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aktualnie 0,5%) podatku na rzecz Kościoła lub innego związku wyznaniowego. Kończąc zaznaczył, że zmiany są konieczne i mogą przynieść wiele
pożytku samemu Kościołowi, jednak proces ich wprowadzania wymaga
czasu, a przedstawione projekty dopracowania.
Podsumowaniem każdej sesji była ożywiona dyskusja, w trakcie
której padło wiele pytań m.in. dotyczących regulacji prawnych w sytuacji
posiadania konta przez osoby konsekrowane oraz finansowania kościołów w krajach skandynawskich. Konferencję zakończył ks. prof. dr hab.
Leszek Adamowicz (Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL), który
podziękował przybyłym za udział w spotkaniu, a studentom za trud włożony w organizację wydarzenia.
Małgorzata Kliczka, Patrycja Buczyńska, Karolina Lemierz
członkinie Koła Naukowego Kanonistów
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej,
Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r.
W dniach 22-24 września 2013 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (woj. małopolskie) odbyła się konferencja naukowa pt. Otoczenie
prawne turystyki pielgrzymkowej, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Było to kolejne wydarzenie naukowe zorganizowane przez/lub pod patronatem PTPW. Wpisuje się ono wyraźnie
w realizację celów statutowych Towarzystwa, do których należy nie tylko
integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego, ale
również popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, m.in. poprzez
inicjowanie dyskusji naukowej nad różnymi zagadnieniami z tego zakresu.
Problematyka konferencji choć wąsko zakreślona, zgromadziła szerokie
grono specjalistów z różnych ośrodków naukowych w kraju, co niewątpliwie dowodzi jej aktualności i doniosłości.
Konferencję otworzył Prezes Zarządu PTPW prof. nadzw. dr hab.
Tadeusz J. Zieliński (ChAT), który powitał przybyłych i wprowadził
w tematykę spotkania. Obrady sesji I. zatytułowanej: Pielgrzymowanie
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jako forma wykonywania kultu religijnego poprowadził ks. prof. dr hab.
Artur Mezglewski (UO). Rozpoczęło ją wystąpienie prof. T.J. Zielińskiego
pt. Kult publiczny typowy dla turystyki religijnej jako zagadnienie prawne.
Kolejne przedłożenie ks. prof. nadzw. dr. hab. Mieczysława Różańskiego
(UWM) dotyczyło prawnych aspektów organizacji pielgrzymki parafialnej. Następnie problematykę pielgrzymki jako kategorii wyznaniowej
i turystycznej przeanalizowała dr Anna Tunia (KUL), zaś ks. dr Piotr Steczkowski (URz) zgłębił zagadnienie pielgrzymki w znaczeniu kanonicznym.
Sesji II. pt. Historyczno-prawne aspekty ruchu pielgrzymkowego
przewodniczył prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szymański (UO). Organizatorzy przewidzieli w niej dwa wystąpienia: ks. dr. Piotra Sadowskiego
(UO), zatytułowane: Peregrinationes w starożytnym Rzymie – wybrane zagadnienia historyczno-prawne oraz ks. prof. nadzw. dr. hab. Piotra
Ryguły (UKSW) pt. Status prawny pielgrzyma w regulacjach dotyczących
osób pielgrzymujących do Santiago de Compostela. Analiza historyczno-prawna.
Sesja III. pod przewodnictwem ks. prof. P. Ryguły poświęcona została
miejscom ruchu pielgrzymkowego i analizie ich statusu prawnego. Jako
pierwszy swój referat pt. Sanktuarium – miejsce pielgrzymowania wygłosił
bp dr Krzysztof Nitkiewicz (KUL). Następnie dr Paweł Sobczyk (UKSW)
przedstawił Status prawny pielgrzymowania po Ziemi Świętej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Izrael-Stolica Apostolska i statusu Kustodii.
Na temat peregrynacji do Santiago de Compostela wypowiedziała się dr
Małgorzata Konarzewska (WSSP w Lublinie), zaś dr Marta Osuchowska
(UKSW) omówiła status Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe, koncentrując się w sposób szczególny na uregulowaniach przepisów prawa meksykańskiego.
Ożywioną dyskusję wywołała tematyka pieszych pielgrzymek
w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym zagadnieniom
poświęcona została sesja IV. pod przewodnictwem ks. prof. nadzw. dr. hab.
Dariusza Walencika (UO). Zostały w niej wygłoszone następujące referaty:
ks. prof. A. Mezglewskiego: Pielgrzymka jako „uczestnik” ruchu drogowego, dr. Marka Bieleckiego (KUL): Obowiązki jednostek organizacyjnych
związków wyznaniowych w zakresie bezpieczeństwa pieszych pielgrzymek organizowanych na drogach publicznych, ks. mgr. Michała Czelnego (KUL): Wykorzystanie dróg publicznych w „turystyce pielgrzymkowej”
w świetle przepisów prawa polskiego, dr. Damiana Szeleszczuka (KUL):
Prawnokarne aspekty ruchu pielgrzymkowego. Wybrane zagadnienia.
