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

Kolejne, ju¿ dwunaste, Dni Interdyscyplinarne Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie powiêcono aktualnemu zagadnieniu, które wymaga³o zarazem owietlenia ze strony wielu nauk: historii,
teologii, prawa, socjologii, psychologii. Odpowiada to idei przewodniej tych
dni. Potwierdza to te¿, ¿e tematyka teologiczna jest w du¿ej mierze interdyscyplinarna z samej swej natury.
Organizatorem konferencji w roku 2011 by³a Katedra Teologii Biblijnej
WT UWM, z prof. Micha³em Wojciechowskim jako kierownikiem. Przez pó³tora dnia wyst¹pi³o 9 prelegentów z 5 ró¿nych orodków, a referatom przys³uchiwa³o siê, zale¿nie od godziny i tematu, od 20 do 110 osób, g³ównie studentów
Wydzia³u. Wiêkszoæ wyst¹pieñ zostanie opublikowanych w nadchodz¹cym numerze rocznika Forum Teologiczne.
Temat ogólny, rozpad ma³¿eñstwa, zosta³ ujêty doæ szeroko. Pominiêto
wiadomie pojêcie rozwodu, gdy¿ faktyczny kryzys i rozpad instytucji ma³¿eñstwa wychodzi poza kategorie prawne, sugerowane przez pojêcie rozwodu.
Legalizacja wydaje siê wtórnym skutkiem problemu g³êbszego.
Program konferencji mo¿na w przybli¿eniu podzieliæ na trzy bloki.
W pierwszej czêci wyst¹pieñ opisywano problem rozpadu ma³¿eñstwa
w aspekcie teologicznym, historycznym, prawnym, socjologicznym. Oto one.
Prof. dr hab. Micha³ Wojciechowski (UWM): Odes³anie ¿ony czy rozwód?
Dzisiejsze ujêcia rozpadu ma³¿eñstwa a jêzyk Biblii. Choæ w czasach biblijnych
ma³¿eñstwa siê rozpada³y, to jednak nie przybiera³o to formy rozwodu w dzisiejszym rozumieniu  raczej m¹¿ rezygnowa³ z posiadania ¿ony i zwraca³ jej
swobodê. Ks. dr hab. Zdzis³aw ¯ywica, prof. UWM: Klauzula rozwodowa
(Mt 5, 31-32; 19, 3-9) a wiêksza sprawiedliwoæ wed³ug Ewangelisty Mateusza. Roz³¹czenie ma³¿eñstwa dotyczy przypadków, gdy ma³¿eñstwu sprzeciwia siê ró¿nica religijna miêdzy stron¹, która wybra³a Chrystusa, a pozostaj¹c¹
przy judaizmie. Ks. dr hab. Lucjan wito (UWM): Trwa³oæ czy nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa? Akcentuj¹c potrzebê trwa³oci ma³¿eñstwa na tle zasad
prawnych go dotycz¹cych, prelegent przedstawi³ ró¿nego typu przyczyny rozwodów, jak te¿ motywy uznawania ma³¿eñstwa za niewa¿nie zawarte. Dr hab.
Anna Zellma, prof. UWM: Trwa³oæ i nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa w opinii
wybranych grup katechizowanej m³odzie¿y. Na przyk³adzie m³odzie¿y z Olsztyna i ze l¹ska autorka przedstawi³a zasadniczo pozytywne postawy wobec
trwa³oci ma³¿eñstwa, wyraniejsze na l¹sku.
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Druga grupa referatów dotyczy³a oceny rozpadu ma³¿eñstwa od strony
moralnej i psychologicznej. Ks. dr Ryszard Kuczer (UAM): Moralna ocena
rozpadu ma³¿eñstwa w nauczaniu Jana Paw³a II. Temat wa¿ny dla Ojca wiêtego, który widzia³ rozwody w wietle wznios³ej wizji ma³¿eñstwa. Ks. dr hab.
Antoni Bartoszek (U): Moralne aspekty duszpasterstwa osób w separacji
i po rozwodzie. Nie powinno ono zaniedbywaæ praw osób pokrzywdzonych
przez rozpad ma³¿eñstwa. Dr hab. Urszula Dudziak (KUL): Psychologiczne
skutki rozwodów. Dotycz¹ one nie tylko dzieci, lecz tak¿e stron, które pod
wp³ywem rozwodu doznaj¹ niekorzystnych zmian psychicznych.
Pozosta³e wyst¹pienia dotyczy³y praktycznych aspektów przeciwdzia³ania rozpadowi ma³¿eñstwa. Mgr Ireneusz Dzier¿êga (Centrum Praw Ojca
i Dziecka): Wp³yw braku prawid³owego wzorca mê¿czyzny-ojca na kszta³towanie siê postaw osobowych u dzieci i m³odzie¿y. Statystyki dowodz¹, ¿e przerzucanie wychowania na matki powoduje trudnoci ¿yciowe, w tym rodzinne,
u wychowanków, a praktyka polska dyskryminuje ojców. Ks. dr Cezary Opalach (UWM): Zapobieganie rozpadowi ma³¿eñstwa (perspektywa psychologiczna). Duszpasterstwo powinno wykorzystaæ wiedzê o procesach psychologicznych w sk³óconych ma³¿eñstwach.
Udanym dope³nieniem konferencji by³o spotkanie na temat kryzysu rodziny w Domu Rzemios³a w Olsztynie w poniedzia³ek 24 padziernika 2011 r.
Marek Jurek, by³y marsza³ek Sejmu RP, wyg³osi³ prelekcjê Polityczne uwarunkowania kryzysu rodziny. Po niej odby³a siê dyskusja panelowa na temat
kryzysu rodziny, w której wziêli udzia³ niektórzy uczestnicy konferencji
(M. Wojciechowski, U. Dudziak, I. Dzier¿êga).
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