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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„AUCTORITAS IN IUDICIUM” 
ORAZ UROCZYSTE ODNOWIENIE DOKTORATÓW 

LUBLIN,  21  PAŹDZIERNIKA 2015  ROKU  

 

Dnia 21 października 2015 r. w Auli im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odby-
ła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Auctoritas in iudicium 

połączona z uroczystym odnowieniem doktoratów. Organizatorami 
konferencji byli: Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL, Insty-
tut Prawa Kanonicznego KUL i Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji KUL. 

Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. 
KUL (Dziekan WPPKiA KUL). Ciesząc się z wydarzenia, którego in-
auguracja przypadła mu w udziale, zauważył, że radość ta ma trzy źró-
dła: 1) odnowienie doktoratów wybitnych Absolwentów prawa kano-
nicznego KUL – ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego i o. dr. 
Gabriela Bartoszewskiego OFMCap.; 2) problematyka konferencji do-
tycząca kościelnego prawa procesowego, również w kontekście reformy 
tego prawa dokonanej przez papieża Franciszka dwoma aktami norma-
tywnymi wydanymi w formie moru proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus  
i Mitis et misericors Iesus; 3) skoncentrowanie się także na historii nau-
czania kościelnego prawa procesowego w KUL w przededniu 100-
letniej rocznicy Uniwersytetu i Wydziału. 
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Słowa powitania do licznie zgromadzonego audytorium skierowa-
ła także dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL (Kierownik 
Katedry Kościelnego Prawa Procesowego KUL). Przedstawiła program 
konferencji, wskazując, że część pierwsza, o charakterze historycznym  
i wspomnieniowym, stanowić będzie wprowadzenie do aktualnych re-
gulacji kościelnego prawa procesowego i odpowiedzi na pytania doty-
czące współczesnych wyzwań, przed jakimi stanął zarówno proces, jak 
i jego nauczanie. Zwieńczeniem tego wydarzenia będzie uhonorowanie 
Jubilatów dyplomami doktorskimi, po 50 latach od ich uzyskania. 

W związku z tym konferencja składała się z trzech części: dwóch 
o charakterze roboczym, w czasie których wygłoszonych zostało 9 refe-
ratów, oraz jednej uroczystej, podczas której dokonano odnowienia 
doktoratów. Pierwszej sesji, zatytułowanej „Nauczanie kościelnego 
prawa procesowego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, prze-
wodniczył ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Kierownik Katedry 
Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Sekretarz 
Generalny Towarzystwa Naukowego KUL). Referaty wygłosili: 1) prof. 
M. Greszata-Telusiewicz – „Początki nauczania kościelnego prawa pro-
cesowego w KUL”; 2) ks. dr Wojciech Witkowski (asystent Katedry 
Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych KUL) – „Historia Ka-
tedry Kościelnego Prawa Procesowego KUL” i 3) ks. dr Grzegorz 
Bzdyrak (asystent Katedry Kościelnego Prawa Procesowego KUL) – 
„Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lu-
belskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej”. Drugą 
sesją, pt. „Kościelne prawo procesowe w obliczu nowych wyzwań”, kie-
rował ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk (adiunkt Katedry Prawa Kato-
lickich Kościołów Wschodnich KUL). Prelekcje wygłosili: 4) ks. prof. 
W. Góralski (Kierownik Zakładu Prawa Rodzinnego Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Walor dowodowy confessio simulen-
tis w orzecznictwie Roty Rzymskiej”; 5) abp dr hab. Andrzej Dzięga 
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(Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie) – „Kryteria in-
terpretacji przepisów kościelnego prawa procesowego”; 6) ks. prof. dr 
hab. Ryszard Sztychmiler (Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego  
i Wyznaniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) – 
„Procesy małżeńskie – stan aktualny i perspektywy”; 7) ks. prof. dr hab. 
Tomasz Rozkrut (Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) – „Czy drugi wyrok w proce-
sie małżeńskim jest konieczny?”; 8) ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. 
UŚ (Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Uniwersy-
tetu Śląskiego) – „Peritus peritorum czy iudex peritorum? Uwagi o pozy-
cji sędziego w dialogu z biegłym (kan. 1095)”; 9) ks. dr hab. Wiesław 
Kraiński (adiunkt Katedry Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej  
i Prawa Kanonicznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – 
„Uprawnienia Kościoła katolickiego w odniesieniu do małżeństwa nie-
katolików”. Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, której mo-
deratorem był ks. dr hab. Leszek Adamowicz (Dyrektor IPK KUL). 

Uroczystości odnowienia doktoratów przewodniczył Jego Magni-
ficencja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL). Uchwały Se-
natu Akademickiego KUL w sprawie odnowienia doktoratów odczytał 
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL (Prorektor KUL), zaś dyplomy dok-
torskie ks. prof. P. Stanisz. Laudacje na cześć Doktorów Jubilatów wy-
głosili: dla ks. prof. W. Góralskiego – ks. dr hab. Krzysztof Burczak, 
prof. KUL (Prodziekan WPPKiA KUL), a dla o. dr. G. Bartoszewskie-
go – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (emerytowany prof. KUL). Opinię 
dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego ks. prof. Góral-
skiego przygotował ks. prof. R. Sztychmiler, a o. dr. G. Bartoszewskie-
go – o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv. Uroczystość ubogacił 
śpiew w wykonaniu Chóru Akademickiego KUL. 


