kościanki 
koło Strzałkowa (12 km na południowy wschód od Wrześni). Jeszcze 
w roku 1921 wraz z bratem Jerzym byli inicjatorami utworzenia 
poznańskiego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich. 
Jako poeta Witold Hulewicz pozostawał pod wpływem ekspresjoni-
stów, publikował swoje wojenne utwory w „Zdroju” , wydane potem 
w 1921 tomiku liryków „Płomień w garści” , w 1927 opublikował 
powieść biograficzną o Beethovenie – „Przybłęda Boży” , tłumaczył 
m.in. Tomasza Manna, Johanna Goethego, a najwięcej – swego przy-
jaciela, poznanego podczas spotkania w Szwajcarii – poezji Rainera 
Rilkego. Prelegentka przedstawił życiorys artysty w ujęciu instru-
mentów do których nawiązywał. 

 
9. Rozumienie i stosunek do aborcji uczniów szkół średnich 

Wrocławia i Rybnika – lic. Agnieszka Pierchała 
Toczący się wokół problematyki aborcji spór skłonił prele-

gentkę do podjęcia badań na temat wiedzy dotyczącej powyższego 
zagadnienia. Dodatkowo przyczynił się do tego fakt, iż zdarzało się, 
że młodzież podczas zajęć wypowiadała zdania typu: „płód we 



324 
 

wczesnym stadium rozwoju to jeszcze nie człowiek”, „dokonanie 
aborcji to pozbycie się problemu” itp. Do zbadania i analizy zjawiska 
posłużyła ankieta autorstwa prelegentki, składająca się z krótkiej 
metryczki i pytań skategoryzowanych. Badania zastały przeprowa-
dzone po trzygodzinnym cyklu zajęć na temat aborcji i pozwoliły 
uzyskać informacje na następujące pytania: jaki jest poziom wiedzy 
na temat aborcji wśród badanej populacji, skąd uczniowie czerpią 
wiedze na temat aborcji, czy zdobyta wiedza ma wpływ na ich po-
stawy życiowe wobec aborcji, jaki jest udział szkoły w modyfikowa-
niu postaw wobec problemu aborcji? Badanie okazało się bardzo 
ciekawym doświadczeniem, odsyłam do publikacji.  

 
10. Państwo opiekuńcze wobec rodziny – mgr Mateusz Mazurek  
Kształtowanie ładu społecznego opartego na poszanowaniu 

praw człowieka, akceptacji wartości rodziny, realizacji zasady po-
mocniczości i dbałość państwa o dobro wspólne – wymaga aktywnej 
polityki prorodzinnej państwa. Rodzina, jako podstawowa jednostka 
społeczna, zapewnia odnowę pokoleń i daje początek procesowi 
inwestowania w kapitał ludzki. Kapitał ten definiowany jako zasób 
wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w społe-
czeństwie stanowi źródło przyszłej zdolności do pracy, zarobków i 
satysfakcji. Jest on zatem jednym z wyznaczników tempa rozwoju 
gospodarki, mającym wpływ na jego przyspieszenie. „Program poli-
tyki prorodzinnej państwa” został przygotowany przez Międzyresor-
towy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa, 
powołany przez Prezesa Rady Ministrów. Dokument powstał na 
podstawie wniosków wynikających z „Raportu o sytuacji polskich 
rodzin”, przyjętego przez Radę Ministrów w 1998 r. 

 
11. Motywy rodzinne w reportażach realizowanych przez te-

lewizję regionalną – lic. Ewa Barczyk  
Wiele portali i telewizji regionalnych pokazują Polskę bez re-

tuszu. Przedstawiają na opowieści o losach i życiowych problemach 
współczesnych Polaków. Programy poruszają ważne sprawy spo-
łeczne, tropiąc przypadki bezprawia oraz sytuacje pozbawiania 
wsparcia ludzi potrzebujących pomocy. Pokazuje osobiste ludzkie 
dramaty. Szuka też bohaterów pozytywnych, którzy wbrew przeciw-
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nościom losu zmieniają swoje życie na lepsze. Podstawowa zasada: 
w centrum każdej opowieści znajduje się konkretny człowiek poszu-
kujący sposobu na wybrnięcie z losowych uwikłań. Redakcja swoje 
reporterskie zadanie pojmuje jako nieustanne poszukiwanie sedna 
sprawy, jako mierzenie pulsu i wsłuchiwanie się w tętno współcze-
snej Polski. Jeśli ktoś szuka to we współczesnej telewizji można 
znaleźć ciekawe, interesujące programy.  

 
12. Obraz rodziny widziany sercem dziecka – lic. Dorota Za-

grodnik 
Świat widziany oczami dziecka zmienia się z dnia na dzień, 

zwłaszcza w pierwszym roku życia. Czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci i choć określenie trąci nie kojarzy się na 
pierwszy rzut nosa bardzo atrakcyjnie, to w tym przypadku znacze-
nie tego słowa ma wielką, wręcz złotą wartość. Dzieci wszystkiego 
uczą się od dorosłych dlatego rodzina dla nich jest opoką, podporą i 
bezpieczną przystanią. To z niej wynoszą wartości i uczą się postaw 
społecznych. Kształtują kręgosłup moralny a także przyswajają sobie 
zachowania przydatne w życiu. Dlatego tak ważna jest dla rozwoju 
dziecka, stabilna, bezpieczne rodzina.  

 
13. Rodzina wobec zagrożeń współczesnego świata – mgr 

Anna Agnieszka Tyburska  
Rodzina budzi coraz większe zainteresowanie nauki, a także 

troskę o warunki jej egzystencji i przyszłość. Czasy współczesne nie 
są sielanką dla rodzin. Rodzina współczesna znajduje się pod napo-
rem wielu czynników zewnętrznych, które wpływają na jej gwałtow-
ne wielorakie przemiany. Jedne z nich wywierają wpływ pozytywny 
i polepszają jej warunki życia (postęp techniczny, osiągnięcia medy-
cyny), inne zaś powodują jej dezintegrację i dezorganizację; narusza-
ją podstawowe normy rodzinne regulujące funkcjonowanie rodziny i 
jej członków w samej rodzinie i poza rodziną. Temat wydaje się 
niezwykle istotny i aktualny, stąd potrzeba przeanalizowania i zasta-
nowienia się nad problemami i zagrożeniami współczesnej rodziny. 
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce ostatnich lat spowodo-
wały zmiany w poziomie aktywności zawodowej całej ludności, nie 
tylko kobiet. Na skutek reorganizacji rynku pracy, spadku zapotrze-
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bowania na niektóre zawody pojawiło się zjawisko bezrobocia, które 
dotknęło wiele rodzin, a co za tym idzie stało się źródłem konflik-
tów, spadku dochodów i obniżenia stopy życiowej. Zła kondycja 
materialna wielu rodzin spowodowała złą kondycję psychiczną, po-
czucie bezradności, niemocy i zwiększyła zjawisko tzw. depresji 
społecznej. W Polsce poważnym problemem społecznym od lat jest 
nadużywanie alkoholu. Problem alkoholowy znajduje się wśród pro-
blemów społecznych uznawany za najważniejszy. Alkoholizm jest 
też częstą przyczyną sieroctwa społecznego dzieci, a także prze-
stępstw przeciwko rodzinie. Trudności w realizacji funkcji wycho-
wawczej i ekspresyjno - emocjonalnej wobec dzieci niejednokrotnie 
wynikają z nieporadności życiowej rodziców. Nieporadność ta łączy 
się często z niskim poziomem wykształcenia, z niemożnością spro-
stania kłopotom materialnym rodziny, z alkoholizmem współmał-
żonka - zwykle męża. Rodzina jako podstawowe środowisko naro-
dzin i rozwoju człowieka jest fundamentem dobra wspólnego. Tam 
gdzie rodzina upada staje się nietrwała, emocjonalnie chłodna - nie 
jest w stanie "zrodzić" dla społeczeństwa pełnowartościowych oby-
wateli. Zatem w interesie każdego społeczeństwa powinno leżeć 
wspieranie rodziny przez prowadzenie mądrej polityki, ułatwiającej 
rodzinie wypełnianie jej podstawowych funkcji. 

