DIARIUSZ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
październik – grudzień 2014 r.
Październik
11 października 2014 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, wygłosił wykład inauguracyjny pt. Synod jako obszar dialogu w Kościele
podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium
Duchownym Salwatorianów w Bagnie, afiliowanym do Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
14 października 2014 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora habilitowanego dr Joannie Smarż w dziedzinie nauk
prawnych, dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego
pt. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego).
14 października 2014 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra
Grzegorza Wojciechowskiego zakończone nadaniem stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, w zakresie prawa kanonicznego, rozprawa habilitacyjna pt. Znaczenie Synodu Monte Libano
z 1736 roku dla Kościoła Maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne,
specjalność: prawo katolickich Kościołów wschodnich.
21 października 2014 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Wojciecha Wytrążka zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna pt. Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego,
specjalność: prawo administracyjne.
22 października 2014 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa pt. Rodzina i polityka w 20. rocznicę Międzynarodowego Roku
Rodziny 1994-2014, zorganizowana przez Instytut Europeistyki – Katedrę Nauk o Polityce, Instytut Prawa Kanonicznego – Katedrę Histo-
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rii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów
Świętych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL,
pt. Reguły islamskiego prawa rodzinnego a globalne transformacje, dr hab.
Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Wyzwania wobec polityki rodzinnej w Polsce, dr Lidia Fiejdasz-Buczek, pt. Wzory życia rodzinnego osób zaangażowanych w politykę. Podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonał ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.
22 października 2014 r. – podczas Uroczystości Dnia Patrona Świętego
Jana Pawła II odbywających się w Liceum i Gimnazjum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie, referaty wygłosili: mgr Andrzej
Kukulski, pt. Cuda do Kanonizacji Jana Pawła II, oraz mgr Sebastian
Margiewicz, pt. Studia w KUL.
24 października 2014 r. – w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Religion in floating territories, zorganizowana
przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL oraz EUREL (Sociological
and legal data on religions in Europe). Konferencja obejmowała swym
zasięgiem tematycznym cztery sesje, tj. sesję I pt. Transnational religion?, sesję II pt. Religious Bodies and State Systems, sesję III pt. Public
regulation of religion, sesję IV pt. Religion in Regional, Transnational, and
Comparative Contexts. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in. mgr
Radosław Piestrak, pt. The registration of new religious groups in Poland,
mgr Katarzyna Mastalerczyk, pt. The presence of the cross in the meeting
room of the Polish parliament. Konferencja połączona była ze zjazdem
korespondentów projektu EUREL. Obrady odbywały się w języku angielskim i francuskim.
28 października 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra Pawła Orpika pt. Zarządzanie dobrami doczesnymi Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Promotor: ks. dr hab.
Stanisław Dubiel, prof. KUL, recenzenci: ks. dr hab. Lucjan Świto, prof.
UWM i ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.
Listopad
4 listopada 2014 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Hanny Witczak
zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna pt. Wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu, specjalność: prawo cywilne.
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12-13 listopada 2014 r. – na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obecność krzyża
w przestrzeni publicznej państw europejskich, zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL oraz Polski Instytut Katolicki Sursum
Corda. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: ks. abp. prof. dr
hab. Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL),
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL), oraz Grzegorz Bielecki (Senator RP, Fundator i Członek Rady Polskiego Instytutu Katolickiego Sursum Corda). Konferencja obejmowała swym zasięgiem
tematycznym cztery sesje, tj. sesję I pt. Perspektywa ogólnoeuropejska, sesję II pt. Rozwiązania stosowane w niektórych państwach europejskich (cz.I),
sesję III pt. Rozwiązania stosowane w niektórych państwach europejskich
(cz.II), sesję IV pt. Perspektywa polska. Podczas czwartej sesji konferencji referaty wygłosili: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, pt. Obecność
krzyża w przestrzeni publicznej a zasada bezstronności władz publicznych,
ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Obecność krzyża w przestrzeni
publicznej a wolność sumienia i religii. Podsumowania oraz zamknięcia
konferencji dokonali: prof. dr hab. Henryk Cioch (Senator RP, Członek Rady Polskiego Instytutu Katolickiego Sursum Corda), oraz ks. dr
hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL).
15 listopada 2014 r. – na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała
miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Służąc dobru wspólnemu, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego KUL.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Sławomir
Fundowicz, prof. KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in.:
dr Dominik Tyrawa, pt. Prawo administracyjne w służbie dla dobra Rodziny Ludzkiej, mgr Łukasz Jurek, pt. System zabezpieczenia społecznego w służbie dobru wspólnemu, mgr Magdalena Machocka, mgr Paweł
Śwital, pt. Dobro wspólne jako czynnik determinujący działanie gminy, mgr
Dominik Borek, pt. Reprezentacja Polski w piłce nożnej jako dobro wspólne. Moderowanie poszczególnymi sesjami konferencji objęli: dr hab.
Joanna Smarż (sesja I), dr Jerzy Parchomiuk (sesja II) oraz dr Lidia Jaskuła (sesja III). Podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonał
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL.
18 listopada 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ilony Grądzkiej pt. Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla funkcjonowania Parlamentu i systemu prawnego. Promotor:
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dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Mirosław
Granat (UKSW) i prof. dr hab. Artur Kuś (KUL).
