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Szanowni Państwo,
przekazujemy trzeci numer Biuletynu Informacyjnego
WPAE poświęcony działalności naukowej Wydziału.
W bieżącym wydaniu przygotowaliśmy dla Państwa
informację na temat m.in. identyfikatora ORCID,
nowościach opublikowanych w E-Wydawnictwie,
konferencjach organizowanych przez Wydział oraz
konkursach ogłoszonych przez wydawnictwo Wolters
Kluwer Polska.
Szczególnie dziękujemy dr. Łukaszowi Prusowi za relację z uroczystości Jubileuszu osiemdziesiątych urodzin
Profesora Jana Jeżewskiego.
Zespół redakcyjny Biblioteki WPAE
Biuro Projektów Zagranicznych
Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz drugi
zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości
utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
w ramach swojej struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się m.in. podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni,
prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.
Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa
Maxa Plancka (MPG), a jego celem jest utworzenie
sieci Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
w Europie Środkowej i Wschodniej. Program umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na
najwyższym światowym poziomie w jednostkach
naukowych zlokalizowanych m.in. w Polsce.
Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej w terminie do 5 listopada 2018 r.
Więcej na: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/201806-12-nabor-jednostek-dioscuri
Komisja Europejska otworzyła konkurs na ustanowienie katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej
- ERA Chairs w programie Horyzont 2020.
Konkurs ERA Chairs ma na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych o wyraźnym potencjale
doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich
oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do
osiągnięcia trwałej doskonałości.
W projektach ERA Chairs stanowisko Kierownika Katedry ERA powinni obejmować wybitni badacze w wybranej dziedzinie badań, którzy powołują własny zespół
i pomagają organizacji badawczej znacząco poprawić
swoje wyniki badań oraz stać się bardziej konkurencyjną i skuteczną w pozyskiwaniu finansowania.
Termin składania wniosków upływa 15 listopada
2018 r.
Więcej na: http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2019.html
Granty i stypendia
Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem
najnowszych grantów i stypendiów dla naukowców,
które dostępne jest na stronie Centrum Informacji dla
Naukowców EURAXESS:
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
Bibliografia publikacji
pracowników
Prosimy pracowników o sprawdzanie poprawności
danych bibliograficznych znajdujących się na stronie
domowej Wydziału oraz przypominamy o rejestracji
nowych publikacji w Bibliotece.
kontakt: wpae.huesca@uwr.edu.pl

ORCID - Open Researcher and Contributor ID
sposób identyfikacji autorów
„Identyfikator ORCID będzie pełnił znaczącą rolę w trakcie ewaluacji podmiotów naukowych w 2021 roku. Każda osoba, której osiągnięcia złożą się na ewaluowany dorobek
danego podmiotu, będzie musiała posiadać taki identyfikator”.
Co to jest?
• ORCID (Open Researcher and Contributor ID) jest stałym, niepowtarzalnym identyfikatorem przeznaczonym dla autorów prac, pracowników naukowych, badaczy.
• Składa się z 16 cyfr, podzielonych na 4 części, nie zawiera informacji semantycznych,
takich jak kod kraju z którego pochodzi użytkownik.
• Jest zgodny z standardem HTTP – URI, umożliwiającym łatwą identyfikacje zasobów
w sieci.
• Zapewnia komunikację naukową poprzez utworzenie centralnego rejestru unikalnych
identyfikatorów.
• Rozwiązuje problem identyfikacji autorów o takim samym imieniu i nazwisku, podwójnym nazwisku, po zmianie nazwiska.
• Jest uniwersalnym standardem rozpoznawanym przez wydawców naukowych na całym świecie dla: osób indywidualnych i instytucji, które mogą aktualizować dane i rejestrować swoich pracowników i studentów.
• ORCID może być używany przez cały okres aktywności zawodowej badacza.
Aby uzyskać numer ORCID należy zarejestrować się na stronie https://orcid.org/
Następnie Wypełniamy wskazane pola – podajemy swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, adres e-mail, tworzymy hasło i określamy czy dostęp do publikacji, które wprowadzimy, ma być publiczny, ograniczony do wskazanych osób czy ograniczony tylko do
właściciela profilu.
Po otrzymaniu wiadomości email potwierdzającej naszą tożsamość, możemy przejść do
edycji profilu, w którym ważne jest dodanie instytucji, do której afiliujemy swoje prace.
Profil możemy uzupełnić o swój biogram, a także powiązać go z bazami Scopus, Google
Scholar Author ID, ResearcherID, Web of Science (jeśli posiadamy w nich aktywne konto).
UWAGA! Informację o numerze założonego identyfikatora ORCID ID należy zgłosić do
Biblioteki WPAE w celu uzupełnienia danych w systemie rejestracji publikacji HUESCA
kontakt: wpae.huesca@uwr.edu.pl

