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BIULETYN
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Szanowni Państwo,
przekazujemy piąty numer Biuletynu Informacyjnego WPAE. Artykuł wstępny z okazji przypadającego na 15 listopada Święta Uniwersytetu
Wrocławskiego poświęcony jest historii powstania naszej Uczelni. Szczególnie dziękujemy dr.
Witoldowi Małeckiemu za relację z uroczystości
jubileuszu siedemdziesiątych urodzin Profesora Leona Kieresa. Listopadowy numer Biuletynu zamyka
wspomnienie o prof. Iwo Jaworskim.
Zapraszamy do lektury!
Zespół redakcyjny Biblioteki WPAE
Erasmus+ 2018/2019
Na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej
została umieszczona informacja na temat ubiegania
się o wyjazd szkoleniowy w roku akademickim
2018/2019.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zasadami rekrutacji i wzięcia udziału
w tegorocznej edycji programu:
https://international.uni.wroc.pl/pl/wyjazdy-pracownikow/llp-erasmus-wyjazdy-szkoleniowe.
Aktualne informacje o grantach
USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na
pobyty badawcze o tematyce USA-UE;
termin: 1 grudnia 2018; http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/.
Szwajcaria – stypendia rządowe dla doktorantów
i post-doc; termin składania wniosków: grudzień
2018; https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.
html#2936131.
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane są non-stop;
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/
postdoctoral/international-programmes/content2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave.
Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie;
wnioski przyjmowane są cały rok;
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/
long-term-fellowships#about.
Dodatkowe informacje: http://careers.cern/alljobs.
Bibliografia publikacji pracowników
oraz doktorantów WPAE
Prosimy pracowników o sprawdzanie poprawności danych bibliograficznych znajdujących się na
stronie domowej Wydziału oraz przypominamy
o rejestracji nowych publikacji w Bibliotece.
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Universitas Wratislaviensis
Co roku, 15 listopada, obchodzimy Święto Uniwersytetu Wrocławskiego. Związane jest
ono z osobą fundatora – cesarza Leopolda I Habsburga, który właśnie tego dnia obchodził swoje imieniny. Dzięki staraniom wrocławskich jezuitów, 21 października 1702 r. cesarz wydał dokument fundacyjny, znany powszechnie jako Aurea bulla fundationis Universitatis Wratislaviensis („Złota bulla”), a 15 listopada tegoż roku zainaugurował swoją
działalność Universitas Leopoldina, poprzednik Uniwersytetu Wrocławskiego. W treści
dokumentu czytamy m.in.: „My Leopold, wybrany na cesarza Rzymian dzięki sprzyjającej łasce boskiej, zawsze czcigodny król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Kroacji
i Słowenii, arcyksiążę Austrii […]. Przedłożonym pismem czynimy wiadomym wszystkim i każdemu, że gdy ojcowie jezuici z naszego cesarskiego i królewskiego kolegium we
Wrocławiu po wielu latach wyczerpującej, owocnej pracy w nauczaniu młodzieży wszelakich dyscyplin gramatycznych […] prosili Nas bardzo pokornie o potwierdzenie praw
ich kolegium wrocławskiego oraz zatwierdzenie przywilejów uniwersytetu dla fakultetów Świętej Teologii, obojga praw, filozofii i sztuk wyzwolonych przedłożonych przez
ich rektorów, […] zgodziliśmy się na najsłuszniejszą prośbę rzeczonych ojców jezuitów.
[…] Chcemy także, by [kolegium wrocławskie] było nazywane tym imieniem [tj. Uniwersytetu Leopoldyńskiego] przez wszystkich po wsze czasy, jak również by cieszyło się
wszystkimi tymi przywilejami i zwolnieniami, jakie powinny użytkować, posiadać i korzystać inne uniwersytety, czy te w Paryżu, Leuven, Bolonii, Wiedniu, Ingolstadt, Pradze,
a szczególnie w Ołomuńcu, czy jakiekolwiek inne w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii,
Galii. […] Nadajemy ponadto wspomnianym ojcom [jezuitom] oraz erygowanej przez
nas Akademii insygnia akademickie, to jest berło, pierścień, łańcuch, togę z biretem doktorskim oraz pieczęć, tak Uniwersytetu lub jego rektora, jak i poszczególnych fakultetów,
oraz [inne] podobne [insygnia] niezbędne dla czynności publicznych i innych urzędowych, aby w przyszłości mogli i zdołali używać je w sposób wolny zgodnie ze zwyczajem
innych uniwersytetów. […] A wreszcie przypominamy i wzywamy najczcigodniejszego i najdostojniejszego obecnego biskupa Wrocławia i wszystkich jego następców, jak
również naszego zwierzchniego starostę całego Śląska, wszystkich urzędników naszego
Urzędu Zwierzchniego i Kamery Zwierzchniej, starostów, wierne magistraty ze wszystkich księstw Śląska, szczególnie burmistrza, rajców, ławników i cały magistrat naszego
królewskiego miasta Wrocławia, aby sprzyjali, wspierali, chronili i bronili wspomnianą
wyżej Akademię lub Uniwersytet pod groźbą naszej najcięższej niełaski. […] Nikt nie
może w najmniejszym stopniu umniejszyć nadanych przez nas dla Uniwersytetu i tych,
którzy będą na nim studiować, przywilejów, zwolnień i wolności”1.
Niemal dwa i pół wieku później już w polskim, tragicznie zniszczonym w ostatnich
tygodniach wojny Wrocławiu rozpoczęła działalność, przybyła z Krakowa, Grupa Kulturalno-Naukowa pod kierunkiem prof. Stanisława Kulczyńskiego. Jej celem było zorganizowanie nauki i kultury w wyzwolonym Wrocławiu. Powołany na Uniwersytecie Jagiellońskim zespół przyjechał do Wrocławia w dniach 9 i 10 maja 1945 r. O początkach
Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki, i ich wydziałach, w kolejnych numerach
Biuletynu (wspomnienia, przemówienia, artykuły i notatki prasowe).
Tadeusz Juchniewicz
P. Wiszewski, Kolegium jezuickie we Wrocławiu i utworzenie Uniwersytetu Leopoldyńskiego w 1702 roku. Złota
bulla cesarza Leopolda I z 21 października 1702 roku, [w:] R. Żerelik (red.), Cztery początki. Dokumenty fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 42-45.
1

