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Posiedzenie Rady Konsultacyjnej  
Interesariuszy Zewnętrznych

W dniu 16 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne po-
siedzenie Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Ze-
wnętrznych (RKIZ) Wydziału Prawa, Administracji 
i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie 
zaszczycił swoją obecnością JM Rektor UWr prof. 
dr hab. Robert Olkiewicz oraz były Dziekan WPAE 
prof. dr hab. Karol Kiczka. Posiedzeniu przewodniczyli 
Dziekan WPAE prof. dr hab. Jacek Przygodzki oraz 
Przewodniczący RKIZ Maciej Lamparski, a uczestni-

czyli w nim zaproszeni do prac w obecnej kadencji Rady: Prodziekan do spraw badań naukowych 
i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Bartłomiej Krzan, Prodziekan do spraw kształcenia 
i ewaluacji dr hab. Barbara Kowalczyk, Prodziekan do spraw finansów, jakości i form kształcenia 
prof. dr hab. Patrycja Zawadzka, Kierownik studiów doktoranckich nauk prawnych prof. dr hab. 
Tomasz Kalisz, Kierownik Biura Karier Dominika Buczkowska, Sekretarz RKIZ Rafał Kowalczyk, 
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP) we Wrocławiu dr hab. Tomasz Scheffler oraz 
Wicedziekan OIRP Krystian Mularczyk, przedstawiciel Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
(ORA) dr Kamila Mrozek, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Anna 
Głazowska, przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
Marzena Szczepaniak, Joanna Rybak-Brzezinka z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, 
Rafał Niewiadomski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, przedstawiciel Pre-
zesa Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu Jolanta Ołpińska, Piotr Koszarek – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Włodzimierz Patalas – Sekretarz Gminy 
Wrocław, przedstawiciel Dyrektora ZUS we Wrocławiu Adam Nowak.

Ponieważ było to pierwsze spotkanie odbywające się po obostrzeniach związanych z COVID-19, 
głównymi tematami stało się przedstawienie idei i form współpracy WPAE z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym, realiów funkcjonowania Wydziału w okresie pandemii i bezpośrednio po niej oraz 
przekazanie bieżących informacji dotyczących zasad współpracy. 

Spotkanie otworzył Dziekan WPAE prof. dr hab. Jacek Przygodzki, który witając gości, podziękował 
za liczne uczestnictwo w tym ważnym dla funkcjonowania Wydziału spotkaniu. Następnie przeka-
zał głos Przewodniczącemu RKIZ Panu Maciejowi Lamparskiemu, który zaprezentował porządek 
obrad. W pierwszej kolejności wypowiedział się Pan Rektor UWr prof. dr hab. Robert Olkiewicz, wi-
tając gości i dziękując za zaangażowanie członków RKIZ w funkcjonowanie Uniwersytetu. Wskazał 
na walory tego porozumienia i podkreślił, że im więcej będzie współpracy pomiędzy środowiskami 
nauki a otoczeniem społeczno-gospodarczego, tym lepszy odniesie to skutek dla społeczeństwa. 
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Następnie głos ponownie zabrał prof. dr hab. Jacek Przygodzki, który podziękował byłemu 
Dziekanowi WPAE prof. dr hab. Karolowi Kiczce za wieloletnią służbę na rzecz wspólnoty aka-
demickiej i owocną współpracę ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, czego efektem jest 
prężnie działająca i wspierająca funkcjonowanie Wydziału Rada Interesariuszy. Jest to sprawa 
priorytetowa zarówno dla władz, jak i wszystkich pracowników, by Wydział utrzymał najwyż-
szą ocenę naukową poprzez ciągłe poszukiwanie nowych sfer aktywności, rozbudowując ofertę 
studiów podyplomowych, nowych specjalności oraz dopasowując oferty dla studentów zagra-
nicznych chcących studiować na kierunkach anglojęzycznych. Priorytetem pozostaje także dal-
sze utrzymanie wysokiej jakości badań naukowych, kształcenie oraz postrzeganie Wydziału jako 
atrakcyjnego miejsca studiowania.

W dalszej kolejności głos zabrał prof. dr hab. Bartłomiej Krzan, który podjął temat dynamiki roz-
woju współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz aktualny problem wsparcia dla na-
ukowców i studentów z Ukrainy w ramach specjalnego modułu Erasmus+. Poinformował o współ-
pracy z Policją Królestwa Niderlandów oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie, 
która 1 kwietnia 2022 r. zaowocowała utworzeniem na WPAE Centrum Badań nad Handlem Ludź-
mi (Research Centre: Trafficking in Human Beings, THB). Współpraca zmierza do prowadzenia 
innowacyjnych badań i analiz empirycznych w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz wspiera-
nia i zachęcania do prowadzenia badań, w tym także doktoranckich w przedmiotowym zakresie, 
ze szczególnym odniesieniem do pracy przymusowej. Oprócz wsparcia projektów badawczych 
Centrum zamierza upowszechniać publikacje otwartego dostępu z tej dziedziny (kryminologia, 
prawo międzynarodowe, prawo karne krajowe i Unii Europejskiej). Dalsze cele obejmują zaan-
gażowanie organów ścigania i  innych odpowiednich interesariuszy (organizacje pozarządowe) 
oraz podnoszenie świadomości wśród naukowców, studentów i odpowiednich partnerów poprzez 
programy edukacyjne i  szerszą współpracę. Podjęte zostaną także dalsze kroki uzyskania ze-
wnętrznego finansowania (granty) w zakresie omówionej współpracy. Działania nad powołaniem 
Centrum prowadzono od późnej wiosny 2021 r. przy udziale i  z  zaangażowaniem Policji Kró-
lestwa Niderlandów oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie. W grudniu powstał 
pierwszy list intencyjny w tej sprawie, kolejny został podpisany w kwietniu 2022 r. podczas wizyty 
na Wydziale Pani Daphne Bergsmy, Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce.

