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ralnej godności osoby ludzkiej, która nie podlega wartościowaniu. 
W przeciwnym razie groziłoby to niebezpieczeństwem wykluczenia rodzin 
migrantów, czyli ich dyskryminacją. Analizując nauczanie papieża Jana 
Pawła II, Prelegent przypomniał: „każda rodzina ma prawo dla swoistej dla 
siebie tożsamości kulturowej”. 

Zakończenia obrad dokonał ks. Pastwa. W podsumowaniu powiedział, 
że przemijają państwa, przemijają imperia, przemijają cywilizacje, ale ro-
dzina zawsze trwa. Następnie wyraził wdzięczność za pomyślny przebieg 
konferencji. Podziękował honorowym patronom, przewodniczącym po-
szczególnych sesji, prelegentom, wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy 
czynnie zaangażowali się w organizację tego naukowego wydarzenia. Pro-
fesor wyraził także nadzieję, że referaty wygłoszone podczas konferencji 
zostaną opublikowane. Na zakończenie zaprosił wszystkich na kolejną, 
już III Międzynarodową Konferencję Ekumeniczno-Prawną w następnym, 
tj. 2014 r., której problematyka, w związku z 25. rocznicą uchwalenia 
Konwencji o Prawach Dziecka i 20. rocznicą listu Jana Pawła II do dzieci 
Tra pochi giorni, będzie dotyczyła praw dziecka.  
 
 
 
 

Urszula Wasilewicz 
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL 

 
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. KSIĘDZA IDZIEGO RADZISZEW-

SKIEGO 

JEGO EMINENCJI KARD. ZENONOWI GROCHOLEWSKIEMU 

LUBLIN, 27 MAJA 2013 

  
 

Zarząd Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II, w składzie: ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann – Pre-
zes, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – Wiceprezes oraz ks. dr hab. Miro-
sław Sitarz, prof KUL – Sekretarz generalny, po zastosowaniu przewidzia-
nej procedury, przyznał Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu do-
roczną Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego przyznawaną za wy-
bitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Uro-
czyste wręczenie nagrody odbyło się 27 maja 2013 r. w Auli Stefana Kard. 
Wyszyńskiego KUL. 



240 Sprawozdania 

 

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego 
rektora KUL, jest przyznawana przez Zarząd TN KUL od 1974 r., za cało-
kształt dorobku lub za książkę1. 

Prezes TN KUL, prof. Eckmann, powitał wszystkich zgromadzonych 
gości, a szczególnie: arcybiskupa prof. Stanisława Budzika, Wielkiego 
Kanclerza KUL, metropolitę lubelskiego, Antoniego Dziemianko, biskupa 
pińskiego, Kazimierza Górnego, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej, 
Mieczysława Cisło, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, Artura 
Mizińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, ks. prof. 
dr. hab. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL, oraz licznie zgromadzonych 
przedstawicieli władz Uczelni, polityki i świata mediów. 

Po przywitaniu gości prof. Eckmann przybliżył powstanie TN KUL, któ-
rego celem jest działalność naukowa zgodna z profilem Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. 

Następnie o wygłoszenie laudacji poproszony został ks. prof. Krukow-
ski, ubiegłoroczny laureat tej Nagrody. W laudacji przedstawił życiorys 
Laureata, jego pracę w Kurii Rzymskiej oraz działalność naukowo-
badawczą, dydaktyczną i organizacyjną. Profesor Krukowski zauważył, 
że kard. Grocholewski wyróżnia się oryginalnością i uniwersalnym wymia-
rem uprawiania nauki, a jego dorobek zasługuje na głębsze poznanie. 

Po odczytaniu treści dyplomu, prof. Eckmann wręczył Nagrodę im. 
Księdza Idziego Radziszewskiego, a chór akademicki odśpiewał Laudate 
Dominum. 

