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Żegnając się, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek zaprosił na kolejną konferen-

cję, która odbędzie się w 2010 r. 

Kamil Sikora 

Sprawozdanie z działalności Studenckiego 
Koła Naukowego Prawników UMCS 
za rok akademicki 2008/2009 

 
 roku akademickim 2008/2009 Studenckie Koło Naukowe Prawników 
UMCS działało pod kierownictwem zarządu w składzie: Mateusz Gro-

chowski (IV rok prawa) – prezes, Katarzyna Wilkołaska (V rok prawa) – wice-
prezes do spraw naukowych, Mateusz Chrzanowski (III rok prawa) – wiceprezes 
do spraw organizacyjnych, Damian Jasiński (III rok prawa) – sekretarz, Magda-
lena Kołtun (IV rok prawa) – skarbnik. 

10 grudnia 2009 r. po długiej chorobie zmarł wieloletni opiekun Koła, prof. 
dr hab. Henryk Groszyk (szerzej o Jego działalności jako opiekuna Koła w arty-
kule biograficznym zawartym w tym numerze). Uchwałą Rady Wydziału Prawa 
i Administracji z 17 lutego 2010 r. na stanowisko opiekuna Koła powołany został 
prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski. 

OBCHODY 50-LECIA SKNP 

W roku akademickim 2008/2009 Studenckie Koło Naukowe Prawników 
świętowało jubileusz 50-lecia swojej działalności. Na program obchodów tej uro-
czystości złożyły się trzy wydarzenia. 

W dniach 27–29 marca 2009 r. Koło zorganizowało Międzynarodową Kon-
ferencję Naukową: Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej. Odbyła się ona pod honorowym patronatem rektora 
UMCS prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjne-
go Bohdana Zdziennickiego (który skierował okolicznościowy list do uczestników 
Konferencji), prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Lecha Paprzyc-
kiego oraz prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztofa Wojtaszka. Wykład 
inaugurujący Konferencję, zatytułowany Polska i Europa Środkowo-Wschodnia 
we wspólnocie europejskiej, wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, dyrektor In-
stytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Owocem Konferencji stała się 
publikacja Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej 

W 
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i Wschodniej, pod red. M. Grochowskiego, J. Kostrubca i E. Streit (Lublin 2009), 
w której znalazły się 63 artykuły uczestników Konferencji. Należy nadmienić, iż 
jest to najobszerniejsza jak dotąd publikacja wydana przez SKNP. 

Drugim elementem obchodów jubileuszu była opublikowana we wrześniu 
2009 r. książka Pro Scientia et Disciplina. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia 
Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, pod redakcją H. Groszyka, J. Kostrubca i M. Grochowskiego (Warszawa 
2009). W Księdze znalazło się 25 artykułów byłych i obecnych członków oraz 
sympatyków Koła, zaś w aneksie – przedruk sprawozdania prof. Henryka Gro-
szyka z sesji poświęconej Leonowi Petrażyckiemu, opublikowanego w numerze 
11/1971 „Państwa i Prawa”. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu 
dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS, zaś jej wydanie zbiegło się w cza-
sie z obchodami 60-lecia Wydziału. 

Zwieńczeniem cyklu tych wydarzeń było (zorganizowane w kolejnym już roku 
akademickim) spotkanie byłych członków Studenckiego Koła Naukowego Praw-
ników oraz współpracujących z Kołem przedstawicieli nauki i praktyki prawni-
czej, które odbyło się 15 stycznia 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji 
UMCS. W części oficjalnej, po uczczeniu pamięci zmarłego prof. Henryka Gro-
szyka, przedstawiono zarys historii Koła (wraz z prezentacją fotografii) oraz naj-
ważniejsze elementy jego bieżącej działalności. Po części oficjalnej spotkania 
uczestnicy obchodów wzięli udział w bankiecie w restauracji Iuris Club oraz 
złożyli wpisy w księdze pamiątkowej Koła.  

INNE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD KOŁA 

Obok obchodów 50-lecia, Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Prawników 
koordynował szereg przedsięwzięć tradycyjnie realizowanych przez Koło. 

