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Polští kanonisté zasedali v Sandoměři

Ve dnech 8. – 10. září 2021 se v Sandoměři konala každoroční konference a valné 
shromáždění Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (dále jen SKP). Účastníci byli 
ubytováni v tamějším slavném kněžském semináři a exercičním domě sv. Vojtěcha. 
Přednášky i doprovodný program se uskutečnily tamtéž. Konference se původně 
měla konat již v září 2020, ale pro omezení z hygienických důvodů byla odložena. 
Za téma konference byla zvolena problematika vztahů církve a státu a civilního 
i kanonického manželského a rodinného práva.

Na konferenci se shromáždilo asi 50 účastníků, především členů SKP, členů 
církevních soudů, učitelů kanonického či konfesního práva a doktorandů. Kvůli 
hygienickým opatřením to mohla být pouze část účastníků, ostatní byli připojeni 
on-line.

Z České republiky se konference zúčastnil ICLic. Jiří Zámečník, soudce 
olomouckého interdiecézního soudu, prof. Damián Němec OP, vedoucí Katedry 
církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Uni-
verzity Palackého, a dr. Monika Menke, z téže katedry.

Úvodní projevy pronesli Mons. dr. Krzystof Nitkiewicz, biskup sandoměř-
ský, prof. Józef Krukowski z Polské akademie věd, dlouholetý předseda SKP, 
a Mons. dr. Ryszard Kasyna, biskup pelplinský, předseda Právní rady polské 
biskupské konference. Jednání se uskutečnilo v pěti blocích během dvou dnů.

V prvním bloku přednášek, zaměřeném na aktuální polské problémy, hovořil 
prof. Józef Krukowski o přínosu kardinála Stefana Wyszyńského a papeže Jana 
Pavla II. ke zlepšení vztahů mezi církví a státem v Polsku po 2. světové válce. Toto 
téma je velice aktuální, nejen proto, že v neděli 12. září 2021 byl primas Stefan 
kardinál Wyszyński ve Varšavě blahořečen. Poté vystoupil Marek Markiewicz, 
advokát a novinář, s příspěvkem o současné problematice realizování polského 
konkordátu z roku 1993, a po něm Mikołaj Pawlak, ombudsman pro ochranu práv 
dítěte, s příspěvkem o aktuálních problémech svého oboru.

Další dva bloky byly věnovány kanonickoprávním tématům. Prof. Mirosław 
Sitarz z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu pronesl příspěvek o právu vě-
řících na svátosti v kanonickém a polském právu. Prof. Józef Krzywda z  Papežské 
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univerzity Jana Pavla II. v Krakově pojednal o podobnostech a rozdílech mezi 
základními předpisy manželského kanonického práva podle CIC/1983 a předpisy 
polského práva rodinného a opatrovnického. Dr. Agnieszka Romanko z Katolické 
univerzity Jana Pavla II. v Lublinu přednesla příspěvek věnovaný správnímu řízení 
podle práva kanonického a polského.

Dále vystoupil prof. Lucjan Świto z Univerzity Warmijsko-Mazurské v Olštýně 
s referátem o ochraně pastoračního tajemství, dr. Michał Grochowina z Kněžského 
semináře v Sandoměři s příspěvkem o povinnosti oznámit trestný čin v platném 
právu latinské církve a dr. Krzysztof Cisek z Kongregace pro nauku víry, který po-
jednal o povinnostech ordináře v řízeních týkajících se trestných činů vyhrazených 
Kongregaci pro nauku víry.

Večer byla v sandoměřské katedrále Narození Panny Marie sloužena slavnostní 
mše svatá, které předsedal biskup sandoměřský a koncelebrovali všichni přítomní 
biskupové a kněží. Následovalo valné shromáždění SKP, které schválilo výsledky 
hospodaření a zvolilo členy vedení na další období, a po něm tradiční společenský 
večer.

Druhý den pokračovalo jednání dopoledním blokem. Prof. Wojciech Góralski 
přednesl přednášku na téma Error qualitatis (kán. 1097 § 2 CIC/1983) v judikatuře 
Římské roty, dr. Kinga Szymańska pojednala o posttraumatické stresové poruše 
a jejím psychologickém a psychiatrickém aspektu a prof. Ginter Dzierżon vystoupil 
s příspěvkem věnovaným úkolům znalců v rozsudcích Římské roty, týkajících se 
vlivu posttraumatické stresové poruchy na neschopnost k uzavření manželství. 
Nakonec prof. Zbigniew Janczewski přednesl referát o svátosti křesťanské inicia-
ce jako imperativu, budujícím communio familiaris. Všichni, kdo v tomto bloku 
vystoupili, působí na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě.

Následoval referát o vztahu mezi vírou a svátostí manželství v současné vědě 
kanonického manželského práva, který přednesl prof. Andrzej Pastwa ze Slezské 
univerzity v Katovicích. S posledním příspěvkem o revizi osobního statutu v rodin-
ném právu vystoupil prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko z Ekonomicko-humanitní 
akademie ve Varšavě.

Po diskusi a obědě se účastníci rozjeli do svých domovů. Vedení SKP rozhodlo, 
že příští ročník konference se uskuteční v Glivicích ve Slezsku a jeho tématem 
bude nejspíše nové trestní právo katolické církve.

Monika Menke


