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Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,
 z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
w imieniu Kolegium Dziekańskiego pragnę złożyć 

najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzący okres świąteczny będzie 

wypełniony nie tylko spokojem, ale również miłością 
i odpoczynkiem w gronie Najbliższych.

Gorąco dziękuję za dotychczasową, niezwykle owocną 
współpracę przy tworzeniu Biuletynu oraz życzę 

Państwu zdrowia, pomyślności i realizacji wszystkich 
planów.

Oby Nowy Rok był usłany samymi sukcesami!
Wszystkiego Najlepszego!

Dziekan WPAE
dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
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Konferencja Jubileuszowa  
Profesora Krystiana Complaka

W dniu 18 listopada 2022 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
odbyła się konferencja naukowa Konstytucja w XXI wieku zorganizowa-
na przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego w celu uczczenia jubileuszu 
Profesora Krystiana Complaka. Uroczystość była pierwotnie planowa-
na na dzień 16 marca 2020 r. Wówczas Profesor Complak obchodził 
jubileusz 47 lat pracy naukowej. Z tej okazji została wydana księga ju-
bileuszowa Między konstytucjonalizmem polskim a latynoamerykańskim 
pod redakcją naukową dr Marty Kłopockiej-Jasińskiej, stanowiąca wy-
bór prac Pana Profesora. Na jej wręczenie Jubilatowi przyszło nam 
jednak poczekać, gdyż uroczystość wraz z  konferencją trzeba było 
odwołać. Z dniem 14 marca 2020 r., dokładnie w dniu urodzin Jubila-
ta, Minister Zdrowia ogłosił stan zagrożenia epidemicznego w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zarządzeniem nr 29/2020 Rek-
tor Uniwersytetu Wrocławskiego odwołał wszelkie konferencje, wyda-

rzenia i  imprezy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wstrzymano przyjazdy zagranicznych gości do 
Uniwersytetu, co uniemożliwiło wizytę prof. dra Mounira Snousiego (Uniwersytet w Kartaginie) – 
jednego z prelegentów planowanej konferencji. Wprowadzono obowiązek ograniczenia do minimum 
bezpośrednich kontaktów uczelnianych. Zajęcia dydaktyczne, rady wydziału przeniosły się w prze-
strzeń wirtualną, z którą trzeba było mierzyć się przez najbliższe dwa lata. W takiej rzeczywistości 
Jubilat swojego święta obchodzić nie chciał, inna sprawa, że okoliczności zewnętrzne nie sprzyjały 
świętowaniu. Profesorowi zależało na spotkaniu w formie tradycyjnej, którą była dotąd (używając 
uniwersyteckiego żargonu) forma stacjonarna. Trybu zdalnego czy hybrydowego Profesor wolał 
uniknąć. Trudno jest w takich warunkach cieszyć się obecnością zaproszonych gości. Ci zaś nie za-
wiedli podczas tegorocznej uroczystości odbywającej się w sali 119 w Budynku A WPAiE.

Uroczystość jubileuszu tradycyjnie rozpoczęła się od przywitania licznie zgromadzonych gości 
przez dr M. Kłopocką-Jasińską, która wystąpiła w roli osoby prowadzącej konferencję. Oficjalne-
go otwarcia w imieniu władz Wydziału dokonał prof. Bartłomiej Krzan. Następnie mowę laudacyjną 
wygłosił ze swadą Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego prof. Mariusz Jabłoński. Podsumował 
w niej dorobek Profesora Complaka, odnosząc się do Jego wielu osiągnięć naukowych, organizacyj-
nych i dydaktycznych. Nie pominął także ciekawych historii z dalekich podróży naukowych Profeso-
ra. Po wygłoszeniu laudacji nastąpiło wręczenie przez prof. M. Jabłońskiego, dr M. Kłopocką-Jasiń-
ską oraz mgr Michalinę Marcię księgi jubileuszowej, po czym odczytano listy gratulacyjne. List od 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Roberta Olkiewicza odczytał prof. Ryszard Balicki, prze-
kazując przy tym upominek z wizerunkiem naszej Alma Mater. List od Dziekana WPAE prof. Jacka 
Przygodzkiego odczytał prof. B. Krzan. Listy od Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytu-
cyjnego prof. Piotra Tulei, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach prof. Jerzego Jaskierni oraz prof. Marcosa Malisci z Uniwersytetu w Kurytybie zreferowała 
dr M. Kłopocka-Jasińska. W każdym z tych listów Autorzy wyrazili uznanie dla działalności zawo-
dowej Jubilata, docenili Jego wiedzę oraz wkład w naukę prawa konstytucyjnego, a także zaangażo-
wanie w umacnianie międzynarodowej współpracy akademickiej. Jubilat otrzymał również odzna-
czenie od Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, które wręczył prof. Krzysztof Skotnicki. 
Uroczystość uświetnił występ poety Kajetana Pyrzyńskiego – Konsula Honorowego Republiki Peru, 
który zadedykował Profesorowi wiersz. Następnie głos zabrał sam Jubilat, opowiadając o począt-
kach swojej kariery naukowej.

Po uroczystej części wydarzenia rozpoczęły się obrady konferencyjne. W pierwszej sesji, modero-
wanej przez prof. K. Skotnickiego (Uniwersytet Łódzki), wystąpili prof. Krzysztof Wójtowicz (Wyższa 
Szkoła Prawa) z referatem Konstytucja RP wobec prawa międzynarodowego oraz prof. Artur Ław-
niczak (Uniwersytet Wrocławski), który końcową część referatu Konstytucjonalizm w  państwach 
„Trzeciego Świata” po 1989 r. wygłosił śpiewająco (dosłownie). W drugiej sesji, moderowanej przez 

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/115875


prof. INP PAN dr hab. Ewę Popławską (Instytut Nauk Prawnych PAN), referaty zaprezentowali Am-
basador Republiki Peru w Polsce dr Hubert Wieland Conroy, który mówił na temat konstytucjonali-
zmu w Peru (tłumaczenie zapewnił dr Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski), oraz prof. Małgorzata 
Masternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski), której wystąpienie dotyczyło konstytucyjnej ochrony 
warunków pracy. Po referatach nastąpiła ożywiona dyskusja. Najwięcej pytań dotyczyło Peru, ale 
były też pytania o sposób rozumienia polskiej konstytucji i jej nadrzędność względem prawa euro-
pejskiego. Nie zabrakło również anegdot i  osobistych wspomnień związanych z  Jubilatem i  Jego 
działalnością na uczelni. Zamknięcia konferencji dokonała dr M. Kłopocka-Jasińska.