Kolejnym ważnym aspektem jest kontynuowana współpraca Wydziału z organizacjami pozarzą-
dowymi (NGO – non governmental organisation), np. La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi 
Ludźmi i Niewolnictwu. Znaczącej intensyfikacji uległa także współpraca w ramach konsorcjum 
EDELNet, koordynowanego przez FernUniversität Hagen – obok kursów dla doktorantów po-
wstały kolejne inicjatywy w postaci Szkół Letnich prawa międzynarodowego i  konstytucyjnego, 
do których zrekrutowano Studentów WPAE – ich udział oznacza także przetarcie nowej ścieżki 
w zakresie Blended Mobility w ramach Erasmus+. 

Na koniec Prodziekan prof. dr hab. B. Krzan powiedział, iż prowadzone są rozmowy odnośnie do 
wspólnego programu LLM (Master of Laws), trwają negocjacje z Uniwersytetem Karola w Pra-
dze w sprawie prawa sportowego oraz prace nad projektem grantowym z Queen Mary Univer-
sity London w zakresie ochrony środowiska Morza Bałtyckiego.

Następnie głos zabrała dr hab. Barbara Kowalczyk, która poinformowała o trwających pracach 
nad udoskonaleniem programów studiów, chodzi m.in. o  zmiany w  praktykach zawodowych, 
które mają się stać fakultatywne na większości kierunków studiów. Przedstawiła najważniejsze 
założenia projektu uchwały w sprawie regulaminu praktyk w związku z nowym zarządzeniem 
Rektora i nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – przede wszystkim w kon-
tekście zmian zasad zaliczania praktyk poprzez pracę zawodową. Na koniec Prodziekan dr hab. 
B. Kowalczyk przedstawiła nowy program studiów niestacjonarnych I stopnia, Prawo e-biznesu. 
Powołana przez Dziekana komisja kończy pracę nad programem, którego pomysłodawcą jest 
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. Program kierowany do osób zainteresowanych prowadzeniem 
działalności gospodarczej w zakresie handlu elektronicznego i osób wspierających podmioty 
prowadzące działalność z wykorzystaniem nowych technologii. 



Styczeń-luty 2023 r.

Kolejny wypowiedział się prof. dr hab. Tomasz Kalisz, który poruszył kwestie dotyczące możliwości 
uzyskania stopnia doktora. Bardzo ważnym wątkiem okazało się przedstawienie możliwości reali-
zacji doktoratu wdrożeniowego. Przedmiotem tego programu jest tworzenie warunków do rozwo-
ju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym prowadzonej w ramach szkoły doktorskiej i polegającej na kształceniu doktorantów we 
współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie 
wdrożenie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. 

Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka w swoim wystąpieniu wskazała, że w roku akademickim 2022/2023 
na WPAE zostało uruchomionych 19 kierunków studiów podyplomowych, na których kształci się 457 
słuchaczy. Wydział oferuje i prowadzi najwięcej kierunków studiów podyplomowych w skali całego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W bieżącym roku akademickim uruchomionych jest 31 kierunków 
studiów podyplomowych, z czego 19 prowadzonych jest na WPAE. Współpraca prowadzona jest 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m.in. z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, 
Najwyższą Izbą Kontroli, Narodowym Funduszem Zdrowia, Prezydentem Wrocławia, Państwową 
Inspekcją Pracy, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Wojewodą Dolnośląskim, Wydziałem 
Lekarskim Uniwersytetu Medycznego) i z wieloma jednostkami UWr (efektem są m.in. Międzywy-
działowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej we współpracy z Wydziałem Historii). Partne-
rami zewnętrznymi studiów podyplomowych było również Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
czy Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Wiele kierunków studiów podyplomowych objętych zo-
stało patronatem zewnętrznych instytucji publicznych. W roku akademickim 2021/2022 Wydział 
wygrał przetarg na prowadzenie studiów podyplomowych Zatrudnienie cudzoziemców na polskim 
rynku pracy. Studia zostały zorganizowane we współpracy z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych 
Straży Granicznej w Lubaniu. W ramach studiów podyplomowych szkoliło się 80 słuchaczy. WPAE 
podsiada uprawnienia wydane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do prowadzenia 
Szkolenia Specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej. Dokonywana przez słucha-
czy w drodze ankietowej ocena jakości kształcenia jest bardzo wysoka. 

W drugiej kolejności prof. P. Zawadzka zwróciła uwagę na działalność Wydziałowego Zespołu 
ds. Oceny Jakości Kształcenia, który w roku akademickim 2021/2022 realizował następujące 
elementy wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia:
1) monitorowanie prawidłowości procesu dyplomowania;
2) monitorowanie ankiet studenckich;
3) monitorowanie wyników hospitacji zajęć;
4) monitorowanie prawidłowości procesu oceniania studentów.

W roku akademickim 2021/2022 wśród studentów przeprowadzono ankiety oceniające 323 pra-
cowników naukowych. W zakresie dyplomowania oraz przeprowadzonych hospitacji zajęć Zespół 
nie stwierdził znaczących nieprawidłowości. Analizy dotyczące monitorowania procesu kształce-
nia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na WPAE w roku akademickim 2021/2022 
wskazują na dbałość o jakość kształcenia. Zespół sformułował pozytywną ocenę w przedmioto-
wym zakresie. Na koniec Prodziekan przedstawiła informacje dotyczące pomocy materialnej oraz 
stypendiów za osiągnięcia w olimpiadach, wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, arty-
styczne i sportowe przyznane studentom i doktorantom WPAE w roku akademickim 2021/2022.

