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XII Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, 
24-25 października 2011: Rozpad małżeństwa i rodziny dzisiaj

Kolejne, już dwunaste, Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uni
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poświęcono aktualnemu za
gadnieniu, które wymagało zarazem oświetlenia ze strony wielu nauk: historii, 
teologii, prawa, socjologii, psychologii. Odpowiada to idei przewodniej tych 
dni. Potwierdza to też, że tematyka teologiczna jest w dużej mierze interdyscy
plinarna z samej swej natury.

Organizatorem konferencji w roku 2011 była Katedra Teologii Biblijnej 
WT UWM, z prof. Michałem Wojciechowskim jako kierownikiem. Przez pół
tora dnia wystąpiło 9 prelegentów z 5 różnych ośrodków, a referatom przysłuchi
wało się, zależnie od godziny i tematu, od 20 do 110 osób, głównie studentów 
Wydziału. Większość wystąpień zostanie opublikowanych w nadchodzącym nu
merze rocznika „Forum Teologiczne”.

Temat ogólny, rozpad małżeństwa, został ujęty dość szeroko. Pominięto 
świadomie pojęcie rozwodu, gdyż faktyczny kryzys i rozpad instytucji małżeń
stwa wychodzi poza kategorie prawne, sugerowane przez pojęcie rozwodu. 
Legalizacja wydaje się wtórnym skutkiem problemu głębszego.

Program konferencji można w przybliżeniu podzielić na trzy bloki. 
W pierwszej części wystąpień opisywano problem rozpadu małżeństwa 
w aspekcie teologicznym, historycznym, prawnym, socjologicznym. Oto one. 
Prof. dr hab. Michał Wojciechowski (UWM): Odesłanie żony czy rozwód? 
Dzisiejsze ujęcia rozpadu małżeństwa a język Biblii. Choć w czasach biblijnych 
małżeństwa się rozpadały, to jednak nie przybierało to formy rozwodu w dzi
siejszym rozumieniu -  raczej mąż rezygnował z posiadania żony i zwracał jej 
swobodę. Ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM: Klauzula rozwodowa 
(Mt 5, 31-32; 19, 3-9) a większa sprawiedliwość według Ewangelisty Mate
usza. Rozłączenie małżeństwa dotyczy przypadków, gdy małżeństwu sprzeci
wia się różnica religijna między stroną, która wybrała Chrystusa, a pozostającą 
przy judaizmie. Ks. dr hab. Lucjan Świto (UWM): Trwałość czy nierozerwal
ność małżeństwa? Akcentując potrzebę trwałości małżeństwa na tle zasad 
prawnych go dotyczących, prelegent przedstawił różnego typu przyczyny roz
wodów, jak też motywy uznawania małżeństwa za nieważnie zawarte. Dr hab. 
Anna Zellma, prof. UWM: Trwałość i nierozerwalność małżeństwa w opinii 
wybranych grup katechizowanej młodzieży. Na przykładzie młodzieży z Olsz
tyna i ze Śląska autorka przedstawiła zasadniczo pozytywne postawy wobec 
trwałości małżeństwa, wyraźniejsze na Śląsku.
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Druga grupa referatów dotyczyła oceny rozpadu małżeństwa od strony 
moralnej i psychologicznej. Ks. dr Ryszard Kuczer (UAM): Moralna ocena 
rozpadu małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II. Temat ważny dla Ojca Świę
tego, który widział rozwody w świetle wzniosłej wizji małżeństwa. Ks. dr hab. 
Antoni Bartoszek (UŚ): Moralne aspekty duszpasterstwa osób w separacji 
i po rozwodzie. Nie powinno ono zaniedbywać praw osób pokrzywdzonych 
przez rozpad małżeństwa. Dr hab. Urszula Dudziak (KUL): Psychologiczne 
skutki rozwodów. Dotyczą one nie tylko dzieci, lecz także stron, które pod 
wpływem rozwodu doznają niekorzystnych zmian psychicznych.

Pozostałe wystąpienia dotyczyły praktycznych aspektów przeciwdziała
nia rozpadowi małżeństwa. Mgr Ireneusz Dzierżęga (Centrum Praw Ojca 
i Dziecka): Wpływ braku prawidłowego wzorca mężczyzny-ojca na kształtowa
nie się postaw osobowych u dzieci i młodzieży. Statystyki dowodzą, że przerzu
canie wychowania na matki powoduje trudności życiowe, w tym rodzinne, 
u wychowanków, a praktyka polska dyskryminuje ojców. Ks. dr Cezary O pa
lach (UWM): Zapobieganie rozpadowi małżeństwa (perspektywa psycholo
giczna). Duszpasterstwo powinno wykorzystać wiedzę o procesach psycholo
gicznych w skłóconych małżeństwach.

Udanym dopełnieniem konferencji było spotkanie na temat kryzysu ro
dziny w Domu Rzemiosła w Olsztynie w poniedziałek 24 października 2011 r. 
Marek Jurek, były marszałek Sejmu RP, wygłosił prelekcję Polityczne uwa
runkowania kryzysu rodziny. Po niej odbyła się dyskusja panelowa na temat 
kryzysu rodziny, w której wzięli udział niektórzy uczestnicy konferencji 
(M. Wojciechowski, U. Dudziak, I. Dzierżęga).
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