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Z żyda Wydziału

cja wydarzeń sprawiła, że otrzym aliśm y oryginalną, udokumentowaną,
jedyną w swoim rodzaju, monografię dotyczącą powojennej Diecezji
Warmińskiej, będącą poważnym przyczynkiem do poznania powojennych
dziejów Kościoła katolickiego w Polsce. Rozprawa została przedłożona
w roku, w którym obchodziliśmy czterdziestolecie polskiej organizacji
kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz czterdziestolecie
integracji tych Ziem z Macierzą.
Rada W ydziału Prawa Kanonicznego ATK, biorąc pod uwagę w yniki
egzam inu doktorskiego, pozytywne opinie recenzentów oraz w ynik pu
blicznej obrony rozprawy, nadała ks. E. Zakrzewskiemu stopień nau
kowy doktora nauk prawnych.
T. P.
3. KOLOKWIUM HABILITACYJNE KS. J. DYDUCHA
Dnia 20 maja 1985 r. na posiedzeniu Rady W ydziału Prawa Kanonicz
nego ATK w Warszawie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra
Jana D y d u c h a , kapłana Archidiecezji Krakowskiej, absolwenta w spo
m nianego Wydziału. Ks. J. Dyduch przedłożył rozprawę habilitacyjną
pt. Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodawstwie soboro
w y m (stron masz. X X X V III + 429). Recenzentami rozprawy byli: ks.
pnof. W. Góralski z KUL, kis. prof. M. Fąka z ATK i ks. prof. T. P aw luk z ATK.
Autor poruszone przez siebie zagadnienie ukazał na tle nauki Soboru
W atykańskiego II i prawodawstwa posoborowego, przez co zw rócił
uwagę na genezę przepisów nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego
i jego ścisłe powiązanie z dokumentami soborowymi. Rozprawa jasno
wykazuje, że Kodeks Jana P aw ła II jest owocem, a jednocześnie uzu
pełnieniem Soboru W atykańskiego II. Jest owocem Soboru, gdyż cały
system nowego prawa kanonicznego jest oparty na eklezjologii sobo
rowej; jest uzupełnieniem tegoż Soboru, gdyż naukę soborową, zwła
szcza dwie Konstytucje: dogmatyczną Lum en gentium i duszpasterską
Gaudium et spes, ukazuje w aspekcie prawnym.
Rada Wydziału, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę rozprawy habi
litacyjnej i całego dorobku naukowego habilitanta oraz w ynik kolok
wium habilitacyjnego, podjęła uchwałę w sprawie nadania ks. J. D y
duchowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych
w zakresie prawa kanonicznego.

T. P.
4. PRELEKCJA KS. PROF. E. CORECCO Z FRYBURGA
jW dniach 18 i 19 lutego 1985 r. d ożył w izytę w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie w ybitny kanonista ks. prof. dr hab. Eugenio
C o r e c c o z Fryburga Szwajcarskiego. Pierwszego dnia wziął udział
w jubileuszu 50-lecia sam odzielnej działalności naukowej ks. prof. dra