Wzorem lat ubiegłych zorganizowano XXXVII edycję Środowiskowego Kon-
kursu Krasomówczego, w którym nagrody główne ufundował dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji UMCS. W jury konkursu zasiedli: prezes Sądu Apelacyj-
nego w Lublinie, prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, 
prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, przedstawiciel Prokuratury Apelacyjnej 
w Lublinie, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz przedstawi-
ciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Laureaci I i II miejsca w kon-
kursie (Kamil Bobel i Jacek Sadurski) wzięli udział w XIV Ogólnopolskim Kon-
kursie Krasomówczym w Szczecinie. Nagrodę publiczności, ufundowaną przez 
Szkołę Języka Angielskiego Linguaton, otrzymała Ewelina Streit.  

Podobnie jak w poprzednich latach kontynuowano także publikację „Stu-
denckich Zeszytów Naukowych”; wydano numer 18, a w przygotowaniu do dru-
ku jest numer 19 periodyku. W tym ostatnim numerze po raz pierwszy wprowa-
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dzono praktykę publikowania streszczeń artykułów w języku obcym oraz powo-
łano komisję recenzentów. W celu zapewnienia poprawności formalnej artyku-
łów, Ewelina Streit i Mateusz Grochowski przeprowadzili warsztaty poświęcone 
redagowaniu tekstów naukowych. 

Tradycyjnie już dużo uwagi poświęcono rozwijaniu kontaktów w środowisku 
akademickim. Delegacja Koła wzięła aktywny udział w powołaniu Ogólnopol-
skiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji, w ramach 
IV Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Admini-
stracji, zorganizowanego w Gdańsku w dniach 19–22 marca 2009 r. Na członka 
Prezydium Rady wybrany został wiceprezes do spraw organizacyjnych SKNP 
Mateusz Chrzanowski. Nadal prowadzono także bliską współpracę z Kołem Na-
ukowym Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Członkowie Koła byli także uczestnikami wielu konferencji i seminariów na-
ukowych zorganizowanych w Polsce i na Ukrainie.  

Kontynuowano również współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości: 
Trybunałem Konstytucyjnym, Izbą Karną i Izbą Cywilną Sądu Najwyższego, Są-
dem Okręgowym w Lublinie oraz innymi krajowymi i lubelskimi instytucjami 
zajmującymi się stosowaniem prawa. 

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI 

Sekcja Historii i Teorii Państwa i Prawa 

Pracami sekcji kierowała przewodnicząca – Joanna Jasińska z III roku prawa. 
W roku akademickim 2008/2009 sekcja zorganizowała dwie sesje naukowe: Zbrod-
nia nacjonalistów ukraińskich wobec ludności polskiej w latach 1939–1947, pod 
nadzorem merytorycznym prof. dr. hab. Mariana Klementowskiego oraz Prawo wy-
borcze do organów ustawodawczych, nad którą nadzór merytoryczny objął prof. 
dr hab. Artur Korobwicz. Sekcja, tradycyjnie już, zorganizowała kilka wyjść i spot-
kań: w listopadzie 2008 r. odbyły się wyjścia do Muzeum Wsi Lubelskiej, Archi-
wum Państwowego w Lublinie oraz do Muzeum Lubelskiego w Lublinie (w grudniu 
2008 r.) mieszczącego się w budynku Trybunału Koronnego w Lublinie, zaś 
w marcu 2009 r. do Państwowego Muzeum na Majdanku. Sekcja prowadziła rów-
nież współpracę z lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i z Sekcją 
Historii Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Sekcja Prawa Cywilnego 

W roku akademickim 2008/2009 przewodniczącą sekcji była Agata Armaciń-
ska z III roku prawa. W ramach prac sekcji 16 grudnia 2008 r. zorganizowana 
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została sesja naukowa pt. Przygotowanie do wykonywania zawodów prawniczych, 
nad którą nadzór merytoryczny objęli prof. dr hab. Andrzej Jakubecki oraz dr Jo-
anna Bodio i dr Wojciech Graliński. 14 maja 2009 r., we współpracy z Sekcją 
Prawa Prywatnego Koła Naukowego Studentów Prawa Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II, zorganizowana została sesja naukowa Elektroniczne 
czynności prawne. 19 maja 2009 r. sekcja zorganizowała II Wydziałowy Konkurs 
Wiedzy Cywilistycznej, a dla laureatów nagrody ufundowało wydawnictwo Wol-
ter Kluwers Polska oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie. 