21 listopada 2014 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt. O prawdzie
w życiu publicznym. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - w 30 rocznicę zbrodni, zorganizowana przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL.
Konferencja obejmowała swym zasięgiem tematycznym dwa panele,
tj. panel I pt. Czy prawda jest w nas? i panel II pt. Czy wolność jest w nas?
Podczas konferencji referaty wygłosili m.in: dr hab. Mieczysław Ryba,
prof. KUL, pt. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce po stanie wojennym
i dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL, pt. Kontrowersje wokół sprawy zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.
25 listopada 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Joanny Górskiej-Szymczak pt. „More perfect Union” versus „ever
closer Union”. Rozwój unii międzypaństwowych w Stanach Zjednoczonych
i Unii Europejskiej w pierwszych pięćdziesięcioleciach ich istnienia. Promotor: dr hab. Katarzyna Maćkowska, recenzenci: dr hab. Andrzej Bryk,
prof. UJ i dr hab. Pasquale Policastro, prof. USz.
25 listopada 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Mirosławy Pytlewskiej-Smółki pt. Publicznoprawne aspekty wspierania budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Andrzej Powałowski,
prof. UG, i prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL).
Grudzień
2 grudnia 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra
Artura Lisa pt. Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle
wybranych źródeł polskich do 1320 roku. Promotor: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Szpoper (UWM)
i dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL.
2 grudnia 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr
Katarzyny Ożóg-Wróbel pt. Organy postępowania karnego wykonawczego. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Migdał, recenzenci: dr hab. Wojciech
Dadak (UJ) i dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL).
4-5 grudnia 2014 r. – na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „VII Warszawsko-toruńskie
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kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego”, zorganizowana przez Katedrę Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Komisję Praw Człowieka
Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas konferencji referaty wygłosiły
m.in.: dr Kinga Stasiak pt. Podjęcie prac nad tematem zbrodni przeciwko
ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ – możliwe implikacje dla odpowiedzialności karnej jednostek oraz dr Anna Szarek-Zwijacz
pt. Nowe protokoły wprowadzające zawiadomienia indywidualne w systemie
traktatowym praw człowieka ONZ - rzeczywiste wzmocnienie ochrony?.
5 grudnia 2014 r. – na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa pt. Aspekty społecznoprawne rozwoju antycznego Rzymu, zorganizowana przez Koło Jurystów
Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Sapere Aude oraz Koło Naukowe
Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Podczas konferencji referaty wygłosili: mgr Patrycja Kukulska pt. Zasada wolności rozwiązywania małżeństw w prawie rzymskim oraz mgr Andrzej Kukulski pt. Ibi dos esse
debet, ubi opera matrimonii sunt – posag w prawie rzymskim.
9 grudnia 2014 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora habilitowanego dr. Adamowi Bieranowskiemu w dziedzinie nauk
prawnych, dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego
pt. Służebność mieszkania).
9 grudnia 2014 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora habilitowanego ks. dr. Krzysztofowi Mikołajczukowi w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina – prawo kanoniczne (na podstawie
osiągnięcia naukowego pt. Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski).
9 grudnia 2014 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Piotra Telusiewicza zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna
pt. Służebna rola zwrotu „rodzinny” w przepisach prawa polskiego, specjalność: prawo rodzinne.
9-10 grudnia 2014 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła
II odbyły się XXXII Dni Praw Człowieka pt. Wojna na Ukrainie w perspektywie praw człowieka, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych
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KUL. Podczas konferencji referaty wygłosiły m.in. mgr Iryna Kozak
pt. Status prawny konfliktu we wschodniej Ukrainie i jego implikacje prawno-społeczne oraz dr Anna Szarek-Zwijacz pt. Struktura i skala naruszeń
praw człowieka na Ukrainie w świetle raportów Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Jednej z sesji konferencji przewodniczył
dr Wojciech Sz. Staszewski.
10 grudnia 2014 r. – w Stalowej Woli odbyła się III międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ojcostwo rodzaje i formy, zorganizowana przez
Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL przy współpracy z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym „Nowoczesne kształcenie” Studentów
KUL w Stalowej Woli, Fundacja Campus. Podczas konferencji referaty
wygłosili: mgr Patrycja Kukulska pt. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki - analiza przepisów KRO oraz mgr Andrzej Kukulski
pt. Badania genetyczne jako dowód w sprawie o ustalenie ojcostwa.
12 grudnia 2014 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego, zorganizowana
przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, podczas której referaty
wygłosili: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek pt. Zmiany reguł obecności oskarżonego na rozprawie, dr Grzegorz Skrobotowicz pt. Mediacja
w sprawach karnych w Polsce po 1 lipca 2015 r., dr Damian Gil pt. Kontradyktoryjność po przemodelowaniu kodeksowych postępowań szczególnych.
W trakcie konferencji miał miejsce panel studencko-doktorancki. Patronat nad konferencją objęli: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji KUL, Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński oraz Radio Centrum.
19 grudnia 2014 r. – na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Obywatel dla państwa czy państwo dla
obywatela, zorganizowana przez Naukowe Koło Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas której referat
pt. Termin załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym wygłosił
mgr Andrzej Kukulski.
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Anna Szarek-Zwijacz**2
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