Jako ostatnia wystąpiła Kierownik Biura Karier UWr Dominika Buczkowska. Omówiła najważniejsze 
wnioski z realizacji w roku akademickim 2021/2022 nowego ogólnouniwersyteckiego przedmiotu 
ponadprogramowego Przedsiębiorczość – historie sukcesów, na który mogli się zapisać studen-
ci i studentki wszystkich kierunków UWr. W trakcie realizowanego przedmiotu zaproszeni goście 
dzielili się ze studentami swoimi historiami zawodowymi, opowiadali o swojej ścieżce kariery i de-
terminantach sukcesu, odpowiadali również na najczęściej zadawane pytania dotyczące osiągnię-
tego sukcesu: czy był to przypadek, czy zaplanowana i konsekwentna realizacja celu i czy studia 
w tym pomogły. Wśród innych problemów poruszanych na spotkaniach na pierwszy plan wysunęła 
się kwestia kompetencji zawodowych: czy są zdaniem prelegentów niezbędne, aby zaistnieć w biz-
nesie; czy doświadczali porażek i jak sobie z nimi radzili; co dla nich znaczy być przedsiębiorczym; 
jak student może twórczo wykorzystać czas studiowania, aby zwiększyć szanse na sukces w przy-
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szłości. Spotkania cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem, zwłaszcza u studentów WPAE, co 
niewątpliwie wpłynęło na chęć kontynuowania spotkań w przedstawionej formule.

Na koniec spotkania głos ponownie zabrał Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, 
dziękując wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę i zapowiadając kolejne spotkanie 
Rady. Wszyscy obecni wyrazili nadzieję, że współpraca pomiędzy Wydziałem a  środowiska-
mi społeczno-gospodarczymi będzie rozwijała się tak jak dotąd w merytorycznej atmosferze 
i w partnerskiej relacji. 

Rafał Kowalczyk
Sekretarz RKIZ

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na UWr
Tradycyjnie w  styczniu, a  dokładnie 29.01, miał miejsce 31. finał 
WOŚP.  W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Chcemy wygrać 
z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Zebrane pie-
niądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, 
który pozwoli na wdrożenie pilnych działań zapobiegających sepsie, 
monitorujących przebieg zakażenia, a  także pozwalający na jego 
szybkie i skutecznie leczenie. 

Wolontariusze naszej Alma Mater z Niezależnego Zrzeszenia Stu-
dentów (NZS) dzięki współpracy z Centrum Rozwoju Zawodowego 
„Krzywy Komin” zorganizowali sztab WOŚP. Już w środę przed fi-
nałem studenci i studentki NZS zaczęli rozdawać puszki i serduszka 

wśród zaangażowanych, żeby w niedzielę ruszyli zbierać pieniądze – nie tylko na terenie Wro-
cławia, ale także w swoich rodzinnych miastach. Zainteresowanie udziałem w akcji było ogromne, 
a przypomnijmy, że NZS przyłączyło się również do zbiórki przez e-skarbonkę WOŚP (wpłacono 
ponad 74 tys. zł).

Choć oficjalny finał już się zakończył, to Uniwersytet Wrocław-
ski grający co roku z WOŚP działał jeszcze do 6 lutego, prowa-
dząc zbiórki i aukcje internetowe. Do licytacji przekazano gra-
fikę przedstawiającą gmach główny uczelni, profesjonalną sesję 
fotograficzną w  barokowej Auli Leopoldyńskiej, zestawy uni-
wersyteckich gadżetów, a także krążek i kij hokejowy podpisane 
przez Mariusza Czerkawskiego. Jednak największym zaintere-
sowaniem wśród wszystkich uniwersyteckich aukcji cieszyła się 
kopia ręcznie malowanego Planu Wrocławia wystawiona przez 
Bibliotekę Uniwersytecką. Kopię sprzedano za 2110 zł!

Ponadto również Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA), 
łączące ze sobą ośrodki naukowe naszego miasta, po raz trzeci 
wzięło udział w WOŚP. Jako Akademicki Wrocław wystawiło do licytacji nie tylko przedmioty, ale także 
warsztaty, wydarzenia i spotkania pozwalające bliżej poznać wrocławskie uczelnie. UWr w ramach tej 
wspólnoty zaprosił do udziału w warsztatach WINGARDIUM LEVIOSA, czyli pokazach chemicznych 
dla dzieci. Wstępne wyliczenia pokazują, że w tej edycji WOŚP zebrano ponad 154 mln złotych, choć 
oficjalne wyniki pojawią się dopiero pod koniec marca. 

Karina Sołtysiak
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Międzynarodowe spotkanie eksperckie w ramach 
projektu badawczego DIGI-GUARD

W dniach 13–14 stycznia 2023 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-
cławskiego odbyło się spotkanie eksperckie z udziałem przedstawicieli europejskich ośrodków na-
ukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu badawczego Digital Communi-
cation and Safeguarding the Parties’ Rights: Challenges for European Civil Procedure (Komunikacja 
cyfrowa a  ochrona praw stron: wyzwania dla europejskiego postępowania cywilnego) – DIGI- 
-GUARD (https://www.pf.um.si/en/acj/projects/pr10-digi-guard/). Projekt, finansowany w ramach 
programu Justice Unii Europejskiej (101046660 – JUST-2021-JCOO), ma na celu promowanie 
współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w dziedzinie postępowania dowodowego 
i doręczania dokumentów poprzez zwiększenie wzajemnego zaufania między państwami członkow-
skimi UE oraz wkład w efektywne stosowanie unijnych rozporządzeń nr 2020/1783 i nr 2020/1784 
w sprawie przeprowadzania dowodów i doręczania dokumentów. Koordynatorem projektu jest Uni-
wersytet w Mariborze (Słowenia). W skład polskiego zespołu wykonawców pod kierunkiem prof. dra 
hab. Jacka Gołaczyńskiego wchodzą dr Maria Kaczorowska, dr Piotr Rodziewicz, dr Marek Zali-
sko i mgr Maria Dymitruk, reprezentujący Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych 
Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Pozostałymi uczestnikami projektu są Instytut Prawa Porównawczego na Wydziale Prawa 
w Lublanie (Słowenia); Centrum Informatyki Prawniczej CEPRIS (Słowenia); Uniwersytet w Grazu 
(Austria); Uniwersytet Leibniza w Hanowerze (Niemcy); Uniwersytet w Maastricht (Holandia); Uni-
wersytet w Rijece, Wydział Prawa (Chorwacja) oraz Uniwersytet w Uppsali (Szwecja).

