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Andrzej Kukulski

KONFERENCJA NAUKOWA
I SPOTKANIE OPŁATKOWE
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
WYDZIAŁU PRAWA KUL
Dnia 13 grudnia 2014 r. na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
miała miejsce Konferencja naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Organizatorem
wspomnianej konferencji było SAWP KUL.
Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza część to Konferencja naukowa, druga dzielenie się Opłatkiem i spotkanie koleżeńskie przy śpiewaniu kolęd. Warto zauważyć, że tradycja spotykania się
członków Stowarzyszenia w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie
jest wieloletnia.
Pierwsza część rozpoczęła się o godzinie 16:00. Konferencje
otworzył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, który przywitał wszystkich
obecnych i zaprosił Panią dr hab. Jadwigę Potrzeszcz do wygłoszenia
referatu nt. „Życie i działalność Księdza Profesora Antoniego Kościa
SVD”. W swoim wystąpieniu Prelegentka przekazała informacje dotyczące biografii Księdza Profesora. Próbowała również wskazać, jak
ważny był jego dorobek naukowy w kraju jak i zagranicą, poprzez ukazanie mnogości artykułów naukowych A. Kościa napisanych w języku
polskim, ale również niemieckim, japońskim czy koreańskim. W referacie Prelegentki znalazły się również informacje dotyczące pracy
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II. J. Potrzeszcz podkreślała, że ks. A. Kość cieszył się sympatią studentów wskazując na wybrane anegdoty z życia i pracy Profesora. Warto
zauważyć, że prof. A. Kość był prodziekanem Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL oraz dyrektorem Instytutu Ogólnych
Nauk o Prawie na tym samym Wydziale. A. Kość był również członkiem
SAWP KUL. Pani dr hab. Potrzeszcz była doktorantką Księdza Profesora. Pod jego opieką naukową obroniła rozprawę doktorską pt. „Rozumienie idei prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego”. Gdy zakończyła swój referat prof. J. Krukowski zaprosił
obecnych gości na przerwę kawową.
W kolejnej części została odczytana przez ks. kmdr dr Zbigniewa
Jaworskiego Ewangelia według św. Łukasza. Następnie w radosnej
przedświątecznej atmosferze wszyscy składali sobie życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia łamiąc się przy tym opłatkiem. Po złożeniu życzeń uczestnicy konferencji zebrali się, aby wspólnie kolędować.