W imieniu Katedry Prawa Konstytucyjnego pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które wzięły udział w uroczystości. Wyrażamy też ogromną wdzięczność Profesorowi Krystianowi 
Complakowi za Jego wieloletnią pracę i cenny wkład w rozwój Katedry, Wydziału Prawa, Admini-
stracji i Ekonomii oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Marta Kłopocka-Jasińska, Michalina Marcia

Zdjęcia: M. Kłopocka-Jasińska, Ł. Kacprzyński, R. Balicki, T. Juchniewicz
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Jubileusz Profesora Krzysztofa Wójtowicza
Dnia 2 grudnia w Oratorium Marianum w gmachu głów-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczy-
stość jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wójtowicza 
połączona z  seminarium naukowym Rządy prawa jako 
wartość uniwersalna.
W pierwszej kolejności pełne uznania i ciepłe słowa o Ju-
bilacie przedstawili Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
prof. dr hab. Robert Olkiewicz oraz Dziekan Wydziału 
Prawa, Administracji i  Ekonomii, dr hab. Jacek Przy-
godzki, prof. UWr.

Laudację w  sposób uroczysty, ale nie pozbawiony elementów hu-
morystycznych, wygłosił dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr, który 
w 2016 r. objął po Profesorze Wójtowiczu kierownictwo Katedry Pra-
wa Międzynarodowego i Europejskiego na WPAE. Profesor Kozłow-
ski wręczył też Jubilatowi Księgę pod swoją redakcją – Rządy prawa 
jako wartość uniwersalna: księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa 
Wójtowicza. Tytuł dzieła pozwala w sposób harmonijny zespolić po-
szczególne elementy dorobku naukowego Jubilata z podstawowymi 
dziedzinami jego specjalizacji, czyli z prawem konstytucyjnym, pra-
wem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej. 
Następnie głos zabrali goście. Dziekan Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu prof. Zbigniew Witkowski wręczył Jubilatowi upominki 
oraz medal. Profesor Monika Florczak-Wątor odczytała list w imieniu 
Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Dr Justyna Bazyliń-
ska-Nagler podziękowała Profesorowi w imieniu uczniów i współpra-
cowników z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr.
W końcu głos zabrał Jubilat, który we wzruszającym wystąpieniu przedstawił swoją drogę naukową, 
wymieniając przy okazji z imienia niemal wszystkich zebranych w Oratorium gości.
W dalszej kolejności, dzięki uprzejmości Pana Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 
prof. Krystiana Kiełba, oraz Pana Dziekana Wydziału Instrumentalnego tej uczelni, prof. Piotra Roj-
ka, wystąpił kwartet smyczkowy Wroclavia Quartet z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
w składzie:

•	 Katarzyna Schulz – skrzypce (I nagroda w IV Ogól-
nopolskim Konkursie „Talenty skrzypcowe 2021”),

•	 Anna Gruszczyńska – skrzypce,
•	 Barbara Olearczyk – altówka,
•	 Anna Wąsik – wiolonczela.

Repertuar objął:

•	 W.A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik – cz. 1 Alle-
gro,

•	 B. Thiele, G.D. Weiss – What a Wonderful World,
•	 J.S. Bach – Aria na strunie G,
•	 C. Gardel – Por una Cabeza,
•	 W. Kazanecki – Walc Barbary z filmu Noce i Dnie,
•	 A. Vivaldi – Wiosna (fragm.),
•	 J. Gade – Jealousy.

Po muzycznej przerwie odbyło się pasjonujące seminarium naukowe Rządy prawa jako wartość uni-
wersalna. Obrady moderował prof. dr hab. Stanisław Biernat, a referaty wygłosili:
•	 dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w  Poznaniu: Europejska 

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/145175
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Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – kilka refleksji w przededniu 
30-lecia jej ratyfikacji przez Polskę,

•	 dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ, pierwszy rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej a praworządność,

•	 prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Uniwersytet Łódzki: Gra w wyroki nieistniejące.
Uroczystość zakończyła się gratulacjami oraz zbiorowymi zdjęciami.

Artur Kozłowski
Zdjęcia: Dominika Hull
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Konferencja naukowa z okazji jubileuszu pracy naukowej 
Profesora Tadeusza Kuczyńskiego

Dnia 18 listopada 2022 r. odbyła się konferencja 
naukowa Zakładu Prawa Pracy i Sądu Apelacyjne-
go we Wrocławiu Prawo do sądu, podczas której 
świętowano jubileusz pracy naukowej Pana Pro-
fesora Tadeusza Kuczyńskiego, wieloletniego kie-
rownika Zakładu Prawa Pracy, sędziego Naczel-
nego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. 
Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Oratorium 
Marianum UWr, a  uwieńczyło je wręczenie Ju-
bilatowi księgi jubileuszowej Pro opere perfecto 
gratias agimus. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Tadeuszowi Kuczyńskiemu. Następnie 

uczestnicy wzięli udział w merytorycznej części konferencji w bud. D WPAiE, podczas której refera-
ty wygłosili zarówno przedstawiciele nauki prawa pracy z kilku ośrodków akademickich, jak i sędzio-
wie, w tym Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Piotr Prusinowski. 

Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Zdjęcia: Facebook WPAE

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/145173
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Świąteczno-noworoczne spotkanie pracowników 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

W poniedziałek 12.12.2022 r., po dwóch pandemicznych latach unie-
możliwiających integrowanie się, na naszym Wydziale ponownie od-
było się świąteczno-noworoczne spotkanie. O godz. 11:30 w holu na 
I  piętrze budynku D zgromadzili się pracownicy WPAE – kolegium 
dziekańskie, naukowcy, administracja i bibliotekarze. Nie zabrakło rów-
nież gości – emerytowanych pracowników, prorektora ds. nauczania, 
prof. Łukasza Machaja, oraz księdza Arkadiusza Krziżoka, proboszcza 
z Kościoła Uniwersyteckiego. Uroczyste spotkanie rozpoczął Dziekan, 
prof. Jacek Przygodzki, w imieniu władz wydziału składając wszystkim 
najlepsze życzenia i podkreślając, że razem tworzymy wydziałową ro-
dzinę. Głos zabrał również ks. Krziżok, odczytując fragment z Pisma 
Świętego. Zwrócił także uwagę na trudną sytuację w Ukrainie i życzył 

przede wszystkim pokoju. Podczas gdy za oknami prószył pierwszy w tym roku śnieg, zgromadzeni 
odśpiewali zgodnym chórem kolędę, dzięki czemu naprawdę można było poczuć atmosferę świąt. 
Po zakończeniu śpiewu chętni dzielili się opłatkiem i  składali sobie życzenia. Przez resztę czasu 
uczestnicy spotkania częstowali się specjalnie na tę okazję przygotowanymi świątecznymi potrawa-
mi: czerwonym barszczem, pierogami i rybą. W atmosferze pełnej spokojnego zadowolenia i śmie-
chu wszyscy gawędzili i wykorzystywali ten czas na głębsze integrowanie się ze współpracownikami.

Marta Godlewska
Zdjęcia: Marek Adamczyk
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UWr podpisał porozumienie z Polską Wytwórnią 
Papierów Wartościowych w Warszawie

Uniwersytet Wrocławski nawiązał współpracę eduka-
cyjną, naukową oraz organizacyjną z Polską Wytwórnią 
Papierów Wartościowych. W dniu 7.12.2022 r zostało 
zawarte porozumienie pomiędzy UWr a PWPW podpi-
sane przez Prorektora ds. nauczania UWr, prof. Łuka-
sza Machaja, oraz Prezesa zarządu PWPW – Macieja 
Biernata. W  spotkaniu, które odbyło się w  Sali Sena-
tu UWr, oprócz osób podpisujących dokument wzięli 
udział prof. Jacek Przygodzki – Dziekan Wydziału Pra-
wa, Administracji i Ekonomii UWr, Aleksandra Grynkie-
wicz – Dyrektor Centrum Edukacji i  Szkoleń PWPW, 

Michał Krupa – Dyrektor Biura Strategii i  Zarządzania Projektami PWPW oraz dr Rafał Cieśla 
z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Porozumienie dotyczy współpracy, która obejmie m.in. prowadzenie działań o charakterze eduka-
cyjnym w zakresie sposobów zabezpieczania i weryfikacji autentyczności dokumentów i banknotów 
w szczególności w ramach kwartalnika „Człowiek i Dokumenty” wydawanego przez PWPW, współ-
organizowanie konferencji naukowych, warsztatów szkoleniowych dotyczących sposobów zabezpie-
czania i weryfikacji autentyczności dokumentów oraz fałszerstw, jak również współpracę wydaw-
niczą. Osobami wyznaczonymi do koordynacji działań w ramach porozumienia zostały Aleksandra 
Grynkiewicz ze strony PWPW oraz dr Rafał Cieśla ze strony UWr.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest jedną z  naj-
nowocześniejszych firm w sektorze security printing, zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. PWPW od ponad stu lat realizuje pro-
jekty mające strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa pań-
stwa polskiego i  jego obywateli. Obecnie wytwarza najwyższej 
jakości dokumenty zabezpieczone. Jest również dostawcą wy-
sokospecjalistycznych rozwiązań informatycznych do obsługi 
dokumentów. Wytwórnia produkuje druki zabezpieczone, ta-
kie jak banknoty, paszporty, wizy, znaczki, banderole akcyzowe, 
a także tachografy cyfrowe, karty ID oraz systemy IT służące do 
obsługi dokumentów identyfikacyjnych. Pełniąc rolę wyłącznego dostawcy druków zabezpieczonych 
dla państwa polskiego, stanowi jeden z filarów jego bezpieczeństwa. Warto dodać, że z każdym ro-
kiem z produktów PWPW korzysta coraz więcej obywateli państw na całym świecie. Wytwórnia jest 
obecna na rynkach Ameryki Południowej i Środkowej, w Europie, Afryce oraz Azji.

Źródło: uwr.edu.pl

Laureaci konkursu Podatkowi Liderzy
Dnia 25 listopada w Ministerstwie Finansów odbyło się uroczyste podsumowanie VIII, IX, X i XI edy-
cji konkursu Podatkowi Liderzy, w którym do wygrania były płatne staże w Ministerstwie Finansów. 
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Koła Naukowego Prawa Finansowego FISCUS, działa-
jącego przy Katedrze Prawa Finansowego WPAE, laureaci X edycji konkursu – Beniamin Otfinowski 
(SSP 5 rok) i Gracjan Ciupa (SSP 2 rok).

facebook WPAE
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Jesień 2022 roku dla członkiń i członków Centrum Digital Justice była okresem bardzo pracowitym 
i obfitującym we współpracę międzynarodową oraz liczne pobyty badawcze w wiodących ośrodkach 
akademickich w Europie i na świecie.