Sekcja wspólnie z Zarządem Koła zorganizowała 18 listopada 2008 r. wyjazd 
do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Studenci wzięli tam udział w zaplanowa-
nych na ten dzień rozprawach oraz spotkali się z prezesem Izby Cywilnej prof. 
dr. hab. Tadeuszem Erecińskim, który wygłosił 14 maja 2009 r. na WPiA UMCS 
wykład Za i przeciw postępowaniu odrębnemu w sprawach gospodarczych. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych, Sekcja realizowała także trwający przez cały rok 
projekt: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach, w ramach którego stu-
denci wzięli udział w cyklu spotkań z aplikantami i przedstawicielami praktyki, 
poznając cykl kształcenia w aplikacjach: adwokackiej, radcowskiej, notarialnej 
i komorniczej. 

Sekcja Prawa Karnego 

Funkcję przewodniczącego sekcji pełnił w roku akademickim 2008/2009 
Dominik Jarosiński (III rok prawa). W ramach prac sekcji 17 grudnia 2008 r. 
zorganizowano sesję naukową z prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego 
pod nadzorem merytorycznym prof. dr. hab. Tadeusza Bojarskego. 18 maja 2009 r. 
sekcja zorganizowała pod opieką prof. dr. hab. Ireneusza Nowikowskiego semi-
narium naukowe poświęcone uprawnieniom pokrzywdzonego w postępowaniu 
karnym – połączone z debatą, w której udział wzięli prezes Sądu Okręgowego 
w Lublinie Krzysztof Wojtaszek, prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Marek 
Wolski, prokurator apelacyjny w Lublinie Jacek Radoniewicz, dziekan Okręgo-
wej Rady Adwokackiej w Lublinie Piotr Sendecki oraz pracownicy Instytutu 
Prawa Karnego UMCS. 19 maja 2009 r. pod patronatem prof. dr. hab. Tadeusza 
Bojarskiego odbyła się natomiast Ogólnopolska Konferencja Naukowa związana 
z tematyką kar i środków karnych w kodeksie karnym. Członkowie Sekcji wzięli 
ponadto udział w debacie Za czy przeciw karze śmierci w Unii Europejskiej w Wyż-
szej Szkole Handlowej w Radomiu, zorganizowanej przez Koło Prawa Międzyna-
rodowego i Europejskiego WSH w Radomiu (12 stycznia 2009 r.). 

W minionym roku akademickim sekcja zorganizowała także III Ogólnopol-
ski Konkurs Wiedzy z Części Ogólnej Prawa Karnego Materialnego, we współ-
pracy merytorycznej z dr. Markiem Kulikiem z Katedry Prawa Karnego Porów-
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nawczego UMCS oraz pod patronatem honorowym prezesa Sądu Okręgowego 
w Lublinie, prokuratora apelacyjnego w Lublinie, dziekana Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Lublinie oraz dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lubli-
nie – którzy również ufundowali nagrody dla laureatów konkursu.  

Sekcja zorganizowała ponadto szereg przedsięwzięć mających na celu przy-
bliżenie praktycznych aspektów prawa karnego oraz technik kryminalistycznych. 
W ramach tych działań odbyły się wyjścia i wyjazdy do: Aresztu Śledczego w Lub-
linie (28 października 2008 r.), Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wo-
jewódzkiej w Lublinie (12 i 14 listopada 2008 r.), Oddziału Psychiatrii Sądowej 
Szpitala Neuropsychaitarycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lubli-
nie (13 listopada 2008 r.) oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Sto-
łecznej Policji w Warszawie (29 maja 2009 r.). Od 24 listopada do 5 grudnia 
2008 r. oraz od 26 marca do 9 kwietnia 2009 r. sekcja prowadziła program uczest-
niczenia w rozprawach w wydziałach karnych Sądu Rejonowego w Lublinie i Są-
du Okręgowego w Lublinie. 

