
ŚMIERĆ WIELKIEGO PRZYJACIELA WPAiE ORAZ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

W dniu 8 lutego 2019 r. zmarł w domu, w otoczenu rodziny, 

LEONARDO RAMIREZ ALVAREZ, założyciel Hidalgeńskego 

Centrum Wyższych Studiów (CENHIES) oraz jego wieloletni 

Rektor. Dzięki współpracy z CENHIES, na zaproszenie tej 

doniosłej prywatnej szkoły prawa przebywało w niej ponad 

30 pracowników naszego Wydziału. Mieli oni możliwość 

wygłoszenia wykładów, referatów na konferencjach 

organizowanych przez Centrum oraz wzięcia udziału w 

corocznych, przygotowywanych z niezwykłym rozmachem, 

w miesiącu lutym, ceremoniach rozdania dyplomów jego 

absolwentom. Poza tym w Centrum - ulokowanym w stolicy stanu Hidalgo w Pachuce (ok. 80 km od 

stolicy Meksyku) - nasi pracownicy mogli poznać funkcjonowanie innych ośrodków naukowych tego 

kraju, w szczególności największej uczelni Meksyku - UNAM. 

Podczas swych, zwykle dwutygodniowych pobytów, począwszy od 1998 r. -  pracownicy naszego 

Wydziału mogli zaznajomić  się również z pracą organów wymiaru sprawiedliwości w tym stanie 

meksykańskiej Federacji. Były to zawsze fascynujące wizyty w sądach różnych instancji, w 

prokuraturze oraz w ośrodkach penitencjarnych. Z uwagi na pisemny tryb rozstrzygania spraw, 

niezapomniane wrażenia na naszych profesorach robiły sądy bez sal rozpraw czy tryb pracy 

adwokatów i innych pracowników sądownictwa. Mimo że od tego czasu dokonały się zmiany w 

wymiarze sparawiedliwości Meksyku, w kierunku rozwoju tzw. kontradyktoryjnego procesu 

sądowego, procedura karna i cywilna tego kraju nie przestaje zadziwiać. Takim przykładem może być 

obowiązek zamknięcia postępowania przygotowawczego (śledczo-dochodzeniowego), jeśli nie można 

go było zakończyć w ciągu jednego roku.  

Zmarły LEONARDO RAMIREZ ALVAREZ był nie tylko inicjatorem prywatnej przedsiębiorczości 

edukacyjnej w swoim stanie, ale również czynnym uczestnikiem jego życia publicznego. Był 

dziekanem Wydziału Prawa w Stanowyn Uniwersytecie w Pachuce, sędzią Najwyższego Sądu 

Sprawiedliwości stanu Hidalgo, założycielem telewizji regionalnej TVR3 dla mieszkańców doliny 

Mezquital, starostą gminy i historycznego miasta Actopan, wcześniej wójtem w El Arenal. W obu tych 

miejscowościach, doprowadził do zbudowania siedzib urzędów władz państwowych z prawdziwego 

zdarzenia, zbudowania podcieni na rynku w El Arenal, a w Actopan zrewitalizował jeden z placów i 

postawił na nim najwyższy obelisk w całym Meksyku. Jego działaność na rzecz mieszkańców stanu, 

zwłaszcza ubogiej młodzieży, przyczyniła się do wybranina go deputowanym Narodowego Kongresu 

Republiki.  

Listę zasług i godności można by znacznie wydłużyć. Wspomnę tylko, na zakończenie, że w 2001 r. 

otrzymał z rąk naszego rektora Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej kolekcji licznych 

odznaczeń i nagród, bardzo sobie cenił wysokie odznaczenie naszej Alma Mater. 

 Cześć Jego Pamięci!        