Dr hab. Karolina Kremens rozpoczęła roczny pobyt badawczy 
(1.09.2022-31.08.2023) w  Common Law Section na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu w Ottawie. Badania są finansowane przez 
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w  ramach 
programu im. Bekkera promującego mobilność międzynarodową. 
W Ottawie dr hab. Kremens prowadzi badania dotyczące roli płci 
w procesie karnym i  ściśle współpracuje z prof. Daphne Gilbert. 
Najważniejszym celem tego pobytu badawczego jest przygotowa-
nie wniosku o grant ERC Consolidator. Dr hab. Kremens współpra-
cuje również z Shirley Greenberg Chair of Women and the Legal 

Profession. Katedra Greenberg jest obecnie kierowana przez prof. Natashę Bakht, a za cel stawia 
sobie wzmocnienie nauczania, badań i administracji w odniesieniu do feministycznych teorii prawa.
Prof. Wojciech Jasiński we wrześniu (21-24.09.2022) uczestniczył  
w  22 Corocznej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Krymi-
nologicznego Challenges and Opportunities in a  virtually and phy-
sically connected Europe: The need for Criminology w  Maladze. 
Podczas swojego wystąpienia przedstawił wyniki badań kompara-
tystycznych na temat odszkodowań za przypadki niesłusznego po-
zbawienia wolności, które przeprowadził wraz z dr hab. Karoliną 
Kremens, mgr Dorotą Czerwińską i mgr. Arturem Kowalczykiem 
w ramach grantu Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wol-
ności – teoria i praktyka (2017/26/E/HS5/00382), finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Katarzyna Parchimowicz, LLM Finance, we wrześniu oraz październi-
ku na zaproszenie dyrektora prof. Alessio Paccesa, przebywała jako vi-
siting scholar w Amsterdam Center for Law and Economics na Uniwersy-
tecie Amsterdamskim. Dr Parchimowicz w  trakcie wyjazdu skupiła się na 
badaniu różnorodnych aspektów nowych technologii w  regulacji bankowej 
przy wsparciu prof. Alessio Pacces, dr. Edoardo Martino, prof. Giuseppe 
Dari Mattiacci, prof. Enrico Perotti oraz dr. Hossein Nabilou. Kontynuowa-
ła pracę nad artykułem opracowywanym w  ramach EBC Legal Research 
Programme 2022 w  tematyce uregulowania relacji pomiędzy instytucja-
mi finansowymi i dostawcami usług w chmurze, który następnie miała oka-
zję zaprezentować podczas konferencji ACLE-YSI Young Talents in Law  
& Finance.

Dr Kaja Kowalczewska spędziła cały październik w  Instytucie Prawa 
Pokoju i Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Uniwersytecie w Ko-
lonii. Podczas swojego pobytu dr Kowalczewska współpracowała z prof. 
Clausem Kressem, prof. Frauke Rostalski, prof. Thomasem Weigend, 
dr Anan Alsheikh Haidar, prof. Morten Bergsmo oraz Ilią Utmelidze 
z CILRAP, prof. Bettiną Weisser oraz z Raphaelem von Aulock z Fun-
dacji Alfreda Landeckera. Głównym celem pobytu było przygotowanie 

Aktywność badawcza Digital Justice Center
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Sukces badaczy z Digital Justice Center – 
projekt FACILEX

Od grudnia 2022 r. naukowcy z Digital Justice Center – prof. Wojciech Jasiński 
oraz dr hab. Karolina Kremens – dołączą do projektu FACILEX, finansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Justice Programme.
Zespołem ekspertów z Uniwersytetu Wrocławskiego kierować będzie prof. Woj-
ciech Jasiński, natomiast w skład wejdą dr hab. Karolina Kremens i prof. Agniesz-
ka Frąckowiak-Adamska z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.
FACILEX jest wynikiem współpracy Uniwersytetu Bolońskiego, Europejskiego In-
stytutu Uniwersyteckiego, Uniwersytetu w Zagrzebiu, Uniwersytetu Turyńskiego, 
Uniwersytetu w Maastricht i Uniwersytetu Wrocławskiego, a także APIS – wiodą-
cej firmy dostarczającej systemy informacji prawnej i biznesowej w Bułgarii.

Projekt polega na analizie wdrażania i  stosowania europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego 
nakazu dochodzeniowego, a także nakazów zamrożenia i konfiskaty (rozporządzenie (UE) 2018/1805) 
w  dziewięciu państwach członkowskich UE (Bułgaria, Chorwacja, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, 
Polska, Portugalia i Hiszpania).
Projekt, który doskonale wpisuje się w założenia i realizację celów IDN Digital Justice, nie ogranicza się 
jednak do klasycznej analizy prawnej. Dzięki multidyscyplinarnemu zespołowi badawczemu z zakresu 
prawa karnego, informatyki i informatyki prawniczej FACILEX ma na celu stworzenie swobodnie dostęp-
nej, zasilanej sztuczną inteligencją, zintegrowanej i modułowej platformy internetowej oferującej dostęp 
do odpowiednich przepisów i orzecznictwa unijnego i krajowego oraz zapewniającej automatyczne do-
radztwo dla praktyków prawa w zakresie konkretnych scenariuszy współpracy sądowej.
Po wejściu na platformę użytkownicy otrzymają dostosowaną do ich potrzeb ocenę prawną potencjal-
nych wad współpracy i dostępnych środków zaradczych, z wyszczególnieniem wszystkich możliwych 
rozwiązań w odniesieniu do podanych parametrów. Platforma ta będzie również wspierać decydentów 
w  ocenie poziomu harmonizacji krajowych ram prawnych i  proponowaniu owocnych reform. Przede 
wszystkim jednak narzędzie takie jak FACILEX to absolutna nowość w badaniach prawniczych, pozwala-
jąca na łatwiejszy dostęp do wspomnianych środków nawet osobom nieznającym prawa.
Warto również wspomnieć, że FACILEX w  dużej mierze opiera się na wynikach badań wcześniej-
szego projektu, w  którym brali udział badacze z  DJC – CrossJustice, finansowanego przez UE:  
https://digitaljustice.uwr.edu.pl/en/projects/crossjustice-2019-2022/.
Projekt jest także wspierany przez różne organizacje prawnicze z państw członkowskich UE, w tym Na-
czelną Radę Adwokacką i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.
Więcej o projekcie: https://digitaljustice.uwr.edu.pl/en/projects/facilex-2022/.

Michalina Marcia

wniosku grantowego w konkursie NCN SONATA 18 oraz wymiana doświad-
czeń i spostrzeżeń m.in. na temat nowych technologii, takich jak autonomiczne 
systemy śmiercionośnej broni.
Również Kamil Sobański współpracujący z Centrum Digital Justice jako Stu-
dent Research Assistant rozpoczął na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu w  Liège (Belgia) swoją przygodę w  ramach programu Era-
smus+ (13.09.2022–29.01.2023). Kamil Sobański uczęszcza na zajęcia z pra-
wa międzynarodowego, regionalnego i krajowego, a także na kursy dotyczące 
danych i  AI. Pracuje również nad artykułem i  pracą magisterską na temat 
wykorzystania nowych technologii w postępowaniu przed Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym.