Spotkanie eksperckie poświęcone było omówieniu problemów praktycznych związanych z prze-
prowadzaniem dowodów elektronicznych i doręczeniami elektronicznymi w postępowaniu cywil-
nym. Zagadnienia poruszone w ramach przeprowadzonych dyskusji zostaną następnie rozwinięte 
w raportach krajowych przygotowywanych przez poszczególnych uczestników projektu. Program 
spotkania obejmował także prezentację rozwiązań organizacyjnych i technicznych stosowanych 
na potrzeby zdalnych posiedzeń sądowych podczas wizyty w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Realizacja projektu DIGI-GUARD stanowi kontynuację współpracy Centrum Badań Problemów 
Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej z partnerami zagranicznymi zainicjo-
wanej w ramach wcześniejszego projektu badawczego Diversity of Enforcement Titles in Cross-
-border Debt Collection in the EU (Różnorodność tytułów egzekucyjnych w transgranicznej win-
dykacji należności w Unii Europejskiej) – EU-En4s (JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018), 
realizowanego w  latach 2019–2022 (https://www.pf.um.si/en/acj/projects/pr09-eu-en4s/). 
Efekty projektu EU-En4s obejmują m.in. publikację raportów krajowych oraz końcowego raportu 
eksperckiego, który ukaże się w formie monografii nakładem wydawnictwa Springer. W grud-
niu 2022 r. został opublikowany raport na temat tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych 
i handlowych we Włoszech (Maria Kaczorowska, Alessia Voinich, Martina Previatello, Diversity 
of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU: National Report. Italy, Maribor 
2022, University of Maribor Press, ISBN 978-961-286-678-5, https://press.um.si/index.php/
ump/catalog/book/703). W najbliższym czasie planowana jest publikacja raportu poświęconego 
tytułom egzekucyjnym w polskim systemie prawnym, opracowanego przez prof. dra hab. Jacka 
Gołaczyńskiego, dr Marię Kaczorowską, dra Piotra Rodziewicza i mgr Marię Dymitruk. 

Maria Kaczorowska

https://www.pf.um.si/en/acj/projects/pr10-digi-guard/
https://www.pf.um.si/en/acj/projects/pr09-eu-en4s/
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/703
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/703
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Olimpiada z Prawa Administracyjnego
W dniach 13 i 16 stycznia br. Zakład Prawa Administra-
cyjnego (reprezentowany przez Komisję Olimpiady pod 
przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Lisowskiego oraz 
przez jej członków: dr Aleksandrę Szadok-Bratuń, mgr 
Joannę Bigos, mgr Paulinę Pietkun, dr. hab. Macieja 
Błażewskiego i dr. Rafała Mikowskiego), przy wsparciu 
Członków Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego 
im. T. Bigo (Prezesa Koła – Sebastiana Białego oraz: 
Eweliny Popiół, Kacpra Gajdy i Michała Gruszki), już po 
raz kolejny zorganizował Olimpiadę z Prawa Administracyjnego. Trzecia edycja wydarzenia zgromadzi-
ła rekordową liczbę 92 studentek i  studentów 2. roku kierunku Administracja, którzy współzawodniczyli 
w I etapie Olimpiady.

W piątek (13-ego – sic!; ale nie poddano się pechowym nastrojom, czego w szczególności dowodzi zdjęcie 
zrobione w s. D1 po sprawdzianie testowym) olimpijskie zmagania wyznaczył test z 60 pytaniami z zakre-
su ogólnego, ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego.

Kolejne etapy Olimpiady odbyły się w poniedziałek. Zważywszy na rocznicowe uwarunkowania, duchowymi 
mentorami zmagań tego dnia uczyniono Profesora Jana Bocia i Profesora Michała Kuleszę. W II etapie 
9 uczestniczek i uczestników zmierzyło się z zagadnieniami problemowymi. Studentki i studenci w ustnej 
odpowiedzi przed Komisją Olimpiady mogli nie tylko pochwalić się posiadaną wiedzą, ale również wyrazić 
swoje poglądy odnośnie do wylosowanych zagadnień. Podejmowali rozważania związane z klasycznymi 
zagadnieniami prawa administracyjnego, takimi jak np.: samodzielność jednostek samorządu terytorial-
nego i  jej sądowa ochrona; odpowiedzialność za legalne działania organów administracji publicznej; rola 
jednostki w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji administracyjnej; status studenta w perspek-
tywie różnych form decentralizacji znajdujących zastosowanie w  ramach uniwersytetu. Komisja dopy-
tywała także o praktyczne i aktualne wątki związane z legalnością ograniczania wolności organizowania 
i uczestniczenia w zgromadzeniach w perspektywie przepisów tzw. rozporządzeń COVID-owych czy też 
odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych.

Zadaniem czwartym finalistek i finalistów Olimpiady, którzy zakwalifikowani zostali do ostatniego etapu, 
było rozwiązanie kazusów, także w kontekście dodatkowo „drążących” pytań Komisji. Wylosowane kazu-
sy obejmowały zagadnienia z  zakresu wydawania dokumentów paszportowych, podejmowania uchwał 
w  sprawach związanych ze statutem jednostki samorządu terytorialnego, organizowania zgromadzeń, 
a także realizacji obowiązków meldunkowych.

Po zakończeniu intensywnych obrad i  podliczeniu 
punktów Komisja Olimpiady wyłoniła laureatów. Nie-
kwestionowanym zwycięzcą trzeciej edycji Olim-
piady z  Prawa Administracyjnego został Pan Paweł 
Antoniuk, który na każdym etapie Olimpiady uzyskał 
najlepsze wyniki. Na podium stanęli również Pani Ka-
tarzyna Plichta (II miejsce) oraz Pan Maksymilian 
Ciastko (III miejsce).

