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zycznej „Yamaha”, Wydawnictwu C.H. Beck, Wydawnictwu Sejmowe-

mu, Wydawnictwu KUL, Samorządowi Studentów WPPKiA. Zwracając 

się do Absolwentów zaznaczył, że jest przekonany o uzyskaniu przez 
nich dobrego wykształcenia i życzył realizacji wymarzonych celów.  

Na zakończenie wszyscy udali się przed Gmach Główny KUL  
w celu zrobienia wspólnej fotografii. 
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Ewa Radyk 

LAURY ZWYCIĘSTWA 
DLA STUDENTÓW KUL 

SPRAWOZDANIE Z IV OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU PRAWA KANONICZNEGO 

WARSZAWA, 26 MARCA 2014 ROKU 

Dnia 26 marca 2014 r. odbył się finał czwartej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Prawa Kanonicznego, organizowanego przez Koło 

Naukowe Utrisque Iuris funkcjonujące przy Wydziale Prawa Kanonicz-

nego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Reprezentacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
zgodnie z regulaminem konkursu, składała się z trzech osób, wyłonio-
nych w eliminacjach 24 lutego 2014 r. Stanowiły ją studentki prawa 
kanonicznego: Monika Choda (IV rok), Magdalena Lenart (V rok) oraz 
Aleksandra Rybaczek (III rok). Konkurs poświęcony był kościelnemu 
prawu karnemu, zarówno materialnemu, jak i procesowemu, z tego też 
względu reprezentacja KUL została merytorycznie przygotowana przez 
pracowników Katedry Kościelnego Prawa Karnego: bp. dr. hab. Artura 
Mizińskiego i ks. dr. Macieja Staszaka. W finale drużyna KUL konkuro-
wała z trzema innymi grupami – reprezentacjami z: 1) Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Piotr Alexandrowicz, Katarzyna 
Kunicka, Karol Świergosz; opiekun – ks. dr hab. Bartosz Nowakowski), 
2) Uniwersytetu Śląskiego (Piotr Dąbrowski, Łukasz Nocoń, Adrian Pa-
tyk; opiekun – ks. dr Rafał Dappa) oraz 3) goszczącego Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Natalia Janicka, Grze-
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gorz Suchta, Krzysztof Kiełpiński; opiekun – ks. dr hab. Wiesław Ki-

wior, prof. KUL). 

Rozpoczęcia konkursu dokonał ks. dr hab. Henryk Stawniak, 

dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, oraz p. Natalia Smoliń-
ska, prezes Koła Naukowego Utriusque Iuris. Podkreślono, że ideą kon-
kursu jest pogłębienie wiedzy oraz świadomości prawnej z zakresu 
prawa kanonicznego, rozwijanie umiejętności rozwiązywania proble-
mów prawnych, a także zacieśnienie stosunków międzyuczelnianych. 
Konkurs swoim Patronatem honorowym objęli Rektor UKSW, Dziekan 
WPK UKSW, Rady: Prawna oraz Naukowa Konferencji Episkopatu Pol-
ski, jak również Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Po oficjalnym 
otwarciu konkursu zostały ukonstytuowane Komisje: Profesorska  
i Sprawdzająca. Komisję Profesorską stanowili: ks. dr hab. W. Kiwior, 
prof. UKSW, ks. dr hab. B. Nowakowski oraz ks. dr hab. Leszek Adamo-
wicz, prof. KUL. Natomiast Komisja Sprawdzająca składała się z przed-
stawicieli studentów UKSW i pracowników naukowych, w tym: ks. dr. 
Dariusza Borka (UKSW), ks. dr. R. Dappy (UŚ), dr Anny Słowikowskiej 
(KUL). 

Program konkursu obejmował trzy etapy indywidualne i jeden 
drużynowy: test wyboru, wypowiedź pisemną dotyczącą dochodzenia 
wstępnego oraz odpowiedź ustną na pytania Komisji Profesorskiej. Ja-
ko zespół, każda drużyna zmierzyła się z kazusem, w którym do okre-
ślonego stanu faktycznego trzeba było zastosować w praktyce przepisy 
kościelnego prawa karnego. Po zakończeniu wszystkich etapów zostały 
ogłoszone wyniki. Indywidualnie pierwsze miejsce zajęła A. Rybaczek, 
drugie – M. Lenart, natomiast trzecie – K. Świergosz. W eliminacjach 
drużynowych na najwyższym podium – już po raz trzeci (2011 r. 
i 2012 r.) – stanęła drużyna KUL, drugi był zespół z Poznania, a trzecia 
reprezentacja z Katowic. 
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