Michalina Marcia
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Wirtualna Sala Zbrodni
Dnia 16 listopada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uni-
wersytetu Wrocławskiego otwarta została Specjalistyczna Pra-
cownia Kryminalistyki, stworzona z wykorzystaniem technologii VR. 
Wirtualna sala zbrodni to przestrzeń dydaktyczna, w której studenci 
prawa i kryminologii będą uczyć się robić oględziny miejsca zbrod-
ni, a  także zbierać, analizować i  zabezpieczać ślady przestępstw. 
Stworzony we współpracy z firmą Asseco symulator to jedno z naj-
nowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie.

Wirtualna rzeczywistość to technologia, która już teraz rewolucjonizuje świat rozrywki i edukacji. 
Z symulatorów VR korzystają najlepsze uczelnie na świecie takie jak Harvard czy Stanford. Rozwią-
zania z zakresu wirtualnej rzeczywistości pozwalają tworzyć środowiska, które w rzeczywistości 
byłyby trudne do stworzenia, niebezpieczne lub bardzo kosztowne. Dzięki temu studenci prawa czy 
kryminalistyki mogą uczyć się jak badać i analizować ślady pozostawione na miejscu przestępstwa. 
Symulatory pozwalają tworzyć nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania, zwiększają dostęp-
ność i efektywność kształcenia oraz stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy teoretycznej.
Specjalistyczna Pracownia Kryminalistyki VR to zespół rozwiązań 
technologicznych i metodycznych wdrażanych do procesu kształce-
nia. Głównym jego elementem są symulatory wykorzystujące tech-
nologię wirtualnej rzeczywistości, które wspierają i  uatrakcyjniają 
procesy edukacyjne. Są one doskonałym narzędziem do realizacji 
zadań praktycznych w sytuacji, gdy dostęp do środowiska rzeczy-
wistego jest niemożliwy, kosztowny lub niebezpieczny. Znajdują za-
stosowanie między innymi w  nauczaniu medycyny, kryminalistyki, 
architektury, technologii i  wielu innych dziedzinach na najlepszych 
uczelniach wyższych na świecie.
Symulator zaprojektowany i przygotowany w ramach projektu we współpracy UWr i Asseco pozwa-
la na odtwarzanie różnych wariantów morderstw, samobójstw i wypadków ze zróżnicowanymi śla-
dami. W symulowanej rzeczywistości student musi ujawnić i prawidłowo zabezpieczyć ślady wystę-
pujące na miejscu zdarzenia. Zaletą VR w procesie dydaktycznym jest możliwość rozwoju orientacji 
przestrzennej, spostrzegawczości i zdolności motorycznych/manualnych studentów. VR to wyższa 
jakość prowadzonych zajęć, zwiększenie ich efektywności oraz rozwój praktycznych umiejętności 
studentów.
Kształcenie w tym modelu znacząco redukuje koszty zdobycia konkretnych umiejętności niezbęd-
nych na rynku pracy. Daje także możliwość wielokrotnego odtworzenia i przećwiczenia praktycz-
nych umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Celem rozwijanych rozwiązań jest wyposażenie studentów szkolących się w tym systemie w ma-
nualne umiejętności prowadzenia skomplikowanych procedur oględzinowych (faza statyczna i faza 
dynamiczna, oznaczanie śladów, fotografowanie, ujawnianie śladów, zabezpieczanie śladów) z jedno-
czesnym udziałem 4 osób, czyli w liczbie odpowiadającej ekipie zabezpieczającej miejsce zdarzenia.

Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom studenci WPAiE UWr 
w  ramach zajęć z  kryminalistyki dokonują w  świecie VR, od-
zwierciedlającym miejsce zbrodni, analizy zebranych śladów 
i podejmują próbę rozwiązania „zagadki”. Scenariusze symula-
cyjne dają możliwość korzystania w ramach VR z rzeczywistych 
narzędzi i akcesoriów do dokumentowania i zbierania wszystkich 
śladów, które mogły powstać w  trakcie hipotetycznego prze-
stępstwa. Rozwiązanie zapewnia realizm sytuacyjny z  jedno-
czesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa osób szkolonych. 
Od strony technologicznej na system składają się elementy bu-
dujące serwer, system kamer z markerami śledzących graczy, 
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specjalistyczne komputery, okulary, kontrolery ruchu, manipulatory oraz oprogramowanie, a także 
wypracowana metodyka nauczania z wykorzystaniem technik VR.
Korzystnym rozwiązaniem jest łączenie nauki przez symulację i sztuczne środowiska VR z edukacją 
w wymiarze realnym, czyli stosowanie metody edukacji hybrydowej (nauczyciel wsparty narzędzia-
mi). Dydaktyka z wykorzystaniem VR eliminuje niszczenie czy zużywanie prawdziwego sprzętu, od-
twarza zdarzenia, w których student, a często także sam prowadzący, nie może normalnie uczestni-
czyć: oględziny miejsca zbrodni itp. 
Uroczyste otwarcie Wirtualnej Sali Zbrodni to podsumowanie pierwszej części kompleksowego pro-
jektu wykorzystania nowoczesnych technologii VR na Uniwersytecie Wrocławskim. Prace nad pro-
jektem realizuje Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości na Wydziale Prawa, Administracji 
i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 
Wrocławskiego II na lata 2019-2023” o  łącznej wartości ponad 7 mln zł uzyskał dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo 
Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

Źródło: uwr.edu.pl
Zdjęcia: Paweł Piotrowski
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ELSA Wrocław zaprasza
ELSA, inaczej The European Law Students’ Association, to największe, niezależne, niepolityczne sto-
warzyszenie non-profit zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i admini-
stracyjnych. Dzięki swojej działalności pomagamy kształtować środowisko prawników nowej gene-
racji, których wyróżnia wrażliwość społeczna i otwartość na różnorodność oraz nieustanne dążenie 
do rozwoju siebie i swojego otoczenia.