Na zwycięzców i wyróżnionych czekały atrakcyjne na-
grody. Poza publikacjami naukowymi z  zakresu pra-

wa administracyjnego uczestniczki i uczestnicy drugiego i trzeciego etapu Olimpiady otrzymali nagrody 
rzeczowe od sponsorów, m.in. voucher do Czarnej Góry, vouchery od Teatru Ad Spectatores, kosmetyki 
z firmy Clarena, wyjątkowe pióra ufundowane przez firmę Nova, atrakcyjne upominki udostępnione przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dziękujemy wszystkim sponsorom za cenny wkład w organizację 
Olimpiady oraz docenienie wiedzy i zaangażowania studentów. Co zaś szczególnie warte jest podkreślenia, 
26 uczestniczek i uczestników Olimpiady uzyskało zaliczenie z egzaminu z Prawa administracyjnego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy udziału w  olimpijskich zmaganiach, jak również życzymy rozwoju 
i ciągłego podejmowania wyzwań stawianych przez niepomijalną administrację i prawo administracyjne!

W maju br. odbędzie się czwarta edycja Olimpiady przeznaczona dla studentek i studentów kierunku Prawo. 

Joanna Bigos
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Odznaka „Wrocławska Wolność”  
dla Małgorzaty Longchamps de Berier

Dr Małgorzata Longchamps de Bérier była 
absolwentką naszego Wydziału, a  później jego 
adiunktem; członkiem Rady Wydziału Prawa 
i  Administracji oraz Senatu Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Angażowała się w działalność NSZZ 
„Solidarność”, a w czasie stanu wojennego – w ak-
tywność podziemną; uczestniczyła w pracach nad 
statutem i ustawą o szkolnictwie wyższym; współ-
pracowała z  czasopismami wydawanymi przez 
„Solidarność”; działała na rzecz internowanych 
i  ich rodzin; służyła pomocą prawną w  proce-

sach politycznych, pomagała i wspierała nie tylko bliskich, ale również obcych jej ludzi. Niestety jej 
przedwczesna śmierć nie pozwoliła cieszyć się jej z wolnej Polski. Przerwała także jej habilitację. 
W pamięci przyjaciół i współpracowników jawiła się jako osoba wielkiej dobroci i mądrości.

W 2021 r. – w 40 rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego – za swoją postawę w czasie dyktatu-
ry komunistycznej dr M. Longchamps de Bérier 
została pośmiertnie uhonorowana odznaką „Wro-
cławska Wolność”. Dnia 27 stycznia 2023 r. Pro-
rektor prof. Patrycja Matusz przekazała medal 
najbliższym członkom rodziny zmarłej: siostrze 
Katarzynie Walewskiej i bratankowi księdzu prof. 
Franciszkowi Longchamps de Bérier. W uroczy-
stości wzięli także udział m.in. prof. Ryszard 
Balicki (zgłaszający kandydaturę), członkowie 
Kapituły z  jej przewodniczącym, prof. Romanem 
Dudą, oraz autorki biografii dr M. Longchamps, Dajmy toczyć się wypadkom. Małgorzata Long-
champs de Bérier (1950-1989), cicha bohaterka „Solidarności” (Wrocław 2019), panie Małgorzata 
Wanke-Jakubowska i Maria Wanke-Jerie. W książce zebrano dokumenty, zdjęcia, wspomnienia 

i inne materiały dotyczące dr M. Longchamps. O tej publikacji, jej promo-
cji w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu oraz o samej Małgorza-
cie pisała dr Teresa Kurbutowicz w naszym Biuletynie z grudnia 2019 r.:
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Biule-
tyn_WPAE_listopad_grudzien_2019.pdf.

Więcej informacji oraz zdjęcia:
https://uwr.edu.pl/godnosci-honorowe/wroclawska-wolnosc/odznacze-
ni/l-u/;
https://uwr.edu.pl/wroclawska-wolnosc-dla-dr-malgorzaty-long-
champs-de-berier/. 

fot. Paweł Piotrowski

fot. Andrzej Jerie

https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Biuletyn_WPAE_listopad_grudzien_2019%20%281%29.pdf#pages=11
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Biuletyn_WPAE_listopad_grudzien_2019%20%281%29.pdf#pages=11
https://uwr.edu.pl/godnosci-honorowe/wroclawska-wolnosc/odznaczeni/l-u/
https://uwr.edu.pl/godnosci-honorowe/wroclawska-wolnosc/odznaczeni/l-u/
https://uwr.edu.pl/wroclawska-wolnosc-dla-dr-malgorzaty-longchamps-de-berier/ 
https://uwr.edu.pl/wroclawska-wolnosc-dla-dr-malgorzaty-longchamps-de-berier/ 
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Festiwal Pisma – Projekt HALO
W dniach 21 stycznia i 4 lutego 2023 r. studentki i studenci kierunku Kryminologia w ramach przedmiotu 
Kryminologia eksperymentalna wzięli udział w Festiwalu Pisma oraz warsztatach online zrealizowanych 
dzięki międzynarodowemu grantowi Unii Europejskiej: Project HALO – Handwriting Analysis as methodol-
ogy to defend Learners creativity and reinforce Orientation.

Projekt HALO jest realizowany w latach 2020-2022/2023. Jego wykonawcami są: Międzynarodowy In-
stytut Grafologiczny „Girolamo Morettiego” działający przy Uniwersytecie Carlo Bo w Urbino, Włochy 
(lider projektu); Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska (partner 
wiodący projektu); Wydział Filozofii Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia (partner projektu); a także 
wybrani uczniowie polskich, włoskich i rumuńskich szkół średnich.

