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Sebastian Margiewicz

SPRAWOZDANIE Z ABSOLUTORIUM
WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA
KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KUL
LUBLIN, 1 LIPCA 2014 ROKU
Dnia 1 lipca 2014 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
miała miejsca uroczystość Absolutoria 2014, na której wręczono wyróżnienia i listy gratulacyjne Absolwentom prawa, prawa kanonicznego, administracji I i II stopnia, europeistyki oraz europeistyki w języku
angielskim, czyli European Studies. Wydarzenie to, którego inicjatorem
był mgr Łukasz Sadowski - ówczesny Przewodniczący Samorządu Studentów WPPKiA wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa KUL , odbywa się corocznie od 2010r. (SAWP KUL).
Organizatorami uroczystego zakończenia studiów w tym roku byli:
Dziekan WPPKiA – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, SAWP KUL, Samorząd Studentów WPPKiA oraz opiekunowie poszczególnych kierunków.
Uroczystość składała się z trzech części: Mszy św., uroczystego
wręczenia dyplomów i listów gratulacyjnych oraz wspólnej fotografii
przed budynkiem Gmachu Głównego KUL.
Mszy św. w kościele akademickim przewodniczył ks. P. Stanisz.
Homilię wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL – Prodziekan
ds. studiów doktoranckich WPPKiA. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali Absolwenci prawa kanonicznego.
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Następnie wszyscy zgromadzili się w Auli im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Dalszą część uroczystości moderował dr Krzysztof Dobieżyński (KUL).
Po odśpiewaniu Gaudeamus, uroczystego otwarcia dokonał Dziekan WPPKiA. Na początku powitał zgromadzonych gości: mec. Marka
Pawłowskiego – Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, p. Bożenę Zyburę – Przewodniczącą Zarządu Lubelskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych, sędziego Zdzisława Sadurskiego – Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także członków
Rady WPPKiA i nauczycieli akademickich, przedstawicieli SAWP KUL,
tegorocznych Absolwentów oraz ich rodziców wraz z przyjaciółmi.
Ksiądz dziekan wskazał, że słowo absolutorium pochodzi od łacińskiego czasownika absolvere, tzn. rozwiązywać, uwalniać. Wyraził
również nadzieję, iż mimo tego, że podczas tegorocznej uroczystości
Absolwenci zostaną uwolnieni z więzów, które z natury rzeczy połączone są z okresem studiów, to jednak czas potwierdzi istnienie więzów głębszych i szczerych, tworzących prawdziwą akademicką wspólnotę. Zwracając się do Absolwentów życzył, aby odbyte studia na
WPPKiA KUL otworzyły im drzwi do zawodowego sukcesu i satysfakcji, która płynie ze świadomości bycia kompetentnym.
Następnie głos zabrał mec. M. Pawłowski, który pogratulował tegorocznym Absolwentom wyboru studiów na KUL i dodał, że obrana
przez nich droga, która nie należy do najłatwiejszych, z pewnością
przyniesie owoce w niedalekiej przyszłości. Dziekan OIRP zachęcał Absolwentów, aby przy wybieraniu dalszych ścieżek rozwoju zawodowego rozważyli propozycję wykonywania zawodu radcy prawnego.
W dalszej części głos zabrała p. B. Zybura. Wyraziła nadzieję,
iż wśród pasjonatów prawa podatkowego, których miała okazję poznać
na WPPKiA KUL, znajdą się przyszli doradcy podatkowi, którzy w dzisiejszych czasach stanowią ciekawą alternatywę dla innych profesji
prawniczych.

W imieniu SAWP KUL przemówił p. Jerzy Kuś. Przedstawił cele,
jakie realizuje Stowarzyszenie oraz zaprosił wszystkich tegorocznych
Absolwentów do wstąpienia w jego szeregi i współtworzenia wspólnoty Absolwentów WPPKiA KUL.
Następnie, w imieniu opiekunów studentów słowo wygłosiła dr
Anna Tunia. „Ukończyliście jeden z najstarszych Uniwersytetów w Polsce, z bogatą historią i tradycją, z gronem znakomitych Profesorów,
wśród których znajduje się św. Jan Paweł II” – stwierdziła. Życzyła Absolwentom, aby dalej realizowali kolejne zadania, stawiali sobie nowe
cele i je osiągali oraz pamiętali przy tym o słowach św. Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
W imieniu Absolwentów głos zabrała mgr Miłosława Malinowska, wyrażając wdzięczność wszystkim wykładowcom, którzy z zaangażowaniem, cierpliwością i profesjonalizmem przekazywali studentom swoją wiedzę. W szczególny sposób podziękowała również
rodzicom obecnym na uroczystości Absolutoria 2014.
W dalszej części wręczono wyróżnienia i nagrody książkowe Absolwentom, którzy podczas okresu studiów wykazywali się działalnością naukową, organizacyjną, artystyczną oraz sportową. Kolejno podchodzili wyróżnieni Absolwenci prawa, prawa kanonicznego,
administracji II stopnia, europeistyki i European Studies II stopnia, administracji I stopnia oraz europeistyki i European Studies I stopnia. Następnie absolwentom zostały wręczone listy gratulacyjne.
Pomiędzy poszczególnymi częściami uroczystości była prezentowana krótka refleksja muzyczna przygotowana przez uczniów
p. Agnieszki Wiechnik ze szkoły muzycznej „Yamaha” w Lublinie.
Zamknięcia uroczystości dokonał dr hab. Krzysztof Wiak, prof.
KUL – Prodziekan ds. studenckich WPPKiA. Na początku podziękował
organizatorom, którzy odpowiedzialni byli za tegoroczną uroczystość:
opiekunom poszczególnych kierunków, p. A. Wiechnik ze szkoły mu-
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zycznej „Yamaha”, Wydawnictwu C.H. Beck, Wydawnictwu Sejmowemu, 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 Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, organizowanego przez Koło
Naukowe Utrisque Iuris funkcjonujące przy Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Reprezentacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
zgodnie z regulaminem konkursu, składała się z trzech osób, wyłonionych 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 konkurowała 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 Patyk; opiekun – ks. dr Rafał Dappa) oraz 3) goszczącego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Natalia Janicka, Grze-