Uniwersytet Wrocławski 1945 r.

Jubileusz Prof. Leona Kieresa
D

nia 29 września 2018 r. w Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się
uroczystość z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Prof. Leona
Kieresa – wieloletniego Kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, piastuna wysokich funkcji w organach władzy państwowej i samorządowej, obecnego sędziego Trybunału
Konstytucyjnego.
W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny Jubilata, licznie
zebrani pracownicy, doktoranci i studenci wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii oraz zaprzyjaźnieni
z Jubilatem przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski – Warszawy,
Krakowa, Łodzi, Poznania, Gdańska, Szczecina, Katowic i Torunia.
Laudacje na cześć Jubilata wygłosili: prof. Adam Jezierski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego (reprezentujący także Marszałka Województwa Dolnośląskiego),
Włodzimierz Patalas – Sekretarz Miasta Wrocławia (reprezentujący również
Prezydenta Wrocławia), prof. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. Bożena Popowska – Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Tadeusz Kocowski – Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych,
prof. Jerzy Supernat, prof. Jan Jeżewski – wieloletni współpracownicy Jubilata
w Instytucie Nauk Administracyjnych, oraz Maciej Lamparski – przedstawiciel
Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie Jubilatowi księgi jubileuszowej, zawierającej artykuły naukowe przygotowane przez 50 autorów – czołowych przedstawicieli polskiej nauki publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.
Uroczystość zakończyło przemówienie Jubilata i okolicznościowy toast.
Sto lat, Panie Profesorze!
dr Witold Małecki

Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość.
Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa
(Przegląd Prawa i Administracji, 114, 2018)