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Drugi dzień obrad rozpoczął się sesją V. pt. Turystyka pielgrzymkowa
jako forma działalności regulowanej, którą poprowadził prof. T.J. Zieliński. W jej trakcie dr Monika Tomaszewska (UO) przeanalizowała zakres
pojęciowy turystyki, zaś ks. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Rakoczy (KUL)
zajął się w swoim referacie problemem zamieszczania w prasie informacji
o pielgrzymce. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudził dr Michał
Skwarzyński (KUL), który omówił sytuację, gdy pielgrzymka oferowana jest jako nagroda w konkursie. Analizę wymagań prawnych stawianych biurom podróży organizującym imprezy lub wyjazdy pielgrzymkowe przedstawił dr Jacek Kraś (URz). Z  kolei dr Konrad Walczuk (UPH
w Siedlcach) przedstawił regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa
imprez masowych z perspektywy organizowania turystyki pielgrzymkowej. Sesję zakończył dr Andrzej Rąpała (KUL), który podjął temat:
Przeniesienie na inną osobę uprawnień i obowiązków związanych z uczestnictwem w pielgrzymce.
Ostatnia sesja VI. zatytułowana: Duszpasterskie aspekty turystyki pielgrzymkowej poprowadzona została przez ks. prof. T. Rakoczego.
W  jej trakcie prof. A. Szymański wygłosił referat pt. Konstantyn Wielki
i św. Helena na freskach Jana Kubena w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Brzegu jako produkt turystyczno-pielgrzymkowy
Śląska Opolskiego. Z kolei Turystyka pielgrzymkowa małżeństw i rodzin
na terenie północno-wschodniej Polski stała się tematem przedłożenia dr
Justyny Krzywkowskiej (UWM) i mgr Moniki Krzywkowskiej (UWM).
Dr Jerzy Nikołajew (KUL) zaprezentował temat: Wędrowanie młodocianych więźniów szlakiem św. Jakuba według założeń programu „Nowa
Droga”. Uwagi na tle wykonawstwa kary. Jako ostatni głos zabrał mgr
Jakub Fenrych (PPWSZ w Nowym Targu), który zwrócił uwagę na
pielgrzymki Romów jako okazję do uregulowania ich sytuacji prawnej
w świetle prawa Kościoła katolickiego oraz formę realizacji Globalnego
Kodeksu Etyki w Turystyce.
Zamykając obrady Prezes PTPW w sposób szczególny podziękował
dr Annie Tunia i dr. Markowi Bieleckiemu, którzy wzięli na siebie ciężar
związany z organizacją konferencji. Owocem spotkania będzie publikacja
naukowa, której wydanie przewidziano na 2014 rok. Ma ona szansę zapełnić lukę w literaturze przedmiotu, gdyż wielu uczestników konferencji
zwracało uwagę na brak publikacji monograficznych z tego zakresu.
Konferencja poświęcona turystyce pielgrzymkowej – podobnie
jak i wcześniejsze organizowane przez PTPW – była niezwykle bogata
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treściowo i pozwoliła spojrzeć na przedmiotowe zagadnienie z różnych
perspektyw. Na podkreślenie zasługuje interdyscyplinarność prowadzonych dyskusji naukowych, w których głos zabierali cywiliści, karniści, wyznaniowcy, administratywiści, pojawiło się socjologiczne ujęcie
tematu, a nawet spojrzenie na problematykę pielgrzymek z perspektywy
historii sztuki. Ożywiona dyskusja towarzysząca obradom po raz kolejny pokazała, że spotkania naukowe organizowane przez PTPW są ważne,
cenne i choć poświęcone niekiedy wąskim tematom, pozwalają na podjęcie zagadnienia z różnych perspektyw.
dr Marta Ordon
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce
medycznej – aspekty etyczne i prawne, Lublin, 28 listopada 2013 r.
W  dniu 28 listopada 2013 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne. Konferencję zorganizowali: Katedra Prawa Wyznaniowego
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Zakład
Etyki i Filozofii Człowieka Katedry Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie i Krajową Izbą Diagnostów
Laboratoryjnych. Honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab.
n. med. Andrzej Drop, Rektor UM w Lublinie oraz ks. prof. dr hab. Antoni
Dębiński, Rektor KUL.
Otwarcia obrad dokonał Dziekan WPPKiA KUL, ks. dr hab. Piotr
Stanisz, prof. KUL, który zwrócił uwagę na aktualność podejmowanego
tematu i dyskusje, jakie wokół niego są prowadzone, zwłaszcza w kontekście takich dokumentów jak rezolucja nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie prawa do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki medycznej z 2010 r. czy wydane w dniu 12 listopada 2013 r.
stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