 
14. Wpływ rodziny na postępy dziecka w nauce - lic. Anna 

Lesiuk 
Istotny wpływ na rozwój dziecka, a w szczególności na sferę 

emocjonalną i intelektualną oraz karierę szkolną, ma środowisko 
rodzinne. Według M. Ziemskiej rodzina jest podstawowym środowi-
skiem dziecka w tym sensie, że daje jednostce pierwsze i najbardziej 
całkowite przeżycie przynależności do grupy społecznej, a także i w 
tym, że stosunki emocjonalne i społeczne w niej nie podlegają w tym 
samym stopniu zmianom co wzajemne stosunki w innych grupach 
społecznych. Rodzina stanowi więc dla dziecka nie tylko pierwsze, 
ale i trwałe środowisko. Członków rodziny łączy więź rodzinna. 
Podstawą więzi są funkcje rodziny, których przedmiotem jest zaspo-
kajanie potrzeb jej własnych jako grupy społecznej i jej poszczegól-
nych członków. Jedną z podstawowych potrzeb jest potrzeba życzli-
wości, ciepła i miłości. Zaspokojenie tej potrzeby stymuluje osią-
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gnięcia rozwojowe. Dziecko lepiej i szybciej się rozwija w zakresie 
sprawności umysłu, sprawności fizycznej i kontaktów społecznych, 
gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a więc uchronione jest 
od leków i zaburzeń równowagi psychicznej. Dziecko potrzebuje 
także kontaktu z rodzicami, ich czujności i współdziałania. Rodzice 
zawsze powinni pamiętać o tym, że od decyzji wychowawczej często 
zależy całe dalsze postępowanie dziecka, powinni umieć wysłuchać 
dziecko, porozmawiać z nim i udzielić rady, jeżeli jest to konieczne. 
Według B. Sawa rodzice są w stanie korygować postępowanie 
dziecka i usuwać braki, które mogą przeszkadzać dziecku w przysto-
sowaniu się do obowiązków szkolnych. Temu celowi służą też wcze-
śniejsze zapisy do klas pierwszych, połączone z wszechstronnymi 
badaniami. Chodzi o wczesne wykrywanie ewentualnych niedobo-
rów i pouczenie rodziców i wychowawców w przedszkolach o ko-
nieczności pracy z dzieckiem przed rozpoczęciem nauki. 

 
15. Rodzina na przestrzeni wieków - kreacja literacka – mgr 

Bożena Wolano  
W przeciągu ostatnich lat model rodziny znacznie się zmienił. 

Zmianom uległy zarówno role konkretnych członków rodziny jak i 
rola samego społeczeństwa. Niegdyś kobieta zajmowała się domem a 
jej obowiązkiem było utrzymanie rodzinnego ogniska. Skupiała się 
na obowiązkach wychowawczych i domowych, a prace zarobkowe 
zostawiała w rękach męża. Kobieta była zawsze blisko i skupiała się 
na roli matki. Mężczyzna zarabiał i był głową rodziny. Mimo, iż 
mało czasu przebywał w domu z powodu pracy zawodowej lub innej 
zapewniającej zarobek, wiedział o rzeczach najważniejszych. Dzieci 
posiadały swoje obowiązki domowe a rodzice byli pewnymi autory-
tetami, którym obawiało się przeciwstawić. Można zastanawiać się 
jak obecnie wygląda rodzina oraz jakie czynniki wpływają na te 
zmiany. Przyrost naturalny jest coraz mniejszy a najczęściej spoty-
kaną formą jest rodzina mała, w której ogranicza się do posiadania 
jednego dziecka. Zwiększa się liczba małżeństw, które decydują się 
na życie w samotności przez co nie spełniają funkcji prokreacyjnej. 
Coraz rzadziej można spotkać rodzinne dużą czy zmodyfikowaną. 
Rodzina wielopokoleniowa zajmująca jedno gospodarstwo staje się 
pewnym ewenementem spotykanym w zdecydowanej większości w 
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mniejszych miastach i wsiach. W miastach, gdzie znacznie lepiej 
rozwinięte są warunki mieszkaniowe a zarobki są lepsze, rodziny nie 
decydują się na wspólne mieszkanie. Dziadkowie, rodzice i coraz 
częściej młodzi ludzie posiadają już własne lokum. Ciągle rozwijają-
ca się infrastruktura pozwala na łatwe przemieszczanie się po terenie 
całego kraju. Świat mediów najczęściej nawołuje do powiększania 
grubości portfela, spełniania zawodowego i posiadania ekskluzyw-
nych rzeczy. W takim zgiełku informacji zostaje zaniedbana funkcja 
socjalizująca, gdzie poświęca się coraz mniej czasu na wychowanie 
przyszłych członków rodziny. Następuje pewna selekcja norm i war-
tości przekazywanych dzieciom a role w rodzinnie zostają zmienio-
ne. Matka staje się kobietą pracującą na dwa etaty, ojciec nadal jest 
głową rodziny, ale jego wiedza dotyczącą najbliższych jest znacznie 
mniejsza niż wcześniej, dzieci natomiast ograniczają swoje obowiąz-
ki do minimum. Oczywiście przedstawione tezy nie dotyczą wszyst-
kich współczesnych rodzin. Istnieją rodziny, w których tylko jedna z 
funkcji jest zaniedbywana. Warto podkreślić, iż istnieją rodziny, 
które świetnie sprawują się w swojej roli nauczyciela a zachodzące 
obok nich zmiany nie mają istotnego wpływu na ich rodzinny świat. 
Obecnie świat się przeobraża, dlatego też rodzina będzie podlegała 
ciągłym zmianom, jednak powinnyśmy dążyć do tego, aby zmiany z 
świata zewnętrznego nie wpływały negatywnie na to, co jest w życiu 
najważniejsze, czyli właśnie rodzinę. 