P

rofesor Leon Kieres urodził się w 1948 roku w Kolonii Zielonej, w ówczesnym województwie białostockim.
Jego młodzieńcze lata upływały w pomorskim Koszalinie – tu ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, a także szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. W 1966 roku Leon Kieres rozpoczął studia prawnicze
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym jego losy związały się na stałe przez
kolejne pięćdziesiąt dwa lata. Studia ukończył w 1970 roku, po czym rozpoczęła się jego dynamicznie rozwijająca
się kariera naukowa. W 1976 roku został doktorem nauk prawnych, w 1985 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1996 roku otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 2000 roku został zatrudniony na stanowisku profesora
zwyczajnego.
Osiągnięcia naukowe Prof. Leona Kieresa skoncentrowały się w obszarach publicznego prawa gospodarczego
oraz prawa administracyjnego, w szczególności – prawa samorządu terytorialnego. Jest autorem ponad trzystu
publikacji, wydanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, w formie monografii, rozdziałów w monografiach oraz
artykułów w czasopismach, w tym najważniejszych polskich czasopismach prawniczych, jak „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Państwo i Prawo” czy „Samorząd Terytorialny”. Wśród publikacji tych znajdują
się liczne opracowania w językach obcych – angielskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim.
Prace autorstwa Prof. Leona Kieresa były istotnym i doniosłym elementem wkładu polskiego środowiska naukowego w kształt przemian ustrojowych i gospodarczych, które rozpoczęły się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jego publikacje naukowe dotyczące ustroju formującego się w Polsce samorządu
terytorialnego, struktury i kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego, kontroli i nadzoru nad samorządem komunalnym, gospodarki komunalnej wywarły trwały wpływ na zasadnicze kierunki reform samorządowych i treść obowiązujących do dzisiaj
rozwiązań prawnych. Wyrazem uznania dla pionierskiej roli Prof. Leona Kieresa w kształtowaniu naukowych podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce były kierowane do niego zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach naukowych podejmowanych za granicą – w szczególności w Niemczech,
we Francji i na Litwie. Ponadto był on autorem wykładów i wystąpień wygłoszonych na licznych konferencjach naukowych za granicą, między innymi
w Stanach Zjednoczonych, Australii, Hiszpanii, na Tajwanie i Słowacji. Wyrazem jego znaczącej roli w środowisku badaczy aspektów prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego jest pełnienie przez niego funkcji przewodniczącego kolegium redakcyjnego czasopisma „Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych” oraz członka rady naukowo-programowej czasopisma „Samorząd Terytorialny”.
Drugim polem aktywności naukowej, na którym prace Prof. Leona Kieresa wytyczały kierunki ewolucji w przełomowym okresie transformacji, były zagadnienia prawnych instrumentów oddziaływania władzy publicznej na stosunki gospodarcze. Leon Kieres należał do tych autorów, którzy w obliczu radykalnej
transformacji ustroju gospodarczego Polski kreowali nowe fundamenty teorii naukowych formowanych na podstawie regulacji normujących funkcjonowanie
życia gospodarczego w państwie. Prace Jego autorstwa wyznaczały zasadnicze kierunki i tendencje ewolucji działu prawa nazywanego – na gruncie poprzednio obowiązującego systemu gospodarczego – prawem zarządzania gospodarką narodową w prawo administracyjne gospodarcze, a następnie – w publiczne
prawo gospodarcze. Jego działalność naukowa w istotnym stopniu sprawiła, że wrocławski ośrodek badań nad publicznym prawem gospodarczym stał się
jednym z głównych w skali kraju – wrocławscy uczeni należeli do autorów, którzy przygotowali pierwsze systemowe i kompleksowe opracowanie poświęcone
