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ABSOLUTORIUM WYDZIAŁU PRAWA, 
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Uroczystość Absolutorium, od 2010 r. na stałe wpisała się w ka-
lendarium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Inicjatorem i po-
mysłodawcą tego wydarzenia jest jeden z absolwentów WPPKiA 
KUL – Łukasz Sadowski. W dniu 29 czerwca 2016 r. uroczyste za-
kończenie studiów odbyło się po raz szósty. 

Tradycją jest, że organizacją Absolutorium zajmują się opiekuno-
wie roczników kończących studia wraz z przedstawicielami Rady Wy-
działowego Samorządu Studentów WPPKiA KUL, przy wsparciu 
starostów poszczególnych kierunków. W przygotowanie tegorocznej 
uroczystości zaangażowani byli: dr Edyta Krzysztofik i dr Katarzyna 
Miaskowska-Daszkiewicz – opiekunowie studentów kierunku Euro-
peistyka, dr hab. Anna Haładyj – opiekun studentów kierunku Admi-
nistracja, dr Sławomir Hypś i dr Marcin Burzec – opiekunowie stu-
dentów kierunku Prawo, ks. dr hab. Krzysztof  Mikołajczuk – opie-
kun studentów kierunku Prawo Kanoniczne oraz dr Piotr Sławicki – 
opiekun studentów kierunku Prawo w biznesie. Za oprawę muzyczną 
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odpowiedzialny był dr hab. Wojciech Wytrążek. Z ramienia studen-
tów organizacją zajęły się: Dominika Pasieczna oraz Miłosława Mali-
nowska. 

Absolutoria 2016 rozpoczęły się Eucharystią, której przewodni-
czył Dziekan WPPKiA – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Mszę 
świętą koncelebrowali: o. prof. dr hab. Wiesław Bar, ks. dr hab. Krzy-
sztof  Burczak, prof. KUL, ks. K. Mikołajczuk, który wygłosił homi-
lię. Po nabożeństwie, w budynku Centrum Transferu Wiedzy, odbyła 
się druga część uroczystości, podczas której studenci otrzymali od 
Kolegium Dziekańskiego listy gratulacyjne na znak zakończenia stu-
diów. Zgodnie z tradycją, w chwili rozpoczęcia drugiej części wyda-
rzenia studenci wykonali utwór Gaudeamus Igitur. Wszystkich zebra-
nych powitał Dziekan, dziękując za zaufanie, jakim absolwenci obda-
rzyli Wydział oraz kadrę dydaktyczną przy wyborze miejsca zdobywa-
nia wykształcenia. Wyraził nadzieję na podtrzymanie więzi absolwent-
tów z Wydziałem poprzez wstąpienie do Stowarzyszenia Absolwen-
tów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Kolejno głos zabrali zapro-
szeni goście: zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Pro-
kuratury – SSO Adam Czerwiński, oraz członek Zarządu SAWP 
KUL – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL. Z ramienia opieku-
nów studentów wystąpił dr S. Hypś, który życzył absolwentom po-
wodzenia na kolejnych etapach życia prywatnego i zawodowego. 
W imieniu absolwentów podziękowania dla pracowników Wydziału 
za trud włożony w kształcenie oraz dla rodziców za wychowanie 
i wsparcie w rozwoju osobistym złożyła M. Malinowska, inicjując tym 
samym nagrodzenie rodziców gromkimi brawami. 

Uroczystość zwieńczona została wystąpieniem muzyka, multiin-
strumentalisty Joszko Brody. Następnie absolwenci wraz z wycho-
wawcami i władzami Wydziału udali się na dziedziniec KUL w celu 
zrobienia pamiątkowego zdjęcia. 