 
16. Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich – mgr 

Iwona Wolańska  
Z najwyższym niepokojem obserwuje się w naszym kraju 

przejawy głębokiego kryzysu moralnego, który obejmuje także dora-
stającą młodzież. Daje o sobie znać zachwianie wielu istotnych norm 
i wartości, nasilenie agresji i brutalności. Obok typowych zjawisk 
patologicznych burzących porządek i ład społeczny, takich jak: alko-
holizm, prostytucja pojawiają się lub potęgują nowe-przestępczość i 
narkomania. Do zjawisk społecznie negatywnych, z którymi jeszcze 
kilka lat temu nie spotykaliśmy się na tak duża skalę trzeba zaliczyć: 
bezrobocie, bezdomność, korupcję. Niewydolność wychowawcza 
wielu instytucji oraz dysfunkcje wielu podsystemów społecznych 
powodują dewiacyjne zachowania młodzieży. Chodzi tu o zjawiska 
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nieprzystosowania społecznego, jak: ucieczki z domu, wagarowanie, 
częste kontakty ze środowiskiem zdemoralizowanych kolegów, do-
konywanie kradzieży i innych przestępstw, picie alkoholu, naduży-
wanie środków odurzających, demoralizację seksualną, wandalizm, 
zachowania agresywne. Przestępczość i inne przejawy patologii spo-
łecznej przybiera nowe, coraz bardziej groźne i skomplikowane for-
my. Występujące poczucie zagrożenia jest reakcją na narastające od 
kilku lat zjawiska przemocy i agresji, także wśród dzieci i młodzieży 
i wobec niej. Niektóre mieszkania i domy w większych miastach 
przypominają zamknięte na wiele zamków twierdze. Ludzie często 
rezygnują z życia towarzyskiego i uczestnictwa w kulturze poza 
miejscem zamieszkania w obawie przed zaczepką, rozbojem, kra-
dzieżą czy gwałtem. Przyjmuje się, że zjawiska społecznie negatyw-
ne są wynikiem rozkładu więzi i zachwiania równowagi w funkcjo-
nowaniu istniejących instytucji, upadku tradycyjnych autorytetów i 
nieadekwatności wzorów zachowań. Problem patologii społecznej w 
każdym społeczeństwie jest tym trudniejszy , im młodsze roczniki 
wybierają alternatywne zachowania i gdy owa alternatywność ma 
charakter przestępczy. 

 
17. Konkubinat w myśli społeczno-prawnej Wincentego Ka-

dłubka – mgr Jolanta Jakubczyk  
Tradycja przekazana przez Jana Długosza przypisuje mu szla-

checkie pochodzenie, miał wywodzić się z rodu Różyców, a jego oj-
cem miał być komes Stefan. Inna tradycja, wynikająca przede wszyst-
kim z pospolicie brzmiącego przezwiska, przypisuje mu chłopski ro-
dowód. Współcześni historycy odrzucają oba przekazy, aczkolwiek 
istnieje zgodność co do tego, że Kadłubek wywodził się z rycerstwa. 
W 1215 roku był jednym z ojców soborowych na IV Soborze Laterań-
skim. Był jednym z dwóch - obok Henryka Kietlicza przywódców 
obozu reformatorskiego w polskim Kościele dążącego m.in. do wpro-
wadzenia celibatu i uniezależnienia się Kościoła od władzy świeckiej. 
Wobec upadku politycznego tego obozu w 1217 zrezygnował z bi-
skupstwa krakowskiego i rozpoczął życie zakonne. Wybrał więc cie-
szące się wielką sławą opactwo w Jędrzejowie. Prelegentka na pod-
stawie własnych badań źródłowych zaprezentowała nam myśl prawną 
Wincentego Kadłubka. To było interesujące wystąpienie.  
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18. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego wspomnienia o rodzinie 

– mgr Ewelina Giżka  
Zygmunt Szczęsny Feliński herbu Farensbach polski biskup 

rzymskokatolicki, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu, 
arcybiskup metropolita warszawski w latach 1862–1883, stały czło-
nek Rady Stanu Królestwa Polskiego od lutego 1862. Święty Kościo-
ła katolickiego. Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybi-
skup Warszawy w trudnym czasie niewoli narodowej, wytrwale 
wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wy-
chowawczych i zakładów dobroczynnych. Sam założył sierociniec i 
szkołę i sprowadził do stolicy Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Po 
upadku powstania styczniowego, wiedziony miłosierdziem wobec 
braci, otwarcie wystąpił w obronie prześladowanych. Ceną za tę 
wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało dwadzie-
ścia lat. Również tam pamiętał o ludziach biednych i zagubionych, 
okazując im wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Napisano o 
nim, że "w czasie swego wygnania, w ucisku wszechstronnym, w 
ubóstwie modlitwy, trzymał się tylko ciągle u stóp krzyża i oddawał 
się miłosierdziu Bożemu". 

 
19. Obraz matki we współczesnych serialach telewizyjnych – 

mgr Anna Badora  
Jednym z wielu zagadnień, jakimi zajmuje się socjologia, są 

wszelkie rodzaju zmiany społeczne. Zmiany dość łatwo można ob-
serwować poprzez media, które oczywiście kreują także ludzie, choć 
nie tylko. Tak na czasie - księżna Kate urodziła synka, choć od ja-
kiegoś czasu było wiadomym, że nawet jeśli dziecko okazałoby się 
dziewczynką, to kolejność dziedziczenia nie zmieniłaby się. Nawet 
królowa brytyjska idzie z duchem czasu - skoro kobiety w krajach 
demokratycznych mają wiele praw, to dlaczego nie zmienić tradycji. 
Reklama, czy to audiowizualna, czy wizualna wciąż kieruje się kil-
koma archetypami kobiet: matka - różnie przedstawiana, lecz zazwy-
czaj z rodziną. Jest to kobieta, która "ma czas na wszystko", bowiem 
ma czas na pracę, gotowanie, sprzątanie, zajmowanie się dziećmi - 
włączając w to ich leczenie, gdy są chore, choć powoli się to zmie-
nia, jakiś czas temu widziałam reklamę, gdzie to ojciec zajmował się 
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chorym dzieckiem, a także czas na spotkanie się z przyjaciółmi i 
dbanie o siebie. Znacznie rzadziej mamy do czynienia z innymi ko-
bietami - kobieta starsza, choć również się pojawia w specyficznym 
rodzaju reklam, czy kobietami, które przełamują pewien stereotyp. 
W zasadzie każda reklama jest w pewnym stopniu przekłamaniem, 
bo tworzy fałszywą rzeczywistość, świat, którego nie ma, w którym 
wszystko jest idealne, a wszelkie problemy można rozwiązać łatwo 
oczywiście za pomocą reklamowanego produktu. 

 
20. Rodzina patchworkowa - szanse i zagrożenia – lic. Mag-

dalena Wrześniak  
Tym, co odróżnia ją od wszelkich innych narzut jest jej wy-

gląd – uszyta z wielu różnych kawałków, często w rozmaitych kolo-
rach – od spokojnych po bardzo intensywne, poskładana z różnych 
faktur – gładkich i szorstkich, miłych w dotyku i tych „drapiących”. 
Uszycie takiej kołdry wymaga nakładu ogromnej pracy, bywa bardzo 
czasochłonne, a samym szyciem zajmuje się często kilka osób. Ka-
wałki, z których szyta jest patchworkowa narzuta pochodzą zwykle z 
różnego źródła, są fragmentami innych całości – np. starego kocyka, 
futerka albo chusteczki z dzieciństwa. I już sam ten opis, ta swoista 
definicja patchworku stanowi wyjaśnienie dla terminu „patchworko-
wa rodzina”. Terminem tym określa się „posklejane” rodziny. Owe 
„kawałki” stanowią w nich członkowie innych rodzin, które się roz-
padły (np. dzieci z rozwiedzionego małżeństwa i ich rodzice), nowi 
partnerzy rodziców, teściowe – ci nowi i dawni, a także wiele innych 
osób, które stanowią cześć każdej z rodzin. W psychologii tego typu 
rodziny określa się mianem rodzin zrekonstruowanych, czyli takich, 
w których co najmniej jedno dziecko nie jest dzieckiem wychowują-
cej go pary. Rodziny takie powstają w wyniku rozpadu wcześniej-
szych struktur, który następuje na skutek śmierci jednego z rodziców 
albo ich rozwodu, rozstania. Dzieci z rodzin zrekonstruowanych 
doświadczają wielu silnych, często skrajnych emocji. Postawa doro-
słych jest tutaj kluczem do budowania fundamentów. Ustalenie gra-
nic każdego członka rodziny, przy jednoczesnym budowaniu poczu-
cia akceptacji i bezpieczeństwa wydaje się być sprawą zasadniczą, 
choć z pewnością niełatwą. 
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21. Pochówek osoby bliskiej – aspekty prawne – mgr Rado-
sław Piestrak  