teoretycznej analizie regulacji publicznego prawa gospodarczego, wydane w serii „System Prawa Administracyjnego”. Świadectwem uznania dla roli Prof.
Leona Kieresa w kształtowaniu się działu prawa o nazwie „publiczne prawo gospodarcze” stało się powierzenie mu funkcji redaktora tegoż opracowania.
Dokonania Prof. Kieresa na niwie pracy dydaktycznej także Go wyróżniają. Jest on cenionym wykładowcą oraz opiekunem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, pełnił funkcję promotora w dziesięciu przewodach doktorskich zakończonych obroną pracy doktorskiej i nadaniem jego podopiecznym stopnia doktora nauk prawnych. Jego wychowankowie uzyskali tytuły naukowe profesora, osiągając znaczącą pozycję w środowisku badaczy
zajmujących się problematyką publicznego prawa gospodarczego. Profesor Leon Kieres był również współautorem i redaktorem wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich Administracyjne prawo gospodarcze, Prawo administracyjne, Prawo zamówień publicznych, honorowanych nagrodami
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nie mniej znacząco prezentuje się działalność organizacyjna Prof. Leona Kieresa. Przez dziewiętnaście lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Publicznego
Prawa Gospodarczego, ponadto przez wiele lat zajmował stanowisko przewodniczącego Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia. Realizowane
z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem przedsięwzięcia Zespołu w znacznym stopniu przyczyniały się do ulepszania jakości kształcenia na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii. Profesor Leon Kieres współtworzył cieszące się dobrą opinią i popularnością wśród słuchaczy Podyplomowe Studia
Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej. Ponadto należał do pierwszych pracowników Wydziału pełniących funkcję kierownika grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania projektami grantowymi.
Charakterystyka osiągnięć Prof. Leona Kieresa nie byłaby zupełna bez informacji o Jego aktywności społecznej oraz piastowanych przez Niego wysokich
urzędach i funkcjach publicznych, podczas których pełnienia nieodmiennie był godną wizytówką Uniwersytetu Wrocławskiego i wrocławskiego środowiska naukowego w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. W 1980 roku zakładał koło „Solidarności” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego, zostając również ekspertem Zarządu Regionu Dolny Śląsk, a później – doradcą delegacji regionu na pierwszym Zjeździe „Solidarności”
w 1981 roku i ekspertem konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w czasie stanu wojennego. Po zmianie ustroju sprawował
liczne funkcje publiczne, między innymi: radny Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, przewodniczący i radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, prezes Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, senator RP, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wiceprzewodniczący Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu.
W związku z licznymi zasługami w życiu naukowym i publicznym Prof. Kieres był wielokrotnie honorowany – został nagrodzony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, nagrodą Złoty Paragraf, tytułem Prawnik Roku 2003 przyznanym przez „Gazetę Prawną”, tytułem Honorowego Obywatela Dolnego
Śląska, papieskim Orderem św. Sylwestra oraz Medalem św. Jerzego przyznanym przez redakcję „Tygodnika Powszechnego”. W 2004 roku otrzymał tytuł
doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej.
K. Kiczka, T. Kocowski, W. Małecki, W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa
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Gmina w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Anna Albin
e-Monografie nr 122
rok wydania 2018
ISBN 978-83-66066-16-8 (druk)
ISBN 978-83-66066-17-5 (online)
dostęp online http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95964
DOI 10.23734/23.18.005