Za realizację projektu przez Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialni są:
• dr Rafał Cieśla z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr – kierownik 
projektu oraz koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismo-
znawczej w praktyce edukacyjnej,
• prof. dr hab. Maciej Szostak, kierownik Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, 
Administracji i  Ekonomii UWr – koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i  implementacji 
metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,
• dr Jolanta Grębowiec-Baffoni – międzynarodowy ekspert merytoryczny współpracujący z  liderem 
projektu, partnerem wiodącym oraz pozostałymi partnerami projektu.

W  głównym założeniu projekt UE HALO opiera się na realizacji trzech nurtów tematycznych. Pierwszy 
dotyczy narzędzia dydaktycznego dla kadry pedagogicznej uczniów w wieku od 14 do 16 roku życia, pozwa-
lającego na poznanie niektórych cech osobowości ucznia przy zastosowaniu analizy jego pisma ręcznego 
i rysunków oraz zrealizowanie indywidualnego planu nauczania, stosownego do jego zdolności i potrzeb. 
Narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli (a  także rodziców i  opiekunów uczniów) w  formie podręczników 
z załącznikami do ćwiczeń i kursów online będą dostępne w językach włoskim, polskim, rumuńskim i angiel-
skim. Drugi nurt dotyczy wzmocnienia pozycji naukowej grafologii jako dyscypliny umożliwiającej poznanie 
niektórych cech psychofizycznych osoby piszącej, wspierającej jednostkę w obszarze edukacyjnym, psy-
chologicznym i społecznym. Trzecia część projektu dotyczy złożenia do UNESCO propozycji uznania pisma 
ręcznego za dziedzictwo niematerialne ludzkości, wykazując dotychczasowe wyniki badań oraz projekty 
współpracy z innymi krajami uczestniczącymi w projekcie.

Uniwersytet Wrocławski jako partner wiodący projektu UE HALO, posiadający wieloletnie i wszechstron-
ne doświadczenie w zakresie badań pismoznawczych, koordynuje fazę badań i przygotowywania treści 
merytorycznych, które zostaną zaimplementowane w podręcznikach i kursie online. Ponadto Uniwersytet 
Wrocławski sprawuje nadzór naukowy nad treściami opracowywanymi w ramach projektu, a także zbiera 
i analizuje raporty z warsztatów i informacje zwrotne od partnerów stowarzyszonych.

Facebook WPAE
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Studenci na miejscu zbrodni dzięki wykorzystaniu VR
Miło nam poinformować, że na portalu Echo24 ukazał się reportaż dotyczący wykorzystania tech-
nologii VR podczas zajęć kryminalistycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

Dzięki adaptowaniu do nauki najnowszych technologii studenci, którzy zapoznali się wcześniej 
z podstawami i obowiązującymi procedurami, mogą swobodnie przenieść się do wirtualnej rze-
czywistości i zaprojektowanej sceny zbrodni. Jak sami wspominają, praktyczna nauka pozwala 
lepiej zrozumieć, z czym będą się mierzyć w przyszłości w pracy i przyzwyczaić się do wido-
ku i emocji towarzyszących miejscu przestępstwa, przećwiczyć wyuczoną wcześniej teorię oraz 
znaleźć miejsce na popełnienie błędów bez konieczności zaburzania toku prawdziwego śledztwa.

„Mamy pełną świadomość, że to nowe pokolenie, które do nas przychodzi, jest bardzo głęboko 
zawieszone w tej przestrzeni, stąd też chęć i potrzeba zetknięcia z tego typu rozwiązaniami. Poza 
tym, obserwując doświadczenia tych najlepszych jednostek naukowych na świecie, chcieliśmy po-
dążać dokładnie tym kursem, a więc wybieramy najnowocześniejszą technologię – podkreśla prof. 
UWr Tomasz Kalisz, kierownik Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości UWr.”

Dla studentów zostały przygotowane dwie sale wirtualnej zbrodni, a ta otwarta w listopadzie 2022 r. 
jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w Europie. W każdym rozgrywanym scenariuszu mogą 
brać udział cztery osoby, czyli pełen zespół detektywistyczny.

Cały artykuł można znaleźć pod adresem: https://echo24.tv/uwr-studenci-na-miejscu-zbrodni-
dzieki-wykorzystaniu-vr/.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznych Drzwiach Otwartych 2023 na Wy-
dziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opowiemy o studiach na naszym Wydziale, o zasadach rekrutacji, o praktycznych i atrakcyjnych 
kierunkach i specjalnościach, jakie oferujemy. Będzie się można dowiedzieć także o studenckich 
kołach naukowych i organizacjach studenckich, o możliwościach wyjazdów zagranicznych, a także 
o wielu innych ciekawostkach, które czekają na WPAE.

Z chętnymi z przyjemnością spotkamy się grupowo lub indywidualnie, zdalnie lub na żywo na Wy-
dziale. Wystarczy napisać na adres e-mail: dowpae@uwr.edu.pl lub rafal.ciesla@uwr.edu.pl, 
a my skontaktujemy się z Wami i ustalimy dogodny termin spotkania na miejscu lub na dowolnym 
komunikatorze (Teams, Google Meet, Zoom).

Do zobaczenia na Drzwiach Otwartych 2023!

https://echo24.tv/uwr-studenci-na-miejscu-zbrodni-dzieki-wykorzystaniu-vr/
https://echo24.tv/uwr-studenci-na-miejscu-zbrodni-dzieki-wykorzystaniu-vr/
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VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa  
„Orient Daleki i Bliski”

Dnia 9 grudnia 2022 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Orient Daleki i Bliski”. Wydarzenie to zostało zorgani-
zowane przez pracowników i  doktorantów Katedry Doktryn Po-
litycznych i Prawnych oraz studentów działających pod szyldem 
Koła Naukowego Doktryn Politycznych i  Prawnych im. Niccolò 
Machiavellego. Przedstawiciele działającej przy Katedrze Pra-
cowni Badań Praw Orientalnych oraz ich współpracownicy podjęli 
się kontynuacji znakomitej tradycji polegającej na popularyzowaniu 
tematyki szeroko pojętego Orientu w naszym kraju. 