Po przybyciu Pogotowia, lekarz lub osoba uprawniona do 
stwierdzenia zgonu wypisuje protokół zgonu, po tej czynności moż-
na powiadomić Zakład Pogrzebowy o zgonie i prośbie zabrania oso-
by zmarłej do kostnicy. Z protokołem zgonu udajemy się do lekarza 
pierwszego kontaktu po kartę zgonu - lekarz który ostatnio leczył 
naszego zmarłego. Kartę zgonu musimy skopiować kilkakrotnie, 
ponieważ na pierwszej stronie podana jest przyczyna zgonu, która 
później przydaje się przy sprawach spadkowych, w bankach oraz 
innych instytucjach ubezpieczeniowych. Z kartą zgonu, dowodem 
osobistym, paszportem, oraz książeczką wojskową udajemy się do 
Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie tej gminy, w której nastąpił 
zgon. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie w/w doku-
mentów wystawia trzy akty zgonu. Dopiero teraz możemy zająć się 
pochówkiem, czyli odwiedzamy Księdza z parafii zmarłego, oraz 
biuro cmentarza na którym planujemy zorganizowanie ceremonii 
pogrzebowej. Do pochówku potrzebujemy kartę zgonu potwierdzoną 
przez USC - ta trafia do ewidencji cmentarza, oraz akt zgonu. 

 
22. Rola babci i dziadka we współczesnej rodzinie – mgr Pa-

trycja Sadło  
Atmosfera i styl każdego domu to przekazywana z pokolenia 

na pokolenie wiedza o przodkach, to zdjęcia i pamiątki rodzinne, 
tradycja dziedziczenia z dziada i pradziada imion. Dziadkowie są 
potrzebni, bo: oboje rodzice pracują zawodowo, dziecko choruje, jest 
mało samodzielne, rodzice nie mają czasu dla dziecka. W swoje role 
dziadkowie wchodzą stopniowo. Pomagają w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego i wychowania dzieci, wnoszą do rodziny różne 
wartości, przekazują swoim wnukom dawne zwyczaje i tradycje. 
Dzięki dziadkom dzieci od najmłodszych lat uczą się dostrzegać 
różne potrzeby innych ludzi, uczą się tolerancji i szacunku dla dru-
giego człowieka. Dziadkowie mają wpływ na kształtowanie się w 
nich poczucia obowiązku oraz odpowiednich postaw. Rola babci i 
dziadka powinna być pełniona z radością, miłością i w mądry spo-
sób. To oni kształtują poczucie trwałości rodziny, obdarzają wnuków 
zainteresowaniem i akceptacją. Zaangażowanie w życie rodziny, 
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doświadczenie życiowe sprzyjają przełamywaniu barier komunika-
cyjnych. W kontaktach dziadków z wnukami realizują się przyjaźnie, 
partnerstwo i dialog. Dialogowość jest najcenniejszą relacją dziad-
ków z wnukami. Częste rozmowy są efektem dobrych wzajemnych 
kontaktów, dzięki czemu dziecko czuje się swobodnie, nie obawia 
się poruszania trudnych tematów ani ośmieszenia. Z dziadkami moż-
na porozmawiać o szkole, zajęciach, warunkach nauki. Rozmowy 
dziadków z wnukami mogą też budować więź rodzinną, niwelować 
konflikty między rodzeństwem, rodzeństwem także konflikty z ro-
dzicami. Uczucie, którym na ogół dziadkowie darzą swoje wnuki 
można określić mianem „późnej miłości”. Deklarują miłość równie 
silną jak do własnych dzieci, ale kochają je „trochę inaczej”. Miłość 
do wnuków jest bardziej świadoma, a stosunek do nich łagodniejszy 
niż do własnych dzieci. 

 
23. Współpraca rodziny ze szkołą – mgr Ewelina Zakrzewska  
Rodzina i szkoła to dwa ważne środowiska wychowawcze 

dziecka mające decydujący wpływ na prawidłowy jego rozwój. 
Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czyn-
ników prawidłowego procesu wychowawczego. Wpływa zarówno na 
ich postępy w nauce, jak i w zachowaniu. Daje też szanse ciągłego 
doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpo-
wiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci i młodzieży. Współdzia-
łanie wychowawcy klasy i rodziców jest rozumiane zwykle jako 
wykonywanie przez nich wspólnych działań służących dobru i po-
myślności poszczególnych uczniów i ogółu klasy. W praktyce szkol-
nej obejmuje ono działania wychowawcy z rodzicami dotyczące 
nauki dziecka, kształcenia określonych umiejętności, postaw, zdo-
bywania wiedzy, wzajemną wymianę informacji o dziecku oraz za-
angażowanie rodziców w życiu klasy i szkoły. Właściwa współpraca 
szkoły z rodzicami polega na wspólnej organizacji wychowania. 
Warto zauważyć, że obecne warunki w szkolnictwie sprzyjają zmia-
nom w orientacjach pedagogicznych rodziców i rozwojowi ich 
współuczestnictwa w procesie nauczania dzieci. Istnieje potrzeba 
większego zaangażowania się rodziców w sprawy wychowania w 
szkole, wzięcie współodpowiedzialności za ten proces. Rodzice po-
winni mieć rzeczywisty wpływ na to, w jaki sposób i z jakimi efek-
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tami odbywa się kształcenie, a zwłaszcza wychowanie ich dzieci w 
szkole. 

 
24. Rodzina w obliczu choroby dziecka – lic. Marta Pietrycha  
Choroba jest jednym z najbardziej niepożądanych zjawisk w 

życiu i rozwoju dziecka. Zaburza bowiem zdrowie dziecka będące 
podstawą jego rozwoju i osiąganej dojrzałości. Choroba utrudnia 
dziecku zaspokajanie potrzeb psychicznych i naraża je na wiele sytu-
acji trudnych, m.in. na pobyt w placówkach leczenia zamkniętego. 
Wpływ rodziny jako środowiska wychowawczego można zauważyć 
we wszystkich dziedzinach życia. Rodzina decyduje o warunkach 
materialnych, w jakich wzrasta i wychowuje się dziecko. Określa 
kierunek rozwoju jego osobowości, kształtuje postawę moralną i 
społeczną., oddziaływuje też na rozwój emocjonalny dziecka, kształ-
tując jego stosunek do siebie samego i innych. Każda rodzina ma 
swoją indywidualną i niepowtarzalną wewnętrzną organizację i 
układ stosunków rodzinnych, ustanawia swój świat, co nie oznacza, 
że jest w izolacji od tego co ją otacza. Ma własny model uczuć, ma-
rzeń, wzajemnych oddziaływań. Prawidłowy rozwój dziecka i for-
mowanie się jego osobowości są ściśle związane z życiem w rodzinie 
i atmosferą, jaka w niej panuje. Atmosfera domu rodzinnego obej-
muje układ bodźców i sytuacji wynikających ze struktury i funkcjo-
nowania rodziny, wpływających i oddziaływujących na osobowość 
dziecka. Jest to pierwszy teren doświadczeń dziecka, najbliższe jego 
otoczenie, ze wszystkimi szczegółami jego urządzenia, jak też ze 
wszystkimi osobami, które w nim przebywają. Zjawisko choroby w 
rodzinie często staje się przyczyną wielu nieporozumień i konflik-
tów. Wiąże się to z różnorodnym stosunkiem do choroby oraz indy-
widualnymi sposobami reagowania na ciężką sytuację. Najczęściej 
rodzice, między którymi występuje wiele nieporozumień, obwiniają 
się wzajemnie za chorobę dziecka. Może wówczas dojść nawet do 
rozpadu małżeństwa i rodziny. Wielokrotnie się jednak zdarza, że 
taka sytuacja łączy rodziców, wzmacniając ich małżeńskie więzi i 
ułatwiając pokonywanie trudności.  



