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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 

NAUKOWEJ PT.: ,,W SŁUŻBIE WARTOŚCI: PRAWO I PRAWO KANONICZNE” 

 

Dnia 30 września 2020 roku przy owocnej współpracy Katedry Ustroju 

Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego na Wydziale Prawa 

Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także 

Koła Naukowego Consecratio Vitae odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 

pt. ,,W służbie wartości: prawo i prawo kanoniczne”. 

Wydarzenie stanowiło odpowiedź na pogłębiające się problemy w życiu 

człowieka we współczesnym świecie. Stąd też celem podjętej inicjatywy było 

popularyzowanie idei wartości, do której zalicza się nie tylko uczciwość, szacunek, 

przyjaźń i miłość, ale także w aspekcie prawnym jego: prawa oraz obowiązki, godność, 

dobra osobiste, poszanowanie wolności sumienia i wyznania. Warto zwrócić również 

uwagę na cześć osoby zmarłej, a także wzajemne poszanowanie, czy też okazywanie 

miłosierdzia bliźniemu, co z kolei szczególnie uwidacznia się w aspekcie wartości w 

ujęciu teologicznym. Przebieg konferencji umożliwił merytoryczną wymianę poglądów, 

przyczynienie się do postrzegania każdego człowieka, jako cennego potencjału w 

społeczeństwie. Podkreślenia wymaga fakt, że wspomniane wartości odgrywają 

znaczącą rolę w wielu dziedzinach życia, takich jak: edukacja, prawo cywilne, prawo 

kanoniczne, pomoc społeczna, ochrona zdrowia czy kultura. Mają również istotny 

udział w wychowaniu np. dzieci i młodzieży przez nawiązywanie do wartości 

społecznych oraz nowoczesnych koncepcji wychowania. Kształtują kompetencje 

interpersonalne, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji oraz dobrze interpretowane stwarzają dodatkowe 

możliwości rozwoju. Należy zatem stworzyć platformę do dyskusji i wprowadzić 

tematykę szeroko pojętej wartości do debaty publicznej. 

Na początku konferencji, wszystkich zebranych uczestników powitał Ks. Prof. 

dr hab. Jan Przybyłowski (Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk 

Pomocniczych). Przemówienie na rozpoczęcie konferencji w imieniu Ks. Profesora 

Przybyłowskiego wygłosiła Pani mgr lic. Angelika Wiech. Sesje poprowadzili: mgr lic. 

Anna Monika Chciałowska i dr Patrycja Staniszewska - Pobikrowska. 

Uczestnikami konferencji byli m.in.: dr Pascal Habimana z Wyższego 

Seminarium Nyakibanda w Butare (Rwanda) oraz Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana 

w Rzymie; dr Alexey Pawluk z afiliacją z Instytutu Nauk Teologicznych (Gródek 
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Podolski, Ukraina), a także z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy 

im. Michaiła Kotsyubinskiego, Ukraina,  dr Małgorzata Kamińska z Wyższej Szkoły 

Kultury Fizycznej i Sportu w Pruszkowie, czy też mgr lic. Dawid Wiech z Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Swoje referaty przedstawili również prelegenci 

z innych ośrodków naukowych. 

Jako prelegenci i osoby reprezentujące Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego zaprezentowali swoje abstrakty: dr Michał Małek, dr Patrycja 

Staniszewska – Pobikrowska, mgr lic. Anna Chciałowska, adw. Paweł Janas, mgr lic. 

Angelika Wiech, mgr lic. Monika Czekała.  

Po każdej zakończonej sesji odbyła się dyskusja, która wykazała, iż podjęta 

problematyka konferencji przez prelegentów znalazła pozytywny oddźwięk i wzbudziła 

duże zainteresowanie wśród uczestników. 

Wydarzenie zgromadziło licznych uczestników z Polski i zza zagranicy. Dzięki 

obsłudze medialnej było ono transmitowane przez kanał webex.com, gdzie cieszyło się 

dużą oglądalnością.  

Z konferencji skorzystali prelegenci z różnych ośrodków naukowych, a także 

doktoranci z Wydziału Prawa Kanonicznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także z 

Wydziału Teologicznego UKSW. 

Konferencja została objęta patronatem Prorektora ds. Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. UKSW dr 

hab. Marka Stokłosę, Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. dr hab. Dariusza Borka, prof. UKSW, s. hab. 

Bożenę Szewczul, prof. UKSW oraz Ks. Prof. dr hab. Jana Przybyłowskiego.  

 

dr Patrycja Staniszewska – Pobikrowska 

mgr lic. Anna Monika Chciałowska 

 