Badacze z siedmiu ośrodków akademickich w Polsce obradowali za pośrednictwem platformy Mi-
crosoft Teams. Punktualnie o godz. 9:00 Kierownik Katedry prof. dr hab. Mirosław Sadowski uro-
czyście powitał wszystkich prelegentów, przedstawił historię oraz główny zamysł konferencji, po 
czym dokonał jej oficjalnego otwarcia. 

Łącznie wygłoszono 18 referatów:
• dr Stanisław Niewiński (Uniwersytet Opolski) – Ewolucja systemu politycznego cesarstwa w do-
bie dynastii Ming i Qing
• mgr Marzena Mruk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Czy kobiety obalą reżim ajatollahów? 
Geneza protestów w Islamskiej Republice Iranu w 2022 roku
• mgr Paweł Szklarczyk (Uniwersytet Wrocławski) – Idea praw człowieka a Konstytucja Meiji
• mgr Marek Popielarski (Uniwersytet Wrocławski) – Imperia mongolskie i ich wpływ na europejskie 
idee polityczne w myśli Erica Voegelina
• Maciej Schmidt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Stepowa wielokulturowość. 
Polityka językowa i narodowościowa Republiki Kazachstanu
• mgr Bartosz Chrząszcz (Uniwersytet Wrocławski) – Wpływy bizantyjskie w niemieckiej myśli 
politycznej
• mgr Jakub Juszczak (Uniwersytet Wrocławski) – Policentryczny system prawny Zomii z per-
spektywy libertariańskiej
• mgr Michał Tutaj (Uniwersytet Warszawski) – Odsetki, islam i Turcja. Uwagi w kontekście turec-
kiego prawa cywilnego i na marginesie tureckiej polityki monetarnej
• Wiktoria Bielecka, Jakub Bender – Prawa człowieka i podstawowe wolności w islamie a między-
narodowe standardy ochrony praw człowieka
• Julia Gdulewicz, Jakub Mazurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Wpływ 
pandemii na relację polityczno-globalną między Chinami a Stanami Zjednoczonymi
• dr Małgorzata Samojedny (Uniwersytet Zielonogórski) – Kalifat jako doskonałe państwo w islamie
• Konrad Kościewicz (Uniwersytet Wrocławski) – Recepcja futuryzmu włoskiego w Japonii – 
Marinetti, Manga, Faszyzm
• Barbara Chrzan (Uniwersytet Wrocławski) – Awarowie jako najliczniejsza grupa etniczna 
Dagestanu
• mgr Andrzej Demiańczuk (Uniwersytet Wrocławski) – Prawa i wolności obywateli w konstytucji 
Republiki Chińskiej z 1946 r.
• Jan Chmielecki (Uniwersytet Wrocławski) – Mao jako jeden z  symbolów degeneracji wojny 
w „Teorii partyzanta” Carla Schmitta
• Bartosz Wyspiański (Uniwersytet Wrocławski) – Wybrane filozoficzne źródła myśli politycznej 
Czang Kaj-szeka
• Piotr Szymura (Uniwersytet Wrocławski) – Obraz współczesnego Iranu w twórczości Marjane 
Satrapi skierowanej do zachodniego odbiorcy
• mgr Wojciech Wereszko (Uniwersytet Wrocławski) – Problematyka zapewnienia uczestnictwa 
mniejszości narodowych w życiu publicznym – kazus Azerbejdżanu
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Laureaci Olimpiady Publicznoprawnej 
W dniu 19 stycznia odbył się finał Olimpiady Publicznoprawnej – konkursu przeznaczonego dla 
studentów III roku studiów prawa, sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu postępowa-
nia administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Finał 
miał postać symulacji rozprawy przed sądem administracyjnym. Wystąpienia uczestników finału 
odznaczały się wyróżniającym poziomem merytorycznym oraz wysoką kulturą wypowiedzi. Ko-
misja Konkursowa, złożona z pracowników Instytutu Nauk Administracyjnych, wyłoniła laureatów 
Olimpiady, którymi zostali: 

I miejsce – Daniel Kula 

II miejsce (ex aequo) – Mateusz Jonczyk i Joanna Siwek 

III miejsce (ex aequo) – Przemysław Koch i Marta Szymczyk 

Oprócz nagród rzeczowych laureaci otrzymali bardzo dobre oceny egzaminacyjne z postępo-
wania administracyjnego i  sądowoadministracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. 
Gratulujemy! 

Facebook WPAE

O godzinie 17:30 mgr Paweł Szklarczyk 
dokonał podsumowania oraz zamknięcia 
obrad, dziękując wszystkim prelegen-
tom za przygotowanie niezwykle intere-
sujących, prawidłowych merytorycznie, 
a  także pobudzających żywe dyskusje 
wystąpień. Na koniec wraz z innymi dok-
torantami oraz członkami Koła serdecz-
nie zachęcił do zaznajomienia się z naj-
bliższymi planami Studenckiego Koła Naukowego, które prezentują 
się bardzo obiecująco. W semestrze letnim bieżącego roku akademic-
kiego będą bowiem organizowane jeszcze dwie konferencje naukowe: 
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rewolucje i  Kontrrewolucje 
w dziejach myśli politycznej i prawnej” w kwietniu oraz VIII Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa „Prawo–Religia–Polityka” w maju. 

Bartosz Chrząszcz



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

Styczeń-luty 2023 r.

Dagmara Gruszecka, Granice prywatyzacji procesu karnego.  
W poszukiwaniu sprawności i sprawiedliwości systemu

Książka dotyczy problematyki dotąd całościowo i w formie monograficznej nie-
omawianej w polskim piśmiennictwie. Można zatem uznać, że będzie pierwszą 
tego rodzaju publikacją na rynku o znacznym walorze oryginalności (...).