335 
 

 
25. Następstwa trudności w realizacji planów prokreacyjnych 

rodziny - Monika Sabaj  
Z danych CBOSu z 2007 r, opublikowanych w styczniu 2010 

roku wynika, chęć posiadania potomstwa częściej wyrażają męż-
czyźni, niż kobiety. Szczególnie widać to wśród osób, które już sa 
rodzicami. Kobiety, które zostały już matkami, są mniej skłonne do 
posiadania dzieci niż mężczyźni. Takie postawy mogą wynikać z 
istniejącego wciąż w naszym społeczeństwie podziału ról domo-
wych: to na kobiety przede wszystkim spadają obowiązki domowe, a 
urodzenie dziecka oddziałuje na ich kariery zawodowe w większym 
stopniu niż na kariery ich partnerów. Z kolei chęć powiększenia ro-
dziny najczęściej deklarują kobiety poniżej 30. roku życia, niemające 
dzieci. Odsetek osób zamierzających w przyszłości mieć dzieci - co 
naturalne - maleje wraz z wiekiem. Decyzja o założeniu rodziny, w 
której będzie dziecko (dzieci), czy też o związku bez dzieci lub po-
zostaniu singlem, wiąże się z wyborem fundamentalnych wartości i 
w tym przypadku sytuacja materialna nie wpływa na planowanie 
potomstwa. Wysokość dochodów oddziałuje na skłonność do posia-
dania większej liczby dzieci, ale nie wpływa na postawy osób bez-
dzietnych. Podział ról między mężem i żoną (partnerem i partnerką) 
w rodzinie w stosunkowo niewielkim stopniu wpływa na deklaracje 
co do planów posiadania dzieci. Odsetek osób planujących dziecko 
jest w rodzinach o modelu tradycyjnym niemal taki sam jak w mode-
lu odwróconym (36 proc. i 38 proc.). Równie często deklaracje takie 
składane są w tych rodzinach, w których kobieta pracuje zawodowo i 
zajmuje się domem (36 proc.). Najczęściej natomiast plany dotyczą-
ce posiadania w przyszłości potomstwa wyrażają badani deklarujący 
model partnerski.  

 
26. Wpływ wieku na zawarcie związku małżeńskiego w kodek-

sie rodzinnym i opiekuńczym - Alicja Sadowa  
Prócz oczywistej konieczności uzyskania dojrzałości fizycznej 

i prawnej, wymienia się dojrzałość socjalną i psychiczną. Przez doj-
rzałość socjalną rozumie się możliwość podjęcia pracy zawodowej i 
samodzielnego utrzymania się. Dojrzałość psychiczna jest pojęciem 
bardziej złożonym. Chodzi o osiągnięcie takiego poziomu rozwoju 
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umysłowego, który umożliwia realistyczną ocenę sytuacji, ocenę 
samego siebie i skutków swoich czynów, a także dojrzałość emocjo-
nalną. Jej istotnym elementem jest akceptacja swojej płci, równowa-
ga emocjonalna i zdolność do uczuć społecznych, empatii, życzliwo-
ści i bezinteresowności. Szczególnie istotnym elementem dojrzałości 
do małżeństwa jest osiągnięcie właściwego poziomu zdolności do 
miłości. U człowieka dojrzałego potrzeby drugiej osoby stają się 
równie ważne, a nawet ważniejsze niż własne. Dawanie sprawia mu 
więcej przyjemności niż branie. Małżeństwo jako instytucja społecz-
na to umowa powołująca lub odnawiająca związki powinowactwa. 
Powinowactwo wydaje się ważniejsze od związku konkretnej pary 
małżeńskiej. 

W pewnych przypadkach powinowactwo jest jakością trwałą, 
wiążącą odrębne grupy krewniacze skomplikowanym systemem 
więzi odnawianych kolejnymi małżeństwami swych członków i sa-
mo może być przyrównane do małżeństwa, gdyż generuje prawa i 
obowiązki gdzie indziej charakteryzujące małżeństwo. W niektórych 
kulturach i okolicznościach z powinowactwa wynikać może upraw-
nienie pojęcia żony, a z wielu stosunków pokrewieństwa wypływa 
surowy zakaz zarówno obcowania płciowego, jak i zawarcia małżeń-
stwa. Udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie nie 
mającej ukończonych 18 lat i mężczyźnie, który nie osiągnął 18 lat 
następuje w trybie postępowania nieprocesowego. Sąd opiekuńczy 
udziela zezwolenia na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć mał-
żeństwo. (Art. 561 § 1 w związku z art. 573 § 1 k.p.c.) Postanowie-
nie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawo-
mocnienia się i nie może być zmienione, ani uchylone. Przepis art. 
10 § 1 zd. 2 k.r.o. uzależnia zezwolenie sądu opiekuńczego na za-
warcie małżeństwa przez osoby, które nie osiągnęły wymaganej 
granicy wieku 18 lat dla kobiet i 18 lat dla mężczyzn od osiągnięcia 
minimum wieku (kobieta — lat 16, mężczyzna — lat 18) i od waż-
nych powodów, przemawiające za tym, ażeby dana osoba zawarła 
związek małżeński tj., że małżeństwo będzie zgodne z dobrem zało-
żonej przez nią rodziny oraz z interesem społecznym. Zatem i w 
prawie polskim są możliwe "dyspensy" od tej przeszkody. Postępo-
wanie w tych sprawach toczy się w trybie nieprocesowym przed 
sądem opiekuńczym, właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania 
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wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania — przed sądem 
opiekuńczym miejsca jego pobytu (art. 569 § 1 k.p.c). Tylko w wy-
padkach nagłych (np. niebezpieczeństwa śmierci jednej ze stron) 
zezwolenia może udzielić sąd opiekuńczy miejscowo niewłaściwy, 
zawiadamiając o tym miejscowo właściwy sąd opiekuńczy (art. 569 
§ 2 k.p.c).) 