10 grudnia 2008 r. oraz 7 stycznia 2009 r. sekcja umożliwiła udział w czynności 
procesowej otwarcia zwłok w prosektorium w Lubartowie, natomiast 24 stycznia 
2009 r. odbyła się prezentacja podstawowych czynności podejmowanych przez 
lekarza sądowego oraz sprzętu wykorzystywanego na miejscu zdarzenia z ofiarą 
śmiertelną, przeprowadzona przez dr. n. med. Krzysztofa Wróblewskiego (bie-
głego z zakresu medycyny sądowej). W ramach współpracy z Komendą Woje-
wódzką Policji w Lublinie sekcja zorganizowała ponadto spotkanie z funkcjona-
riuszami Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lub-
linie (8 grudnia 2008 r.), wizytę w tzw. miasteczku i hali do symulacji ćwiczeń in-
terwencji policyjnych w Lublinie (19 grudnia 2008 r.) oraz prezentację przez 
funkcjonariuszy KWP w Lublinie podstawowych zasad techniki i taktyki krymi-
nalistycznej przy zabezpieczaniu materiału dowodowego na miejscu zdarzenia 
(13 lutego 2009 r.). 7 marca 2009 r. miała natomiast miejsce prezentacja zasad 
działania i interpretacji wyników eksperymentu procesowego z wykorzystaniem 
poligrafu. 

W ubiegłym roku akademickim sekcja rozpoczęła także prace nad progra-
mem edukacyjnym, mającym na celu przeciwdziałanie przestępczości wśród 
nieletnich i młodocianych. Jego realizacja zaplanowana została na rok akademic-
ki 2009/2010. 

Sekcja Administracji i Prawa Publicznego 

W ubiegłym roku akademickim sekcja, pod kierunkiem Eweliny Streit z IV 
roku prawa, zorganizowała trzy sesje naukowe: 60-lecie Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, pod kierunkiem merytorycznym prof. dr hab. Anny Przyborow-
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skiej-Klimczak (7 stycznia 2009 r.), Podmioty i uczestnicy ogólnego postępowania 
administracyjnego, pod nadzorem dr. Krzysztofa Filipiaka (8 stycznia 2009 r.) 
oraz Zasady prawa wyborczego, nad którą kierownictwo merytoryczne objęli prof. 
dr hab. Ewa Gdulewicz i dr hab. Ryszard Mojak (28 kwietnia 2009 r.). 4 grudnia 
2008 r. sekcja zorganizowała ponadto wizytę na rozprawach w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym w Lublinie, a 7 kwietnia 2009 r. – we współpracy z Za-
rządem SKNP – wyjazd do Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Szczegól-
nym wydarzeniem było zorganizowanie przez Sekcję, wspólnie z Zarządem Koła, 
wykładu sędziego prof. Johna C. Holmesa: The U.S. system of justice with empha-
sis on administrative law (6 kwietnia 2009 r.).  

PODSUMOWANIE 

W roku akademickim 2008/2009 wyjątkowe miejsce w pracach Koła, obok 
kontynuacji przedsięwzięć realizowanych każdego roku, zajęły obchody jubile-
uszu 50-lecia. Tak długą, nieprzerwaną działalność Koło zawdzięcza w znacznej 
mierze wielkiej pomocy i doświadczeniu prof. dr. hab. Henryka Groszyka, który 
przez niemal 45 lat (od 1965 r.) pełnił funkcję jego opiekuna i zdecydowanie 
wpłynął na obecny obraz i profil działalności organizacji. 

22 października 2008 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym powołany 
został Zarząd Koła na rok akademicki 2009/2010 w składzie: Mateusz Grochow-
ski (V rok prawa) – prezes, Ewelina Streit (V rok prawa) – wiceprezes do spraw 
naukowych, Mateusz Chrzanowski (IV rok prawa) – wiceprezes do spraw orga-
nizacyjnych, Joanna Jasińska (IV rok prawa) – sekretarz, Magdalena Kołtun 
(V rok prawa) – skarbnik. Uchwałą Zarządu powołani zostali przewodniczący 
sekcji: Agata Armacińska (IV rok prawa) – Sekcja Historii i Teorii Państwa i Pra-
wa, Aleksandra Otawska (III rok prawa) – Sekcja Prawa Cywilnego, Dominik Ja-
rosiński (IV rok prawa) – Sekcja Prawa Karnego, Iwona Rzucidło (III rok prawa) 
– Sekcja Administracji i Prawa Publicznego. Oprócz kontynuacji projektów tra-
dycyjnie już realizowanych przez Koło, nowe władze SKNP podjęły także nowe 
inicjatywy – zarówno o charakterze naukowym, jak też mające na celu zapozna-
nie studentów Wydziału z wybranymi aspektami funkcjonowania prawa w prak-
tyce. 

Mateusz Grochowski 
 
 