Działaniom stowarzyszenia przyświeca jedna szczególna idea: Sprawiedliwy świat, w którym szanuje 
się godność ludzką i różnorodność kulturową. W codziennym funkcjonowaniu opieramy na niej nie 
tylko tworzone przez nas projekty i wydarzenia, ale również nasze zachowanie oraz stosunek do in-
nych osób. Dzięki temu tworzymy społeczność tolerancyjną, której nie jest obce pojęcie współpracy.

ELSA Wrocław to jedna z największych Grup Lokalnych w Polsce. Obecnie mamy ponad 130 ak-
tywnych członków działających przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Co roku wydarzenia, które organizujemy, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Są to 
m.in. Dni Kryminalistyki, Dni Edukacji Prawniczej, ELSA Day, cykl spotkań w ramach Akademii Prak-
tykanta z Wiewiórski Legal, Oko w Oko z Prawnikiem oraz Razem Do Sesji, Targi Praktyk z ELSA 
Wrocław, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych, Lokalny Moot Court z Prawa Międzynarodowego 
Publicznego, Lokalny Moot Court z Prawa Pracy, Lokalny Moot Court z Praw Człowieka, a  także 
Akademia Wymowy Sądowej, Konkurs z Doktryn Politycznych i Prawnych oraz z Prawa Podatko-
wego. W tym roku zapraszamy również do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa 
Własności Intelektualnej oraz Summer ELSA Law School Wrocław on Intellectual Property Law.

Aby być na bieżąco z trwającymi obecnie wydarzeniami i konkursami organizowanymi przez ELSA 
Wrocław, zapraszamy do obserwowania naszej strony na Facebooku: https://tiny.pl/wf8ck.

Adrianna Lichańska
Dyrektor ds. Public Relations ELSA Wrocław

Wrocławskie Targi Dobrych Książek
W dniach od 1 do 4 grudnia 2022 r. w Hali Stulecia odbyła się 
30., jubileuszowa, edycja Wrocławskich Targów Dobrych Książek 
(WTDK). Pierwotnie znane jako Spotkania Wydawców Dobrej 
Książki zostały zapoczątkowane w 1992 r. i miały miejsce w kilku 
miastach, między innymi w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Or-
ganizatorem wrocławskiej imprezy było Wydawnictwo Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, a następnie Wydawnictwo Dolno-
śląskie. Spotkania przetrwały jedynie we Wrocławiu, zmieniając 
nazwę na Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, a od 2013 r. 
na Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Początkowo impreza 

odbywała się w gmachu Opery, Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum Architektury, Ratusza, odre-
staurowanych przestrzeniach Dworca Głównego, Centrum Kongresowym, zaś od 2016 r. – w Hali 
Stulecia. W 2019 r. WTDK połączyły się z Targami Dobre Strony, tworząc jedno grudniowe wyda-
rzenie, a od 2022 r. operatorem WTDK jest Fundacja Halo Targi.
W bieżącym roku wydarzenie odbywało się pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP – 
Agaty Kornhauser-Dudy, a wśród instytucji wspierających znaleźli się: Hala Stulecia, KGHM Polska 
Miedź, Miasto Wrocław, MPK Wrocław, Tauron. Dyrektorką Targów jest pani Anna Morawiecka, zaś 
partnerami medialnymi wydarzenia byli: Telewizja Polska, Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, 
Radio RAM i Polskie Radio „Trójka”.
W bieżącym roku w Targach wzięło udział około 230 wydawnictw, takich jak: Alfa, Arkady, Czarne, 
Karakter, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Muzeum Narodowe i Miejskie Wrocławia, Nasza Księgar-
nia, Ossolineum, Państwowy Instytut Wydawniczy, Wydawnictwo Literackie i wiele innych, promu-
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jących swe publikacje na 160 stoiskach. Odbyło się ponad 70 
spotkań z autorami, m.in. z prof. Jerzym Bralczykiem, Mariu-
szem Szczygłem, Marią Peszek i  jej ojcem Janem oraz Ada-
mem Wajrakiem. Nabywcy mieli okazję zakupić wybrane dzieła 
z korzystnym rabatem cenowym.
W związku z bardzo trudną sytuacją kultury na Ukrainie orga-
nizatorzy przewidzieli specjalne stoisko oraz zaprosili 8 ukraiń-
skich wydawców. Odbyły się także spotkania z ukraińskimi litera-
tami: Oksaną Zabużko, Mykołą Riobczukiem i Wasylem Machno.
Ważnym elementem WTDK jest przyznawana rokrocznie Na-
groda Edytorska Pióro Fredry za najciekawiej zaprojektowaną 
książkę, która ukazała się na rynku wydawniczym w mijającym 
roku. Od 2019 r. przyznawana jest Nagroda Edytorska Dobre Strony za najciekawiej wydaną książkę 
dla dzieci. Zwycięskie wydawnictwa otrzymują po 20 tys. zł, które – zgodnie z wymogami regulaminu 
– przeznaczają na kolejną publikację.

Aby poprawić komfort rodziców uczestniczących w tej impre-
zie utworzono kącik zabaw dla dzieci, gdzie można było zo-
stawić swoje pociechy pod opieką profesjonalnych animatorek 
z  Klubu Kultury „Anima”, które w  tym czasie zorganizowały 
ciekawe zajęcia dla swoich podopiecznych. Była to o wiele lep-
sza opcja spędzenia czasu wolnego z rodziną niż wielogodzin-
ny pobyt w galeriach handlowych. W kuluarach Hali Stulecia 
znajdowały się także stoiska twórców oferujących gustowne 
wyroby rękodzieła artystycznego oraz stumetrowa ekspozy-
cja Wielkiego Antykwariatu, gdzie można było nabyć wyszpe-
rane na strychach domów stare przedmioty z duszą, różno-
rakie białe kruki oraz płyty winylowe. Maskotką wydarzenia był 
robot Targuś wzbudzający sympatię zarówno starszych, jak 
i najmłodszych miłośników słowa drukowanego.