 
27. Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi mał-

żonkami - Martyna Włodkowska 
Orzeczenie przez sąd rozwodu powoduje rozwiązanie małżeń-

stwa. Skutkuje to ustaniem ogółu praw i obowiązków, wynikających 
dotychczasowo dla małżonków z tytułu wspólnego pożycia. Nie-
mniej jednak zachowane zostają pewne skutki, które z różnych przy-
czyn, muszą trwać nadal. Skutkiem tym jest między innymi istnienie 
obowiązku alimentacyjnego, zachodzącego pomiędzy rozwiedzio-
nymi małżonkami. Zasadność jego dalszego funkcjonowania, pomi-
mo orzeczenia Sądu o rozstaniu małżeństwa, generowana jest zasa-
dami współżycia społecznego. Pozostawienie dotychczasowego mał-
żonka, po rozwodzie, bez zabezpieczenia finansowego, zwłaszcza 
zaś małżonka poświęcającego wiele lat swego życia wspólnocie ro-
dzinnej stałoby w jawnej sprzeczności z rzeczonymi zasadami. Z 
tego tytułu również polski ustawodawca wprowadził obowiązek 
alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Uzależnia go 
jednak od szeregu przesłanek dodatkowych, jak również ustanawia 
termin i zakres trwania przedmiotowego obowiązku. Do przesłanek 
ogólnych zaliczana jest sytuacja materialna osoby uprawnionej i 
osoby zobowiązanej. Pojęcie „sytuacji materialnej” ujmowane jest 
jako stosunek ilości środków potrzebnych do zaspokojenia uspra-
wiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego do tej ilości środków, 
jakimi małżonek niewinny, przy pełnym wykorzystaniu swych moż-
liwości zarobkowych i majątkowych, rzeczywiście rozporządza. 
Przez pojecie „pogorszenia sytuacji materialnej” rozumie się zmniej-
szenie ilości środków pozostających do dyspozycji małżonka nie-
winnego, jak również zwiększenie zakresu jego usprawiedliwionych 
potrzeb. Zakres obowiązku alimentacyjnego pomiędzy stronami 
uzależniony jest od spełnienia przesłanki dodatkowej jaką jest wina 
spowodowania rozkładu pożycia małżeńskiego. Wspomnieć jednak 
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należy, iż obowiązek alimentacyjny nie wynika wprost z faktu orze-
czenia rozwodu z jednoczesnym orzeczeniem jednego z małżonków 
o winie wyłącznej. Źródłem prawa obowiązku spełnienia obowiązku 
alimentacyjnego wobec małżonka jest fakt wcześniejszego istnienia 
małżeństwa.  

 
PANEL VI – Społeczny 

Prowadzący: Dr Agnieszka Sadowska 
 
1. Rola matki w rodzinie tradycyjnej i współczesnej na Śląsku 

Cieszyńskim – mgr Paulina Krzyżowska, UMCS 
Prelegentka w swoim wystąpieniu porównała rolę matki na 

Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś. Przede wszystkim obowiązywał 
model patriarchalny rodziny. Do głównych zadań matki należało 
dbanie o gospodarstwo domowe, a także wychowanie dzieci w 
szczególności pielęgnowanie wartości religijnych. Ojciec z kolei 
skupiał się na zapewnieniu bytu materialnego rodzinie. We 
współczesnej rodzinie należy zauważyć podział obowiązków 
rodziców. Prowadzi to przede wszystkim do umocnienia pozycji 
rodziny jako systemu wartości pokolenia XXI wieku. 

 
2. Innowacje placówek przedszkolnych, a rodzice dzieci – mgr 

Agnieszka Podbilska-Kłosowska, PWSTE 
Duży wpływ na edukację swoich dzieci mają rodzice, to oni 

muszą wyrazić zgodę na podejmowane przez placówkę działania. W 
osobistym odczuciu prelegentki zagraża to wychowaniu dziecka w 
tego typu placówkach. Istotną rolę w procesie edukacji było 
obniżenie wieku szkolnego. Wiele badań podkreśla, iż dzieci w 
wieku 6 lat nie są dostatecznie przygotowane do podjęcia obowiązku 
szkolnego. 

 
3. Organizacje pozarządowe jako obszar wsparcia rodziny – 

mgr Patrycja Jarząbek-Krysiak, UWM 
Mówiąc o organizacjach pozarządowych jako obszar wsparcia 

rodziny ważne jest zdefiniowanie tego pojęcia. Jest to organizacja 
działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu 
osiągnięcia zysk. Powstawanie tego typu organizacji jest nie 
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wątpliwie wsparcie dla rodziny, w szczególności czasach jakich 
przyszło nam żyć. 

 
4. Współczesna rodzina w nacjonalistycznym dyskursie 

medialnym – mgr Paweł Łubiński, UWM 
W wystąpieniu prelegent przedstawił wizję rodziny w 

nacjonalistycznym dyskursie medialnym. Na poparcie swojego 
stanowiska udostępnił badania. Według nich rodzinę jako najwyższą 
wartość uznaje 78% badanych. Drugą w kolejności wartością jest 
pomyślność ojczyzny. Przedstawiciele tego ruchu w wszelkiego 
rodzaju deklaracjach, postulatach wyborczych opowiadają się za 
prawem wychowania młodzieży w duchu patriotycznym. 

 
5. Bezpieczeństwo społeczne we współczesnym świecie – mgr 

Diana Mościcka 
Bezpieczeństwo społeczne jest ważnym zagadnieniem w 

życiu społecznym jednostki. Ma ono związek m.in. z takimi 
czynnikami jak: kultura, tradycja. Podsumowując wystąpienie należy 
przytoczyć myśl św. Jana Pawła II: „O uspołecznieniu można mówić 
tylko wówczas, kiedy zostanie zabezpieczona podmiotowość 
społeczeństwa, to znaczy, gdy każdy na podstawie swej pracy będzie 
mógł uważać siebie równocześnie za współgospodarza wielkiego 
warsztatu pracy, przy którym pracuje wraz ze wszystkimi.” 

 
6. Potrzeby współczesnych rodzin – mgr Krystyna Joanna 

Świdzińska, UWM 
Przedstawione zostały potrzeby współczesnych rodzin z 

punktu widzenia dziecka. Oprócz potrzeb związanych z rozwojem 
fizycznym należy podkreślić potrzeby związane z życiem 
emocjonalnym najmłodszych członków rodzin. Wraz z liczebnością 
rodziny pojawia się problem w ich zaspokojeniu. Aby jednak pomóc 
rodzicom pojawiają się coraz częściej projekty. Przykładem takiego 
działania jest chociażby Karta Dużej Rodziny, która wprowadza 
zniżki dla rodzin wielodzietnych. 
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7. Polityka prorodzinna w Polsce – mgr Olga Smalej, UMCS 
W związku z panującym niżem demograficznym ważne jest, 

aby państwo udzielało pomocy małżeństwom, które zdecydują się na 
powiększenie rodziny. Polityka prorodzinna dotyczy pomocy w 
sferach takich jak: bezpieczeństwo, opieka, świadczenia, edukacja. 
Aktualnie jest podejmowanych wiele inicjatyw, jednak żadna z nich 
nie jest pozbawiona wad. 

 
8. Migracja a funkcjonowanie rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym – mgr Anna Gagat-Matuła 
Powodem migracji jednego z rodzica bardzo często jest 

niepełnosprawność dziecka. Związane jest to z sytuacją materialną. 
Niepełnosprawność rodzi za sobą szereg problemów z którymi 
muszą zmierzyć się rodzice. Wyjazd może powodować rozluźnienie 
więzi emocjonalnej między małżonkami. Co więcej kobiety 
opiekujące się dzieckiem w kraju narzekają na wielość problemów, z 
którymi przychodzi im się zmierzyć. Prelegentka przedstawiła 
również badania własne. 

 
9. Sytuacja niemieckich rodzin w obliczu wysiedleń w trakcie i 

po II wojnie światowej – mgr Piotr Szczepanik 
Konsekwencja II wojny światowej były wysiedlenia Niemców 

z terenów Rzeczpospolitej. Na uwagę zasługuje sytuacja rodzin. 80% 
wysiedlonych osób były to kobiety i dzieci. Mężczyźni z kolei 
zostali wcielani do wojsk. Nie można pominąć ich sytuacji 
materialnej. Wówczas pozwalano im zabrać tylko „to co w stanie 
unieść”. Ciężkie warunki życia przyczyniły się do wysokiej 
śmiertelności. Statystycznie w okresie przesiedleń przezywało co 12 
dziecko. Podsumowując sytuacja Niemców była w tym okresie 
bardzo ciężka. Nie wątpliwie miały na to wpływ wydarzenia 
polityczne. 