W przygotowaniu
• Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, vol. 7, no. 1/2018
• Comparative Perspectives for Public Administration and Administrative Law, pod red. Dominiki Cendrowicz, Agnieszki Chrisidu-Budnik
• Jakub Szynkarek, Zabezpieczenie dowodów w postępowaniu cywilnym w sprawach o naruszenie praw autorskich
• Maciej Błażewski, Jolanta Behr, Środki prawne ochrony danych osobowych w prawie polskim
• Prawno-finansowe systemy funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych, pod red. Anny Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej
• Ochotnicze Straże Pożarne. Zadania – Samorząd –Bezpieczeństwo. Raport z badań, pod red. Tadeusza Kocowskiego, Macieja Błażewskiego

NOWOŚCI W INNYCH WYDAWNICTWACH
Szczególne świadczenia zdrowotne
red. Leszek Bosek, Agata Wnukiewicz-Kozłowska
rok wydania 2018
seria System Prawa Medycznego. Tom 2
ISBN 978-83-812-8605-3
wydawca C.H. Beck
Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą
podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym,
jak również studentów medycyny i prawa.
Prawo rzeczowe i spadkowe. Pytania i odpowiedzi
Joanna Kuźmicka-Sulikowska
rok wydania 2018
Seria Akademicka. Prawo
ISBN 978-83-8124-913-3
wydawca Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie problematyki polskiego prawa rzeczowego i spadkowego. Zagadnienia
są przedstawione w przystępnej i przejrzystej formie pytań i od razu udzielanych na nie odpowiedzi, z najistotniejszymi informacjami
zebranymi z aktów prawnych, doktryny i orzecznictwa sądowego. Taka konstrukcja książki ułatwia przygotowanie się do kolokwiów i egzaminu z prawa rzeczowego oraz spadkowego.
Trzecie wydanie zostało poszerzone i zaktualizowane.
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Z kart historii WPAE
20 lat temu (1998 r.)
Z posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
(istotne fragmenty)
Profesor Leon Olszewski zreferował wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku Ekonomia na Wydziale Prawa i Administracji.
Nominacje kierownicze, nowo powstałych Katedr, z rąk dziekana prof. Zdzisława Kegla otrzymali:
prof. Karol Jonca – Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych,
prof. Stanisław Kaźmierczyk – Katedra Teorii i Filozofii Prawa,
prof. Kazimierz Działocha – Katedra Prawa Konstytucyjnego,
prof. Krzysztof Wójtowicz – Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.
Dziekan WPA prof. Z. Kegel podał do wiadomości obecnych na Radzie WPA, że wpłynął wniosek, który uzyskał poparcie J.M. Rektora
(prof. Mieczysław Klimowicz), o utworzenie nowego kierunku studiów Ekonomia na Wydziale Prawa i Administracji. Nadmienił również,
że uzyskano zapewnienie władz rektorskich, że w przypadku uruchomienia studiów (Ekonomia) – UWr przekaże wydziałowi budynek przy
ulicy Szewskiej 36 (po Wydziale Nauk Społecznych). Prof. Urszula Kalina-Prasznic wspomniała, że ekonomia była kierunkiem uniwersyteckim, który był realizowany na Wydziale Prawa pod nazwą Wydział Prawno-ekonomiczny. Przed zakończeniem posiedzenia Rady Wydziału
prof. Z. Kegel zgłosił wniosek o uruchomienie nowego kierunku, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęto uchwałę o utworzeniu nowego
kierunku studiów ekonomicznych na WPA w trybie studiów licencjackich i magisterskich stacjonarnych oraz zaocznych.
Zakończono budowę Budynku „C” przy ulicy Więziennej (koszt budowy wyniósł 6,5 mln zł).
Na kolejnym posiedzeniu Rady Wydziału (w kwietniu 1998 r.) prof. Kegel przedstawił perspektywy dalszego rozwoju bazy dydaktycznej
WPA, uwzględniając decyzję władz miasta (Uniwersytet już uzyskał prawo własności terenu przyległego do Wydziału, który w owym czasie służył jako ogólnodostępny parking), które wskazały, że teren ten ma być przeznaczony dla Wydziału Prawa i Administracji. Uwzględniając powyższe, Dziekan zaproponował wybudowanie nowego gmachu dydaktycznego, który powinien zawierać:
2 sale dydaktyczne na 500 osób każda, bibliotekę, czytelnię, a także zaplecze gastronomiczne dla pracowników i studentów, księgarnię
oraz kilka innych sal.
W głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęto uchwałę o sfinansowaniu w 50% kosztów restauracji zabytkowych organów (pozytyw)
Adama Horatiusa Caspariniego z 1718 r., które przetrwały pożar z 1976 r. w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu. Zabytkowy instrument
służy melomanom już ponad 20 lat w odrestaurowanej Sali Muzycznej (Oratorium Marianum) Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przygotował Tadeusz Juchniewicz

Konferencje
08-09 listopada Instytut Nauk Ekonomicznych organizuje we Wrocławiu międzynarodową konferencję Zabezpieczenie emerytalne – kierownik dr Mariusz Dybał
13-15 listopada Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych współorganizuje wraz z Katedrą Historii Państwa i Prawa oraz Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogólnopolską konferencję Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018 – kierownik prof. dr hab. Marek Maciejewski
22-23 listopada we Wrocławiu Katedra Prawa Karnego Materialnego organizuje ogólnopolską konferencję Racjonalna reakcja karna na
czyny zabronione w polskim systemie prawa – kierownik dr hab. Piotr Góralski
23 listopada Instytut Prawa Cywilnego organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję Ius est ars boni at aequi – wraz z wręczeniem
księgi pamiątkowej prof. dr. hab. Józefa Frąckowiaka – kierownik dr hab. Marek Leśniak
23 listopada we Wrocławiu Katedra Prawa Finansowego współorganizuje wraz z Kołem Naukowo-Artystycznym Kompozycji i Teorii
Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, SKN Prawa Finansowego „FISCUS” oraz KN Debat Oksfordzkich,
ogólnopolską konferencję Muzyka i prawo – kierownik dr Przemysław Pest
23 listopada we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja Umowy o zatrudnienie – rodzaje, charakter oraz skutki ich zawarcia
w sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Konferencja z okazji jubileuszu pracy naukowej Profesora Zdzisława Kubota – kierownik
dr Agnieszka Górnicz-Mulcahy
30 listopada we Wrocławiu Instytut Nauk Ekonomicznych współorganizuje wraz z SKN Rynku Finansowego „REK-FIN”, Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, ogólnopolską konferencję Krajowy Kongres Konsumencki – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świadomość i edukacja konsumenta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych
wyzwań rynkowych. Prawo–praktyka–problemy–potrzeby–perspektywy – kierownik dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Listopad 2018 r.