W dniach trwania WTDK na ulicach miasta oraz w komunikacji publicznej pojawiły się wystylizowane, 
zwracające uwagę przechodniów i pasażerów, postacie moli książkowych promujących to wydarzenie.
Podczas czterech dni WTDK przez wnętrze Hali Stulecia przewinęło się około 50 tys. osób odwie-
dzających, mających okazję obejrzeć najlepsze książki obecnie wydawane w  kraju. Targi są jed-
ną z najważniejszych imprez promujących dzieła drukowane, stanowiącą literackie podsumowanie 
roku oraz ściągającą do stolicy Dolnego Śląska rzesze miłośników dobrej lektury.

Jadwiga Lewińska
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XX edycja konkursu Urzędu Patentowego RP
Miło nam poinformować, że w dniu 25 listopada 2022 r. ogłoszono wyniki XX edycji konkursu na naj-
lepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej zorganizowanego przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dr Tomasz Gawliczek otrzymał nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za pracę doktorską Ochro-
na znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym, którą obronił na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 25 października 2021 r. Promotorem roz-
prawy doktorskiej był Pan prof. dr hab. Zygfryd Siwik, a jej recenzentami Pani dr hab. Anna Muszyń-
ska, prof. UWr oraz Pan dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ.

Facebook WPAE

Delegacja Krajowej Rady Kuratorów na Wydziale Prawa
W dniu 24 listopada br. gościliśmy delegację Krajowej Rady Kuratorów. 
Podczas spotkania omówiono zasady współpracy między naszym Wy-
działem a samorządem kuratorskim. Przedstawiono projekty wspól-
nych działań badawczych i dydaktycznych, które w przyszłości służyć 
będą wzmocnieniu kompetencji zawodowych kuratorów sądowych, 
przybliżeniu praktyki studentom Wydziału oraz rozwojowi badań pro-
wadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Podstawą 
współpracy będzie porozumienie podpisane przez Dziekana Wydzia-
łu Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prof. Jacka Przygodzkiego 
i  Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Pana Dariusza Pal-

mirskiego. Koordynatorem porozumienia ze strony WPAE został dr hab. Adam Kwieciński, prof. 
UWr, ze strony KRK - Rafał Skręt.

Facebook WPAE

Praktyki w biurze poselskim
Biuro poselskie Michała Jarosa we Wrocławiu przygotowało bardzo ciekawą ofertę dla osób poszu-
kujących miejsca do odbycia obowiązkowych praktyk. Oferta skierowana jest do każdego studenta, 
który zainteresowany jest naukami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Staż w tym miejscu 
gwarantuje poznanie tajników pracy w Sejmie oraz praktycznej wiedzy dotyczącej prawotwórstwa.

Rozpoczęła się rekrutacja. Chętnych zapraszamy do naszego biura – ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 
gdzie z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: Michal.Jaros@sejm.pl.
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Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Ewolucja i specyfika zawodu 
radcy prawnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022

W monografii poruszono niezwykle interesujące i aktualne problemy ukształ-
towania i rozwoju zawodu radcy prawnego nie tylko z perspektywy szero-
ko rozumianego wymiaru sprawiedliwości czy realizacji prawa do sądu, 
ale przede wszystkim z perspektywy zwykłego obywatela, który potrzebu-
je profesjonalnych porad prawnych, reprezentacji w sądzie i pomocy przy 
zawieraniu kontraktów. Monografia odnosi się do problematyki najbardziej 
popularnego w Polsce zawodu prawniczego oraz jego specyfiki. Zawód rad-
cy prawnego przeszedł na przestrzeni lat ogromną ewolucję: od prawnika-
-pracownika (urzędnika) do prawnika-przedsiębiorcy, wykonującego zawód 
zaufania publicznego, a radcowie prawni uzyskali możliwie szeroki zakres 
uprawnień do występowania w sprawach karnych, w charakterze obrońcy 
włącznie. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. to, rzec można, przełom w zakre-
sie pojmowania zawodu radcy prawnego. Od tego bowiem czasu datuje się 
powstanie samodzielnej i samorządnej korporacji radców prawnych. W roku 
2022 obchodzimy 40-lecie uchwalenia tejże ustawy, stąd warto przyjrzeć się 
bliżej ewolucji, jaką przeszedł zawód radcy prawnego. W monografii omó-

wiono historyczne uwarunkowania zawodu radcy prawnego, od czasów antycznych do współczesności. 
Za ważną część historii zawodu radcy prawnego Autorki uznały zasady etyki, którym poświęciły odrębne 
rozważania. Przedstawiły także zagadnienie relacji między zawodem radcy prawnego i adwokata, kwestia 
bowiem unifikacji tych zawodów budziła i wciąż budzi spory o charakterze doktrynalnym i praktycznym. 
Ponadto pokazały specyfikę zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, zawodu wolnego 
oraz zawodu regulowanego. I wreszcie w rozdziale ostatnim opisały specyficzne wartości i ich rolę w wy-
konywaniu zawodu radcy prawnego.

Joanna Helios

Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Piotr Ochman, Aplikacja 
radcowska. Etyka zawodu radcy prawnego. Aplikacje prawnicze, 

Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022
Zawód radcy prawnego jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego. 
Ważnym elementem pieczy nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego 
jest z pewnością kreowanie standardów etyczno-zawodowych oraz dokony-
wanie w ich świetle ocen wykonujących ów zawód, jak i predyspozycji kan-
dydatów do wykonywania takiego zawodu. Sprawowanie przez samorządy 
zawodowe funkcji współtwórcy etycznych standardów wykonywania zawodu 
uwidacznia się jasno w opracowywaniu i przyjmowaniu przez organy repre-
zentujące członków konkretnej korporacji kodeksów etycznych.

Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania obowiązujące na kolokwium ustnym 
z etyki zawodu radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu oraz organiza-
cji i funkcjonowania samorządu radców prawnych. Przedstawiane Czytelni-
kom propozycje rozwiązań kazusów na kolokwium ustnym dla trzeciego roku 
aplikacji radcowskiej stanowić mają swoistą mapę pozwalającą na właściwe 
przygotowanie się do egzaminu. Zostały one opracowane w szczególności w 
oparciu o ustawę o radcach prawnych, Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz 

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. W odpowiedziach uwzględniono zwłaszcza Zbiór Sta-
nowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu X i XI Kadencji. Książka będzie pomocna w poszukiwaniu wła-
snych odpowiedzi na niełatwe i kontrowersyjne pytania pojawiające się w związku z wykonywaniem tego 
niezwykle ważnego zawodu prawniczego. Może posłużyć także jako materiał pomocniczy dla studentów 
prawa na zajęciach z etyki zawodów prawniczych.