W publikacji poruszono szereg zagadnień zarówno o charakterze teoretycznym, 
jak również istotnych dla praktyków wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe ana-
lizy dotyczące np. kwestii dowodów prywatnych i zakazów dowodowych czy poro-
zumień procesowych mogą być użyteczne w praktyce stosowania prawa karne-
go, a zatem zainteresować przedstawicieli tych wszystkich zawodów prawniczych 
(sędziowie, prokuratorzy, adwokaci czy radcowie prawni), którzy na co dzień mają 
do czynienia ze sprawami karnymi. Teoretyków prawa, a także legislatorów, za-
interesować mogą kwestie modelowe i prezentowane nowatorskie podejście do 
konstrukcji ucywilniania procedury karnej i współpracy między prywatnymi a pu-
blicznymi podmiotami w wykonywaniu zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych (...).

Na podkreślenie zasługują również niezwykle aktualne zagadnienia z zakresu criminal compliance (w za-
kresie tzw. dochodzeń wewnętrznych – internal investigations) oraz możliwości wykorzystania potencjału 
instrumentów samoregulacyjnych w postępowaniu karnym, które są nawiązaniem do kwestii budzących 
coraz silniejsze zainteresowanie tak ze strony przedsiębiorców, menadżerów i  specjalistów w zakresie 
systemów zarządzania zgodnością, jak i przedstawicieli organów śledczych.

prof. dr hab. Jacek Giezek

Jolanta Blicharz, Renata Raszewska-Skałecka, Teoretycznoprawne aspekty edukacji jako 
dobra publicznego w kontekście tendencji prywatyzacyjnych i urynkowienia szkolnictwa

[Monografia] [p]rezentuje w nowym świetle całą złożoność problematyki, zwią-
zanej z edukacją, która współcześnie coraz częściej jawi się jako sektor gospo-
darki, którego cele i sposoby działania są dostosowane do wymagań konkurencji 
gospodarczej. Autorki monografii zwracają uwagę na odpowiedzialną rolę pra-
wa oświatowego i edukacji. Odpowiadają jednocześnie na potrzeby i cele zmie-
niającej się szybko rzeczywistości. Monografia prezentuje kwestie bieżących 
problemów, ale także uwydatnia uniwersalne zasady funkcjonowania mechani-
zmów edukacyjnych w demokratycznym porządku prawa. 

dr hab. Ewa Pierzchała, prof. UO

Książka zawiera wiele ważnych rozważań szczegółowych, uwzględnia wymiar 
prawny i społeczny omawianych zagadnień, wskazując również na znaczenie kwe-
stii ekonomicznych. W publikacji przedstawiona jest klarowna wizja optymalnego 
rozwoju edukacji. Niezwykle cenne są analizy i oceny dotyczące systemu oświaty, 

ale również dobra publicznego, globalizacji czy prywatyzacji. Książka będzie cenną lekturą dla szerokiego 
grona osób, interesujących się szerszym spojrzeniem na edukację. 

dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS
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Goniec kulturalny
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z repertuarami wrocławskich teatrów 
oraz wydarzeniami z innych ośrodków kulturalnych. Zachęcamy do wzięcia udziału!

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
pl. T. Kościuszki 10  

www.klubmil.pl

Promocja książki Stanisława Niciei
„Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XVIII”

23.02.2023, godz. 16.00, wstęp wolny

Spotkanie przygotowane dla członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. W tym najobszerniejszym ze wszystkich wydanych do-
tychczas tomie „Kresowej Atlantydy” autor przedstawia siedem miejscowości: 
Włodzimierz Wołyński, Sarny, Uściług, Mizocz, Zdołbunów, Ostróg oraz Berdyczów. 
Tom jest bogato ilustrowany, a indeks liczy ponad 1000 nazwisk. 
Spotkanie będzie transmitowane online.

Wykład prof. Krzysztofa Szwagrzyka
„Powracamy po swoich. Prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN”

24.02.2023, godz. 18.00, wstęp wolny

Prof. Krzysztof Szwagrzyk jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i  Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, habilitował się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jest także zastępcą Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej (IPN), a  także pełnomocnikiem IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar 
reżimu komunistycznego. Kieruje pracami ekshumacyjnymi m.in. w Kwaterze na Łączce na war-
szawskich Powązkach oraz w Dworzysku w powiecie nyskim i w Białymstoku. 

Z cyklu „Wieczory Lisztowskie” 
recital fortepianowy „Chopin z bliska”

28.02.2023, godz. 18.00, wstęp wolny

Towarzystwo imienia Ferenca Liszta zaprasza na koncerty z  okazji 
213. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, które odbędą się w Oborni-
kach Śląskich, Trzebnicy oraz we Wrocławiu. W programie znajdą się 
utwory F. Chopina, J.S. Bacha, F. Schuberta oraz F. Liszta. 

Spotkanie będzie transmitowane online.

Kacper Dębosz – recital fortepianowy

Słowo o muzyce – Juliusz Adamowski 

www.klubmil.pl
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Koncert Katarzyny Musiał 
„Fuego – taniec ognia”

7.03.2023, godz. 18.00, wstęp wolny

Koncert „Fuego”, z  udziałem wyjątkowej pianistki Katarzyny 
Musiał, w unikalny sposób łączy muzyczną tradycję flamenco 
z tradycją latynoamerykańską. W programie znajdą się utwo-
ry największych kompozytorów hiszpańskich (m.in. Granadosa, 
de Falli, Turiny, Albéniza), kubańskich (Lecuony), brazylijskich 
(Nazaretha) oraz wenezuelskich (Fernandeza). Słuchacze zo-
staną zabrani w ekscytującą podróż z kompozycjami takimi jak 
„Taniec ognia”, „Sevilla”, „Malagueña”, „Odeon” czy „Andaluza”.

Repertuar wrocławskich teatrów

•
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