Iwo
Jaworski
1898-1959
12 listopada br. mija 120 rocznica urodzin Prof. dr. hab. Iwona
Jaworskiego, a 24 marca przyszłego roku 60 rocznica Jego śmierci.
Był synem Władysława Leopolda, profesora Wydziału Prawa UJ,
uczonego i polityka, i Anny z Wszeteczków. Do szkoły podstawowej i Gimnazjum im. J. Sobieskiego uczęszczał w Krakowie
(matura w 1916). Studia na Wydziale Prawa UJ zakończył doktoratem uzyskanym w r. 1921. W okresie studiów przez dwa lata
(luty 1918 do lutego 1920) służył w wojsku, m.in. w obsłudze
pociągu pancernego «Śmiały». Od października 1922 r. objął
katedrę historii prawa na zachodzie Europy na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie jako zastępca profesora. W r. akad. 1924/5 przebywał na studiach
w Paryżu, korzystając ze stypendium rządu francuskiego. Habilitację uzyskał w r. 1927, a w pięć lat później
został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Rada Wydziału Prawa USB wybrała go dziekanem na r. akad.
1939/40, obowiązki te pełnił do chwili zamknięcia uniwersytetu (grudzień 1939).
W okresie swego pobytu w Wilnie Iwo Jaworski był radnym miasta Wilna (od 1934), biorąc wydatny udział
w pracach komisji oświatowej i teatralnej. Z ramienia Uniwersytetu był kuratorem stowarzyszenia młodzieży
akademickiej «Odrodzenie»; od 1934 do wybuchu wojny był prezesem klubu dyskusyjnego «Włóczęgów»
i jednym z głównych współpracowników miesięcznika wydawanego pod nazwą «Włóczęga». W klubie tym
wygłaszali referaty zwolennicy wszystkich kierunków politycznych, od skrajnej prawicy do komunistów. Jaworski został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz
Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej.
W latach okupacji niemieckiej brał Iwo Jaworski żywy udział w konspiracyjnej działalności Wydziału Prawa
Uniwersytetu Stefana Batorego, wykonując obowiązki dziekana i profesora; prowadził w tym trudnym okresie
wykłady, odbywał egzaminy, czuwał nad pracami doktorskimi, nie zaniedbując własnych prac badawczych.
Na wiosnę 1945 r. prof. Jaworski wyjechał do Krakowa, gdzie prowadził na Wydziale Prawa UJ wykłady swego przedmiotu. W jesieni t. r. przeniósł się do Wrocławia i stał się jednym z organizatorów Wydziału Prawa
Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od 1946 r. do r. 1951 był rokrocznie wybierany dziekanem lub prodziekanem wydziału. Zorganizował katedrę historii prawa na zachodzie Europy (od 1949 powszechnej historii
państwa i prawa). Był jednym z założycieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1946), a w r. 1949 został
wybrany przewodniczącym Wydziału III. W r. 1951 wszedł również do komitetu redakcyjnego „Czasopisma
Prawno-Historycznego”.
Od r. 1951 gruźlica, której Iwo Jaworski nabawił się w trudnych latach okupacji, ujawniała się w coraz ostrzejszej formie. Zmarł 24 III 1959 r. w kilka dni po ukończeniu dyktowania podręcznika. Jeszcze w r. 1931 jako
pierwszy w Polsce, wydał zarys podręcznika, na razie na prawach rękopisu, dla użytku słuchaczy Uniw. Wil.,
pt. Historia ustroju państw zachodnio-europejskich, Francja, Anglia, Niemcy. Podręcznik ten przerobił, uzupełnił
i wydał w r. 1947 jako Zarys powszechnej historii ustrojów państwowych i prawa (Wr.). Po śmierci Jaworskiego
ukazała się trzecia wersja, pt. Zarys powszechnej historii państwa i prawa (W. 1961). Podręcznik ten był używany w większości uniwersytetów polskich. Z innych ważniejszych prac Iwo Jaworskiego wymienić należy:
Zagadnienie rządów parlamentarnych w pierwszym okresie rewolucji francuskiej (Kr. 1926), Zarys dziejów m.
Wilna (Wil. 1929), Studia nad ustrojem miast na prawie niemieckim w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie
Jagiellonów („Rocznik Prawniczy Wileński” 1931).

