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Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL

Wroku 2018 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administra‑
cji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II obcho‑

dzi Jubileusz 100 – lecia działalności. Początki studiów prawniczych 
na naszej Alma Mater sięgają 1918 roku i  łączą się ściśle z powsta‑
niem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – jednego z pierwszych 
Dzieł Niepodległej Polski. Środowisko akademickie naszej Uczelni, 
poprzez twórczy wkład do wiedzy, kultury i myśli ludzkiej, w sposób 
istotny wpływało na kształt polskiej historii. Niemałą rolę w kształ‑
towaniu umysłów i życiowych postaw wielu pokoleń Polaków wypeł‑
niali nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji. 

Przypadająca w roku jubileuszowym Uroczystość odnowienia dok‑
toratów Księdza Profesora Józefa Krukowskiego i Księdza Profesora 
Henryka Misztala wpisuje się w sposób symboliczny w stulecie dzia‑
łalności Uniwersytetu, a  dla naszego Wydziału posiada znaczenie 
szczególne.

Księża Profesorowie, wybitni wykładowcy, cenieni za wyjątko‑
wy wkład w  rozwój nauk prawnych, specjaliści prawa kanonicznego 
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i prawa wyznaniowego, o imponującym dorobku naukowym, zaskar‑
bili sobie naszą wdzięczność nie tylko dorobkiem naukowym, uzna‑
nym w kraju i za granicą. Pragniemy podziękować Dostojnym Jubila‑
tom za nieocenione, niezwykłe zaangażowanie pracę włożoną w re‑
aktywowanie Wydziału, który w  1952 roku został zamknięty przez 
władze komunistyczne. Ci dwaj Naukowcy, stale konfrontowani z tym 
wszystkim co niósł ze sobą komunizm, wierni swoim dążeniom, do‑
prowadzili – z inicjatywy Księdza Profesora Józefa Krukowskiego – do 
odtworzenia Sekcji Prawa, a  tym samym do odrodzenia Wydziału, 
w którym aktualnie uprawiane są komplementarnie obie dyscypliny: 
prawo i prawo kanoniczne.

W  imieniu społeczności Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
pragnę złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności wybitnym Uczonym za 
konsekwentną realizację celów, jakie sobie wówczas postawili oraz za 
to, że jako Profesorowie i Dziekani nie ustawali, w dbaniu o podnosze‑
nie Jego rangi . 

Czcigodni Jubilaci,

Odnowienie doktoratu to symboliczny wyznacznik wyjątkowo‑
ści Uczonego, który ten zaszczyt uzyskał. Najlepszy dowód uznania 
dla Waszych osiągnięć i dokonań, pod którym podpisała się nie tyl‑
ko Rada Wydziału i Senat KUL, ale także tak liczne – grono naszych 
absolwentów.

Gratuluję Wam tego zaszczytnego wyróżnienia i w imieniu wspól‑
noty akademickiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i  Admini‑
stracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II proszę 
o przyjęcie najlepszych życzeń długich lat w zdrowiu i poczuciu satys‑
fakcji z dokonań swoich i wychowanków, a także pomyślności i błogo‑
sławieństwa Bożego.
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