 
10. Pokolenie sieci - kim jesteśmy? – mgr Marta Misiewicz 
Pokolenie sieci to ludzie wychowani w czasach największego 

postępu technologicznego. Rodzi to konflikt pokoleniowy. W 
wystąpieniu zostały wskazane główne cechy tego pokolenia ; 
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personalizacja, wiarygodność, innowacyjność, współpraca. 
Pokolenie sieci jako rodzice spotykają się z takimi problemami 
wychowawczymi jak: brak czasu, autonomiczność członków rodziny 
czy próba „kupienia” miłości dziecka. Podsumowując wraz ze 
zmianą pokoleniową zmieniają się problemy rodzin, na co wpływ ma 
postęp technologiczny. 

 
11. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – mgr Katarzyna 

Biel-Ziółek 
Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem 

rozwoju dziecka, dostarcza mu wzorce zachowań, stwarza warunki 
jego aktywności, zaspokaja potrzeby, stymuluje rozwój poznawczy i 
pomaga w zdobywaniu nowych doświadczeń. Po przyjściu na świat 
dziecka niepełnosprawnego w życiu rodziny i pełnionych przez nią 
funkcji zachodzą poważne zmiany. Rodzice przeżywają bardzo silne, 
negatywne emocje. W rezultacie ulegają zakłóceniu relacje między 
członkami rodziny, co powoduje konsekwencje zarówno w sferze 
oczekiwań emocjonalnych, jak i w codziennym życiu praktycznym. 

 
12. Zdrowie rodziny Romskiej wyzwaniem polityki społecznej 

– mgr Magdalena Serafin 
Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mieszka obecnie około 

20.000 osób należących do romskiej mniejszości etnicznej. Osoby te 
znajdują się przeważnie w bardzo trudnej sytuacji społecznej i 
ekonomicznej, w sposób zasadniczy odbiegającej od współczesnych 
standardów cywilizacyjnych. Na problemy społeczności romskiej 
wielokrotnie zwracali uwagę. Jak wskazuje prelegentka Romowie w 
większym stopniu, niż ogół społeczeństwa polskiego, zapadają na 
cały szereg chorób. Częstsze są wśród nich przypadki cukrzycy, 
chorób układu krążenia i układu oddechowego (astmy, bronchitu, 
zapalenia płuc) oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B. Wśród 
Romów zamieszkujących zdegradowane socjalnie osiedla i 
domostwa zdarzają się przypadki gruźlicy. Wyższa zapadalność na 
choroby, w połączeniu z problemami natury ekonomicznej, oraz nie 
korzystaniem przez wielu Romów z bezpłatnej służby zdrowia, 
wpływają na zwiększenie wskaźnika umieralności, a tym samym na 
niższą od ogółu obywateli polskich średnią długość życia Romów. 
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Problemy zdrowotne Romów wynikają przede wszystkim ze złej, a 
w wielu przypadkach katastrofalnej sytuacji socjalnej: braku 
wodociągów, kanalizacji, braku ocieplenia domostw, ich fatalnego 
stanu technicznego, braku pieniędzy na opał, ubogiej diety, 
ograniczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych, a także braku 
profilaktyki oraz tradycji monitorowania ciąży przez kobiety 
romskie, czego skutkiem są wady wrodzone. 

 
13. Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych 

Rodziców - Ewa Jakimowicz 
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców, to termin, który 

funkcjonuje wśród wielu psychologów i terapeutów. Oznacza zespół 
cech i zachowań, które charakteryzują osoby z rozwiedzionych 
rodzin. Niektórzy specjaliści mówią o strachu przed wchodzeniem w 
relacje, ograniczonym zaufaniu, obawami przed porażką. Z drugiej 
strony eksperci psychologii przekonują, że syndrom DDRR nie 
został wyodrębniony jako kategoria diagnostyczna w psychologii 
klinicznej, zaś współczesna psychologia odchodzi od determinizmu. 
Nie można więc za pewnik wziąć tezy, że jeśli pochodzi się z 
rozbitej rodziny, w przyszłości będzie się miało problemy z 
budowaniem bliskich relacji. 

 
14. Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej - mgr 

Maja Mroczek 
Jednym z obowiązkowych elementów wyroku rozwodowego 

jest rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi 
dziećmi rozwodzących się małżonków. Władza rodzicielska to 
prawo, ale zarazem obowiązek wykonywania pieczy nad dzieckiem 
oraz majątkiem dziecka, a także dokładania troski o jego odpowiedni 
rozwój i wychowanie. Istotne jest także to, że co do zasady dziecko 
powinno mieszkać wraz z tym rodzicem, któremu pozostawiono 
władzę rodzicielską. 

 
15. Alkohol w rodzinie – jak funkcjonują Dorosłe Dzieci 

Alkoholików? - Gabriela Gaber 
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to ludzie, którzy 

wychowali się w rodzinach nadużywających alkoholu. Biorąc pod 
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uwagę fakt, że dzieciństwo uważane jest za kluczowy okres w 
rozwoju tożsamości człowieka, należy przyjąć, że jego rozwój w 
rodzinie z problemem alkoholowym niesie za sobą wiele 
konsekwencji widocznych często dopiero w życiu dorosłym. Stąd też 
w rodzinie alkoholowej dorasta się z poczuciem niejasności, winy, 
złości, wstydu i strachu. 

 
16. Działania III sektora na rzecz rodziny – mgr Monika Bujak 
III sektor w gospodarce daje możliwość działania na rzecz 

rodziny, osób bezrobotnych. Przede wszystkim zalicza się działanie 
podejmowane przez organizacje pozarządowe. Gdyż za podstawę ich 
funkcjonowania przyjmuję się wolność. Najczęściej stosowanymi 
metodami są : tworzenie fundacji i wszelkiego rodzaju kampanii 
wspierających rodziny.  

 
17. Kulturotwórcza funkcja rodziny wiejskiej – mgr Ewelina 

Szlachta, KUL 
Św. Jan Paweł II powiedział : „Twórzcie kulturę wsi, w której 

jest miejsce na rzeczy stare uświęcone tradycją”. Ta wypowiedz w 
pełni oddaje rolę rodziny wiejskiej w procesie kulturotwórczym. 
Istotą rolę odgrywają rodzice, którzy świadomie bądź tez nie 
przekazują swoim dzieciom tradycję, zwyczaje. To z kolei 
przyczynia się do podtrzymania i poszanowania szeroko rozumianej 
kultury.  

 
18. Samotne rodzicielstwo – mgr Emilia Mulawa, KUL 
Nieustannie przybywa rodziców samotnie sprawujących opie-

kę nad dziećmi. Nie zawsze jednak jest to świadomy wybór. Czasem 
oprócz rozwodu czy separacji, to właśnie przypadki losowe czy też 
śmierć zabierają dziecku drugiego opiekuna. Nieustannie przybywa 
rodziców samotnie sprawujących opiekę nad dziećmi. Nie zawsze 
jednak jest to świadomy wybór. Czasem oprócz rozwodu czy separa-
cji, to właśnie przypadki losowe czy też śmierć zabierają dziecku 
drugiego opiekuna. Niestety, rodzina niepełna nie jest korzystna 
zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Oczywiście, konsekwencje 
tego stanu bywają różne dla obu stron. Samotny rodzic sam musi 
zmagać się z codziennością i problemami, które niesie ze sobą rodzi-
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cielstwo. Kłopoty zdrowotne dzieci, problemy wychowawcze lub 
trudności w łączeniu pracy zawodowej z codzienną opieką nad 
dziećmi to tylko niektóre z nich.  