Joanna Helios
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Naukowe Koło Ekonomistów zaprasza do wzięcia udziału  
w Konferencji!

Naukowe Koło Ekonomistów działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału  
w XX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzy-
sów XXI wieku.

Konferencja odbędzie się w dniach 13–17.03.2023 r. w formie hybrydowej. Istnieje możliwość wzię-
cia biernego udziału w wydarzeniu na WPAE lub poprzez platformę ZOOM, wypełniając formu-
larz zgłoszeniowy: https://forms.gle/PzMR4a1xpCxMM26E8. Zadaniem Konferencji jest integracja 
osób z różnych dyscyplin, w związku z czym zaproszenie kierujemy do studentów i doktorantów 
socjologii, psychologii, praca, administracji, filozofii, historii, zarządzania, politologii oraz ekonomii.

Poszukiwani są również prelegenci! 
Jesteś osobą, która interesuje się bieżącymi sprawami społeczno-ekonomicznymi nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie? Chcesz podzielić się z innymi swoją zdobytą wiedzą z tej dziedziny? Masz 
naukowe zacięcie i interesujesz się naukami społecznymi, a komunikatywność to twoja cecha? 
Chcesz doświadczyć międzynarodowej i akademickiej atmosfery wydarzenia naukowego? Nie 
czekaj! Weź udział w naszej Konferencji! Referat można wygłosić zarówno w języku polskim, jak 
i angielskim. Chęć wzięcia czynnego udziału można zgłosić do 21.01.2023 r. poprzez formularz:  
https://forms.gle/6cadTHYh4q5DJsUh7. Wystąpienia prelegentów zostaną potwierdzone certyfi-
katami. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego (nke@uwr.edu.pl).

Tematyka
Podczas wydarzenia przedstawione zagadnienia nabiorą podmiotowości – kryzysy oraz tematy po-
krewne będą przedstawiane w perspektywie młodych badaczy i badaczek, którzy na bieżąco przy-
glądają się zmianom zachodzącym na świecie. Przyjęta tematyka stanowi obszar zainteresowania 
wielu dziedzin nauki, dlatego zachęcamy do interdyscyplinarnego podejścia. Tym samym do udziału 
zapraszamy przedstawicieli oraz przedstawicielki ekonomii oraz pokrewnych dyscyplin naukowych, 
takich jak socjologia, psychologia, prawo, administracja, filozofia czy zarządzanie.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Harmonogram
•	 21.01.2023 r. godz. 23:00 – termin przesłania formularza zgłoszeniowego
•	 25.01.2023 r. godz. 23:00 – termin przesłania abstraktu w formacie programu Word  

(doc/docx) oraz oświadczenia RODO w formacie pdf (nke@uwr.edu.pl)
•	 18.02.2023 r. – powiadomienie uczestników o wynikach rekrutacji
•	 13–17.03.2023r. – Konferencja

Link do wydarzenia na Facebooku
•	 w języku polskim: https://fb.me/e/2kDlhmO5Q
•	 w języku angielskim: https://fb.me/e/2sbSXnAoO 

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Krzysztof Nowak, Prezes NKE
Magdalena Radwan, Wiceprezeska NKE
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Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się 
z repertuarami wrocławskich teatrów oraz wydarzeniami 

z innych ośrodków kulturalnych. Zachęcamy do wzięcia udziału!

https://www.teatrpolski.wroc.pl/

Grudzień 2022 r.
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https://www.wteatrw.pl/pl/

Gitara klasyczna w Klubie pod Kolumnami
17.12.2022 godz. 18.00

Andrzej Otremba – laureat licznych międzynarodowych konkursów gitary klasycznej, koncertował 
m.in. we Francji i Chile. W ostatnich latach angażuje się w projekty nie tylko związane z muzyką 

klasyczną, ale też jako gitarzysta sprawdza się w projektach orkiestrowych, grając u boku muzyków 
jazzowych, takich jak Mieczysław Szcześniak czy Anna Serafińska.

https://www.kolumny.art/

Wszystkie sprawy dotyczące 
rejestracji publikacji naukowych 

prosimy zgłaszać na adres:
wpae.huesca@uwr.edu.pl



Wszystkie sprawy dotyczące 
rejestracji publikacji naukowych 

prosimy zgłaszać na adres:
wpae.huesca@uwr.edu.pl

Zapraszamy do przesyłania materiałów 
do kolejnego numeru Biuletynu WPAE

Kontakt: Joanna Mroczko-Sidorowicz
joanna.mroczko-sidorowicz@uwr.edu.pl

Redakcja i korekta: Karina Sołtysiak, 
Marta Godlewska

DTP: Krzysztof Mruszczak, Marek Adamczyk
Współpraca: Bożena Górna

Klub Muzyki i Literatury
Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

www.klubmil.pl, tel. + 48 506 85 50 00

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza

Przedświąteczny Wieczór Muzyczny
w ramach cyklu

Koncert Muzyki Polskiej

Wystąpią artyści
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego:

Anna Gągola – fortepian
Joanna Litwin-Fenc – fortepian

Urszula Marciniec-Mazur – wiolonczela
Irena Olkiewicz – kontrabas

Hanna Sosnowska-Bill – sopran

Kierownik artystyczny prof. Anna Gągola

W programie
światowa premiera utworu Benedykta Konowalskiego na kontrabas solo

oraz kompozycje kameralne: E. Kani, M. Karłowicza, W. Maliszewskiego,
S. Moniuszki, F. Nowowiejskiego, L. Różyckiego, K. Szymanowskiego i W. Żeleńskiego

19 grudnia (poniedziałek) 2022 roku o godz. 18.00

Wstęp wolny. Zapraszamy

http://www.klubmil.pl/

•
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