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 Agnieszka Romanko  

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA  

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW  

I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA  

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

Dnia 13 stycznia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów  

i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Walne Zebranie SAWP KUL składało się z dwóch części: oficjalnej  

i uroczystej. 

I 

Część oficjalna Walnego Zebrania SAWP KUL 

Walne Zebranie SAWP KUL otworzył ks. dr hab. Mirosław Sitarz, 

prof. KUL, przewodniczący Stowarzyszenia, który przywitał przybyłych 

i na podstawie listy obecności stwierdził, że w Zebraniu bierze udział 

wymagana liczba członków Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie wład-

ne jest do podejmowania uchwał. Przewodniczący zaproponował 

wprowadzenie do porządku obrad ceremonii wręczenia Medalu Stefan 

Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” osobom, które w zna-

czący sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych SAWP 

KUL. Prof. Sitarz poddał pod głosowanie porządek Zebrania, który 

został przyjęty jednomyślnie.  
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Przewodniczącym Walnego Zebrania został prof. Sitarz, protokolan-

tem dr Agnieszka Romanko, natomiast skrutatorami – mgr Elżbieta 

Okoń i dr Judyta Dworas-Kulik. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od  

1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. przedstawił mec. Tadeusz Flis, 

sekretarz Stowarzyszenia.  

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy – 

w imieniu dr. Pawła Zająca, skarbnika Stowarzyszenia – odczytał  

dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, członek Zarządu. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił ks. kmdr dr Zbigniew 

Jaworski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jednocześnie wnioskując 

o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawoz-

danie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Zarządu w okresie 

sprawozdawczym. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi  

i Komisji Rewizyjnej za rok sprawozdawczy od 1 września 2016 r. do 

31 sierpnia 2017 r.  

Ks. M. Sitarz podziękował za dotychczasową współpracę Zarządowi 

oraz Redakcji „Biuletynu SAWP KUL”. Plan pracy Stowarzyszenia na 

okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. określił jako „konty-

nuacja i rozwój działalności statutowej”. Przewodniczący podkreślił, że 

Stowarzyszenie planuje zorganizować po raz ósmy – wraz z Wydziałem 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – kurs przygotowują-

cy do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, a także współor-

ganizować konferencje naukowe, m.in. VII Ogólnopolską Konferencję 

Naukową pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych 

naukowców” (26 maja 2018 r.) oraz Międzynarodową Konferencję Na-

ukową pt. „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa. Pol-

ska – Słowacja – Ukraina – Gruzja” (6-7 czerwca 2018 r.). Profesor 

wyraził gotowość aktywnego włączenia się Stowarzyszenia w organiza-
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cję Zjazdu Absolwentów z okazji 100-lecia KUL (8-9 czerwca 2018 r.). 

W odniesieniu do działalności wydawniczej podniósł, iż w 2018 r. pla-

nowane jest wydanie dwóch numerów „Biuletynu SAWP KUL”, czaso-

pisma, które na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma 

przyznanych 10 punktów za publikację. Ponadto Stowarzyszenie, reali-

zując art. 3 Statutu, będzie kontynuowało – rozpoczęte w 2017 r. – 

wydawanie monografii. Wyraził także nadzieję, na ukonstytuowanie się 

w 2018 r. Rady ds. Ekonomicznych. W związku z tym, że realizacja 

powyższych propozycji w dużej mierze będzie zależała od środków 

finansowych, Przewodniczący zaapelował o płacenie składek człon-

kowskich. Prof. Sitarz poprosił obecnych o zgłaszanie uwag, ewentual-

nie innych propozycji do planu pracy i budżetu. 

Plan pracy na najbliższy rok sprawozdawczy został zaakceptowany 

jednomyślnie poprzez głosowanie jawne. Przewodniczący po stwier-

dzeniu wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim za uczest-

nictwo i zamknął część oficjalną Walnego Zebrania SAWP KUL. 

II 

Część uroczysta Walnego Zebrania SAWP KUL 

Część uroczystą Walnego Zebrania SAWP KUL otworzył jego 

Przewodniczący, który podkreślił, że Zarząd Stowarzyszenia, wsłuchu-

jąc się w nauczanie najwybitniejszego Absolwenta Wydziału, chcąc 

uhonorować ludzi kierujących się tymi zasadami, ustanowił Nagrodę 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Medal 

Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych”. Ich pomysło-

dawcą był prof. Sitarz. Zarząd – zgodnie z uchwałą podjętą 9 maja 2017 r. 

– przyznaje trzem osobom statuetkę w każdym roku kalendarzowym za 

wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organiza-

cyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich zgodnie z zasadą Deo et 

Patriae, natomiast Medal jest sposobem wyrażenia wdzięczności oso-
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bom, które w znaczący sposób przyczyniły się do realizacji celów statu-

towych Stowarzyszenia.  

Części uroczystej Walnego Zebrania przewodniczył ks. dr hab. Piotr 

Stanisz, prof. KUL, członek Zarządu. Pan Zbigniew Nestorowicz, Pre-

zes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Lublinie, 

wygłosił referat nt. „Przesłanie zawarte w statuetce Nagroda im. Stefa-

na  Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia”.  

Nagrodę im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

za rok 2017 otrzymali: ks. dr inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor 

naczelny „Niedzieli”, ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski z Uniwersyte-

tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz mec. Stefan 

Hambura, zaś pierwszą osobą nagrodzoną w 2018 r. był prof. Peter 

Raina, autor wielu publikacji poświęconych Prymasowi Tysiąclecia. Sta-

tuetki zostały wręczone przez laudatorów: prof. Sitarza, prof. Bednaru-

ka, ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, dr. Dariusza Gabrela oraz 

fundatorów: mec. Flisa, dr. h.c. Zbigniewa Wojciechowskiego, mec. dr. 

Wojciecha Kasperskiego i prof. Bednaruka1.  

Medalem Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” 

wyróżniono prof. Krukowskiego, mgr Wandę Wojciechowską-Kolbuch, 

dr. h.c. Wojciechowskiego, mec. Pawła Cichosza, mgr. Stanisława 

Zajączkowskiego, mec. Kasperskiego, dr Romanko, dr Annę Słowi-

kowską i mgr. Stanisława Janika. Medal oznaczony numerem 1 został 

przekazany przez prof. Sitarza jako wotum na Jasną Górę. 

Następnie Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącym i Sekre-

tarzem SAWP KUL wręczyli dyplomy przedstawicielom 32 osób 

                                                 
1 Teksty wygłoszonych laudacji i słowo Laureatów, a także tekst referatu przedłożo-

nego przez Z. Nestorowicza, jak też fotorelacja z całej uroczystości zawarte są  
w publikacji: Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. 
M. Sitarz, Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2018.  
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przyjętych w 2017 r. w poczet Stowarzyszenia: dr Edycie Krzysztofik  

i dr. hab. Pawłowi Nowikowi.  

Na koniec spotkania, prof. Krukowski, honorowy przewodniczący 

SAWP KUL, złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku. Ksiądz Profesor wyraził nadzieję: „niech 

nasze Stowarzyszenie rozwija się coraz lepiej. Życzenie to kieruję 

zwłaszcza na ręce Księdza Profesora Mirosława Sitarza, który – jak 

jeden z owych betlejemskich Aniołów pokoju – zaprosił nas na 

dzisiejsze spotkanie. Oby tak dalej!” 