 
19. Postawy rodzicielskie matek a poziom altruizmu jedyna-

ków – mgr Patrycja Anna Leśniak, KUL 
Głównie w matce powstaje niechęć i uprzedzenie do dzieci z 

podwórka, przedszkola, szkoły. Są pretensje do nauczycieli w szkole, 
że uwzięli się na dziecko. Wtedy w rodzicach wytwarza się postawa 
ochrony dziecka przez izolowanie go od wpływów otoczenia, głów-
nie od rówieśników. Postawa matki wywiera ogromny wpływ na 
charakter jedynaka. Jak pokazują badania dziecko to staje się ego-
istyczne, nastawione tylko czerpanie korzyści. Zdecydowanie nie jest 
altruistą. 

 
20. Asystentura rodziny odpowiedzią na potrzeby środowisk z 

wieloma problemami - mgr Justyna Basta, UJ 
Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z 

dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wy-
korzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny 
pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów insty-
tucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejęt-
ności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa 
domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub 
opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby 
przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im 
być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko 
rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest 
możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym eta-
pie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie 
planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy 
do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki 
powolnie posuwanie się do przodu. 
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21. Postawy wobec prokreacji u kolejnych pokoleń kobiet w 

Polsce – mgr Karolina Wilkołaska 
Jednym z głównych celów ludzkości jest prokreacja, gdyby 

bowiem nie kolejne pokolenia, nasz gatunek nie przetrwałby. Wśród 
czynników zniechęcających do macierzyństwa wymieniano niezbyt 
dobrą sytuację materialną – ten powód wskazała co druga młoda 
kobieta nieplanująca potomstwa a także spodziewany konflikt mię-
dzy rolami zawodowymi i macierzyńskimi. Tę przyczynę wymieniła 
co trzecia respondentka z tej grupy. Z kolei możliwość korzystania z 
pomocy najbliższej rodziny w opiece nad dzieckiem zachęca kobiety 
do decydowania się na dziecko. Należy też pamiętać, że wciąż 
zwiększa się średni wiek urodzenia pierwszego dziecka, kobiety 
rodzą coraz później, a odkładanie macierzyństwa w czasie prowadzi 
do mniejszej liczby potomstwa. Wiadomo, że jest okres korzystny 
dla realizacji zamierzeń prokreacyjnych, a jeśli się go odkłada, nie 
można mieć tylu dzieci, ile się planowało 

 
22. Rola rodziny w kształtowaniu kapitału kulturowego – mgr 

Mateusz Szast, KUL 
Wystąpienie zawierało cztery istotne punkty: przedstawienie 

rodziny w ujęciu socjologicznym, wyjaśnienie problemów rodziny, 
kształtowanie się kapitału społecznego oraz kształtowanie kapitału 
kulturowego w rodzinie. Najwięcej uwagi zostało poświęcone 
ostatniemu zagadnieniu. Kapitał kulturowy można uzyskać 
dwutorowo . Pierwszym sposobem jest dziedziczenie, kolejnym 
nabywanie w drodze ciężkiej pracy. Kształtowanie kapitału 
kulturowego jest wieloaspektowym działaniem, w którym istotne 
znaczenia odgrywa rodzina. Niewątpliwie sprzyjające będą wszelkie 
rozwiązania pomagające godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi, 
np. rozszerzenie elastycznych form zatrudnienia, większa dostępność 
żłobków, przedszkoli, a także rozwiązania poprawiające sytuację 
materialną rodzin z dziećmi. Konieczne jest, by pracodawcy 
przychylniej traktowali kobiety, które są w ciąży lub mają już dzieci. 
Poza tym ważne jest promowanie modelu wychowania dzieci z 
większym zaangażowaniem partnera. Jeżeli kobieta spodziewa się, 
że nie będzie mieć wsparcia rodziny, obawia się, że gdy zdecyduje 
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się na dziecko straci pracę, a jeszcze do tego nie ma dobrej sytuacji 
materialnej, prawdopodobnie nie zdecyduje się na dziecko. 

 
23. Rodzina w rzymskim systemie prawnym – Aleksandra 

Chęcińska, KUL 
Rodzina rzymska była instytucją uświęconą tradycją i pra-

wem. Rzymianie byli dumni z silnych pozycji swych rodzin, które 
nie słabły na przestrzeni wieków. Najważniejszą funkcją rodziny 
było wychowanie dzieci zgodnie z ich dobrem i interesem społecz-
nym. Jednakże rzymska rodzina w sensie prawnym odbiegała od 
współczesnej rodziny. Podstawowymi różnicami było: istnienie bar-
dzo silnej władzy ojcowskiej, zwanej patria potestas, zawieranie 
nieformalnego, prywatnego aktu małżeństwa, a także uznawanie 
prawnej równości między ojcem a dziećmi zrodzonymi z pełnopraw-
nego małżeństwa, zwanego iustum matrimonium. 

 
24. Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu zachowań 

zdrowotnych u wychowanków rodzinnych domów dziecka – dr 
Agnieszka Sadowska 

Rodzinne domy dziecka są typem placówki rodzinnej, 
zapewniają dzieciom pozbawionym rodziców –całkowicie lub 
częściowo – całodobową opiekę i wychowanie do czasu powrotu 
dziecka do rodziny biologicznej bądź umieszczenia go w rodzinie 
adopcyjnej lub usamodzielniania. Placówki te prowadzone są przez 
dyrektorów będących jednocześnie wychowawcami. Powinni oni 
legitymować się minimum średnim wykształceniem i odbyć 
szkolenie przygotowane przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Zwykle domy te prowadzone są przez małżeństwa, które 
mogą dodatkowo zatrudniać inne osoby bądź korzystać z pomocy 
wolontariuszy. Wiek wychowanków nie powinien przekraczać 18. 
roku życia, choć możliwe jest przebywanie do ukończenia 25. roku 
życia, jeśli osoba nadal się uczy . Wychowawcy muszą zmierzyć się 
z istotnymi problemami zdrowotnymi. Dzieci bardzo przejadają. 
Wynika to z obawy przed brakiem pożywienia. Dlatego tez osoby, 
które zdecydują się na prowadzenie takiego typu placówek muszą 
być przygotowani na ciągłą pracę. A najlepszą metodą pracy jest 
dawanie podopiecznym dobrego przykładu.  
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Panele tematyczne zakończyły się o 15.30.  
 
Od 15.30 – 16.00 trwało podsumowanie, na którym odbyła się 

dyskusja oraz zrealizowali następujące punkty: 
 
1. Relacje z obrad w panelach,  
2. Wnioski i pytania,  
3. Podsumowanie i zakończenie.  
 

Sprawozdawcy: 
Alicja Szczęsna (I rok) 

Iwona Król (I rok) 
Justyna Kochan (II rok) 

Aleksandra Chęcińska (II rok) 
Dagmara Kozak (II rok) 

Ewelina Kita (IV rok) 
Sabina Zasadny (V rok) (sprawozdawca/redaktor)
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