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SŁOWO WSTĘPNE

W dniu 18 czerwca 2013 r., na Wydziale Prawa i Administracji UMCS 
odbyły się I Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Czło-
wieka. Organizatorami warsztatów była Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA 
UMCS w osobach prof. dr hab. L. Leszczyńskiego i dr B. Liżewskiego oraz Kate-
dra Teorii i Filozofii Prawa WPPKiA KUL reprezentowana przez dr. J. Potrzeszcz 
i ks. dr T. Barankiewicza.

Głównym założeniem tej międzyuczelnianej inicjatywy jest cykliczność 
przedsięwzięcia, które w przyszłości będzie corocznie organizowane w maju.  
Organizacja warsztatów w czerwcu (jak to się stało w przypadku pierwszej edy-
cji) byłaby kłopotliwa ze względu na sesję egzaminacyjną. Poprzez uczestnictwo 
w warsztatach studenci będą mogli pogłębiać swoje zainteresowania w zakresie 
filozofii prawa i ochrony praw człowieka, a także przejść swoistą inicjację na-
ukową poprzez przygotowanie i prezentację komunikatów i referatów, a także 
poprzez uczestnictwo w dyskusji przeprowadzanej przy uczestnictwie pracow-
ników naukowych UMCS i KUL oraz innych specjalistów reprezentujących za-
równo środowisko naukowe, jak i praktykę. 

Pierwsza edycja warsztatów została uroczyście otwarta przez kierownika 
Katedry Teorii i Filozofii prawa WPiA UMCS, prof. L. Leszczyńskiego, który wy-
raził szczere zadowolenie z podjętej z udziałem studentów inicjatywy. Pochwalił 
on także ideę takiej intelektualnej debaty, która merytorycznie wykracza poza 
program studiów i może stanowić dla studentów źródło inspiracji dla aktualnych 
lub przyszłych zainteresowań. Profesor żywił przekonanie, że warsztaty będą fo-
rum wymiany myśli studentów w sposób szczególny zainteresowanych proble-
matyką filozofii prawa i ochrony praw człowieka. Uczestnictwo w warsztatach 
pracowników naukowych pozwoli, poprzez ich pomoc w przygotowaniu studen-
ckich referatów i udział w dyskusji, na wyjaśnienie studentom zagadnień trud-
nych, pogłębienie własnej wiedzy i twórczej wymiany poglądów.

Tytuł przewodni pierwszej edycji warsztatów „Aspekty doktrynalne, nor-
matywne i orzecznicze współczesnej ochrony praw człowieka”, umożliwił zesta-
wienie problematyki referatów w oparciu o dwie naukowe sesje. 

Pierwsza z nich o charakterze doktrynalnym została zatytułowana „Filo-
zoficzne podstawy ochrony praw człowieka”. Sesji przewodniczył prof. Krzysztof 
Motyka z Katedry Socjologii Prawa i Praw Człowieka KUL. W jej trakcie zostały 
zaprezentowane referaty filozoficzno-doktrynalne. A. Pych skupiła się na praw-
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nonaturalnej koncepcji praw człowieka w ujęciu Hanny Waśkiewicz, W. Koło-
dziejczak przedstawił wizję współczesnej koncepcji ochrony praw człowieka au-
torstwa Jacquesa Maritaina, a A. Grabowska zaprezentowała zagadnienie praw 
człowieka w czasie wojny. 

Druga sesja została poświęcona zagadnieniom praktycznej ochrony praw 
człowieka w Europie. Pod przewodnictwem dra B. Liżewskiego wygłoszono trzy 
referaty. Pierwszy z nich, autorstwa P. Pęcherczyka, był poświęcony perspekty-
wie zwiększania efektywności mechanizmu kontrolnego Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Objął on zarówno problematykę teoretyczną, jak i orzeczniczą 
przedmiotowego zagadnienia. W drugim referacie autorstwa J. Stylskiej, autor-
ka przedstawiła wpływ orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka na stanowie-
nie i stosowanie prawa polskiego. Sesję zakończyła A. Kornaś, która skupiła się 
na analizie problematyki praw kobiet muzułmańskich w europejskim systemie 
ochrony praw człowieka.

Po prezentacji referatów każdej z sesji miała miejsce dyskusja, w której 
uczestniczyli zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi obu uczelni. Spora 
liczba pytań świadczyła o dużym zainteresowaniu prezentowanymi tematami. 
Szczególnie cieszy fakt aktywnego uczestnictwa w dyskusji nie tylko pracowni-
ków naukowych, ale również studentów, którzy zmusili do wysiłku intelektual-
nego i referentów i uczestniczących w warsztatach pracowników specjalizują-
cych się w zagadnieniach teorii i filozofii prawa oraz ochrony praw człowieka.

Jednym z założeń pierwszej edycji warsztatów jest przedstawienie drukiem 
omawianej materii w Studenckich Zeszytach Naukowych – periodyku Studen-
ckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Założenie przygotowania publi-
kacji, w przekonaniu organizatorów, będzie kontynuowane po każdej następ-
nej edycji warsztatów. Ma ono dokumentować aktywność naukową studentów 
Wydziałów Prawa obu uniwersytetów i pogłębiać ideę współpracy pracowników 
katedr UMCS i KUL, którzy na co dzień podejmują problematykę badawczą ob-
szarów filozofii prawa i ochrony praw człowieka.

Nie można pominąć udziału członków Koła Naukowego Filozofii Prawa  
i Ochrony Praw Człowieka UMCS w organizacji powyższego przedsięwzięcia. Stu-
denci z wielkim zapałem, mimo zbliżającej się letniej sesji egzaminacyjnej, przygo-
towali warsztaty. Ponadto zadeklarowali, iż wydarzenie to będzie corocznie organi-
zowane przez Koło Naukowe  Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2013/2014 wstępnie został 
określony temat drugiej edycji warsztatów, które odbędą się zgodnie z założe-
niami na Wydziale Prawa i Administracji KUL. Tym razem hasłem przewodnim 
warsztatów będzie „Wykładnia prawa”.

                                                Dr Bartosz Liżewski
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