Elegie wileńskie
Wiersza miarowy takt miesza się z deszczem wiosennym,
lecz oto cichnie deszcz, brzmi tylko wiersz struną rymu i kapeluszy kształt, i rytm kroczących prałatów
biorę za diabli szpas, co przeniósł mnie we śnie do Rzymu.
Niestety, forsy brak na wojaż do Watykanu.
Znów pękło lustro dżdżu, pluszczą gotyckie gargule.
lury biegną przez strop, jak ciężkie z wojskiem pociągi.
Rzuciłem MSZ. A mogłem być w Rzymie konsulem.
Na Ostrobramskiej 9 piekli się Klub Dyskutantów,
mielą nazwiska: Marks, Sorel, Vilfredo Pareto...
Rzucam gromy na Klub, Klub pyta: - Czego chcesz w Klubie,
balwierzu holandzkich chmur, bezużyteczny poeto?
U Sztralla (vis-a-vis Poczty) schodzą się professores:
Dembiński, Iwo Jaworski, Manfred Kridl, Srebrny ateńczyk;
i nad stolikiem struchlałym, nad drżącą szklanką pół czarnej
przechodzą cytaty z „Fausta” niczym Oddziały Szturmowe.
Przed Bazyliką tłum. Dzwonią ostrogi majorów.
Małe koboldy uliczne niosą pierwiosnki w spodeczkach:
- Jeść chce si - zawodzi kobold. - Pan kupić bukiet pierwiosnków.
Pięć groszy... świeże pierwiosnki... Pan kupić... pan kupić... pan
kupić!
Jest tajemnicze Wilno, pomarańczowo-zielone,
zwłaszcza wieczorem, gdy siedzisz jakby w butelce od piwa
Drzemią budowle baroku, a w nich jak w szafach przezacnych
świeczniki zdradliwych kształtów, ballady, zmarłe perfumy.
I mosty są: Zwierzyniecki, Zielony, skąd magik Bosko
wzniósł się na oczach cesarza w północnych mgieł nostalgiczność
I mostki ponad Wilenką z balustradami w trytony,
gdzie skoczyć do wody na łeb to tylko romantyczność.
Żydzi z ulicy Gaona, ze Szklanej, z Mylnej, z Podwójnej
żyją z NAPRAWY LALEK i ZALEWANIA KALOSZY,
okiem czerwonym jak koral szukają znaków na chmurach,
smażą śledzie i wierzą w nadejście Goga-Magoga.
Wymieć pokój, służąca! Już twoja pani jest blisko!
Z doniczek obetrzyj kurz. Przydaj gitarze mej wstążek.
Hurra! samolot nad miastem, a w samolocie Natalia.
Rozświeci życiowy mrok Natalia, świecący posążek.
Konstanty Ildefons Gałczyński, 1935 r.

Na podstawie biogramu opracowanego przez Leszka Winowskiego, PSB, t. 11, Wrocław 1965, s. 106-107.
Więcej informacji wraz z pełnym wykazem publikacji na stronie http://70.wpae.uni.wroc.pl/sylwetki-profesorow

ROZTARGNIENIE
Do bardzo roztargnionych ludzi należy profesor Jerzy Falenciak, jedna z barwniejszych postaci nie tylko naszego Uniwersytetu, miasta, ba – całego regionu
nawet. Przed kilkoma laty z racji pełnionych funkcji, ruszył profesor pozdrowić
krótkim przemówieniem studentów zrzeszonych w Związku Młodzieży Wiejskiej
Wyższej Szkoły Rolniczej. Mówił ładnie – z ogniem, z sercem, z przypowieściami,
których nigdy i nigdzie nie skąpił, jest bowiem świetnym gawędziarzem. Wysoko
bardzo ocenił zawód rolnika, szczególnie wykształconego. Rolnik – perrorował
– to sól ziemi, to super zawód przy innych podlejszych profesjach, takich np. jak
malarz lub medyk.
Zdumienie profesora było bezgraniczne, gdy na pytanie, dlaczego młodzi słuchacze głupio się uśmiechają, odpowiedziano mu:
– Po pierwsze – to tutaj jest zebranie Zrzeszenia Studentów Polskich, a po drugie –
to nie jest Wyższa Szkoła Rolnicza, lecz Akademia Medyczna.
W. Biełowicz, Stare i nowe anegdoty wrocławskie
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