Kolejnym punktem programu był wykład Laureata pt. „Umiłowanie 
Boga – najwyższą mądrością”. Swoje wystąpienie Ksiądz Kardynał poświę-

                                                           

1 Od roku 1974 laureatami tej Nagrody byli: 1974 – prof. dr Władysław 
Tatarkiewicz; 1975 – prof. dr hab. Konrad Górski; 1976 – prof. dr hab. Jakub 
Sawicki; 1977 – prof. dr hab. Stefania Skwarczyńska; 1978 – ks. prof. dr hab. 
Wincenty Granat; 1979 – prof. dr hab. Karol Górski; 1980 – prof. dr hab. Marian 
Plezia; 1982 – prof. dr hab. Stefan Swieżawski; 1983 – prof. dr hab. Izydora 
Dąmbska; 1984 – ks. prof. dr Józef Pastuszka; 1985 – prof. dr hab. Julian 
Aleksandrowicz; 1986 – prof. dr hab. Irena Sławińska; 1988 – ks. prof. dr hab. 
Józef Majka; 1989 – prof. dr Czesław Strzeszewski; 1990 – prof. dr hab. Tymon 
Terlecki; 1991 – o. prof. dr Mieczysław Krąpiec; 1992 – prof. dr hab. Krzysztof 
Skubiszewski; 1993 – prof. dr hab. Lech Kalinowski; 1994 – bp prof. dr Alfons 
Nossol; 1995 – prof. dr hab. Jan Turowski; 1996 – prof. dr hab. Andrzej 
Stelmachowski; 1997 – ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz; 1998 – prof. dr hab. 
Anna Świderkówna; 1999 – prof. dr hab. Zenomena Płużek; 2000 – prof. dr hab. 
Stefan Sawicki; 2001 – ks. prof. dr hab. Michał Heller; 2002 – prof. dr hab. 
n. med. Włodzimierz Fijałkowski; 2003 – prof. dr hab. Marek Henryk Safjan; 2004 
– abp prof. dr. hab. Józef Życiński; 2005 – ks. prof. dr hab. Czesław Stanisław 
Bartnik; 2006 – prof. dr hab. Juliusz Domański; 2007 – abp prof. dr hab. 
Stanisław Wielgus; 2008 – prof. dr hab. Jadwiga Puzynina; 2009 – prof. dr hab. 
Antoni B. Stępień; 2010 – ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski TChr; 2011 – ks. 
prof. dr hab. Józef Krukowski. 
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cił właściwemu rozumieniu pobożności – nie jako dewocji, ale postawy 
miłości do prawdy, do bliźniego i do Kościoła, odwołując się do motta jed-
nego z katolickich uniwersytetów: „Devotion to the Lord is the highest 
wisdom”. Podkreślił, że umiłowanie i służba prawdzie jest równocześnie 
umiłowaniem i służbą prawdziwemu dobru człowieka. Zaznaczył, że 
Urząd Nauczycielski Kościoła funkcjonuje autorytatywnie w imieniu 
Chrystusa. Dlatego powinniśmy się bardziej czuć dziećmi Kościoła, a nie 
jego sędziami. 

Po wykładzie zabrał głos i pogratulował Nagrody Wielki Kanclerz KUL, 
arcybiskup S. Budzik. Następnie swoje gratulacje złożył rektor KUL, ks. 
prof. A. Dębiński, który wręczył Laureatowi pamiątkową statuetkę przed-
stawiającą bł. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, która jest re-
produkcją pomnika znajdującego się na dziedzińcu KUL. 

Na zakończenie uroczystości chór odśpiewał Gaudeamus i wszyscy 
uczestnicy uroczystości udali się na obiad do atrium w Collegium Norwi-
dianum. 
 
 
 
 

Anna Słowikowska 
Katedra Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL 

Paweł Zając 
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL 

 
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

PT. „KODEKS PRAWA KANONICZNEGO  

W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW” 

LUBLIN, 1 CZERWCA 2013 

 
 

Dnia 1 czerwca 2013 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się po raz drugi Ogólnopolska Kon-
ferencja naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych 
naukowców”, której organizatorami byli: Katedra Kościelnego Prawa Pu-
blicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wy-
dział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lu-
blinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowa-
rzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. 

Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – 
kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 
który witając prelegentów i uczestników, podziękował za tak liczny i pozy-