Przydatne linki oraz więcej informacji:
https://orcid.org/help
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/orcid-identyfikator-ktory-kazdy-naukowiec-powinien-miec/
https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/lib/exe/fetch.php/numer_orcid_w_pbn.pdf

Konstytucja dla Nauki
W środę 1 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, nazywaną Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, która zastąpi cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Podpisana przez prezydenta Ustawa oraz przepisy
ją wprowadzające to całościowa reforma szkolnictwa wyższego. Zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r.
Więcej informacji nt. znaczenia ustawy dla środowiska akademickiego w następnym numerze.
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Gospodarka światowa po kryzysie 2008 roku
red. Jarosław Kundera
e-Monografie nr 117
rok wydania 2018
ISBN 978-83-66066-06-9 (druk)
ISBN 978-83-66066-07-6 (online)
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95558

Dookoła Wojtek... Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Preisnerowi
red. Ryszard Balicki i Mariusz Jabłoński
e-Monografie nr 114
rok wydania 2018
ISBN 978-83-66066-00-7 (druk)
ISBN 978-83-66066-01-4 (online)
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95368

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie
red. Józef Koredczuk
e-Monografie nr 111
rok wydania 2018
ISBN 978-83-65431-82-0 (print)
ISBN 978-83-65431-83-7 (online)
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94911

Wykładnia praw Unii Eeropejskiej ze stanowiska teorii prawa
Joanna Helios i Wioletta Jedlecka
e-Monografie nr 118
rok wydania 2018
ISBN 978-83-66066-08-3 (druk)
ISBN 978-83-66066-09-0 (online)
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95678

Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne
red. Mariusz Jabłoński, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Krzysztof Wygoda
e-Monografie nr 106
rok wydania 2017
ISBN 978-83-65431-88-2 (druk)
ISBN 978-83-65431-89-9 (online)
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/92803

W przygotowaniu:
• Tomasz Kruszewski, Rycerscy spadkobiercy księcia Świętopełka „nakielskiego” z rodów Lisów i Wierzbnów. Studium historycznoprawne i genealogiczne
• Anna Czwojda, Przepadek korzyści majątkowej w polskim prawie karnym

NOWOŚCI W INNYCH WYDAWNICTWACH
Anarchizm cafe racer
Radosław Antonów
miejsce wydania Syców
rok wydania 2017
ISBN 978-83-947989-0-1
DOI 10.23734/23.17.002
wydawca DILIGENTIA
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95596
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95596

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej
w systemie zamównień publicznych
Anna Banaszewska
miejsce wydania Warszawa
rok wydania 2018
ISBN 978-83-8124-520-3
wydawca Wolters Kluwer
Publikacja kompleksowo omawia instytucję skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz przebieg postępowania wywołanego jej wniesieniem. W opracowaniu scharakteryzowano środki ochrony prawnej przewidziane przepisami Prawa zamówień
publicznych, tj. odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargę do sądu okręgowego na orzeczenie KIO. Środki te umożliwiają
eliminację sprzecznych z prawem czynności zamawiającego podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W monografii
przybliżono zagadnienia dotyczące:
• realizacji prawa do sądu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i postępowania w przedmiocie zawarcia umowy koncesji na roboty
budowlane i usługi,
• regulacji unijnych dotyczących procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych,
• statusu Krajowej Izby Odwoławczej jako organu właściwego do rozpoznawania odwołań,
• przebiegu postępowania odwoławczego przed KIO,
• charakteru prawnego skargi na orzeczenie KIO,
• przebiegu postępowania przed sądem okręgowym wywołanego wniesieniem skargi na orzeczenie KIO.

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz
red. Maksymilian Pazdan
seria Duże Komentarze Becka
data publikacji 2018
ISBN 978-83-812-8507-0
wydawca Wydawnictwo C.H. Beck
Prawo prywatne międzynarodowe pod redakcją Prof. Maksymiliana Pazdana obejmuje kompleksowe omówienie zarówno
prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce, jak i aktów prawnych zawierających normy kolizyjne prawa
prywatnego międzynarodowego.
Publikacja skierowana jest w szczególności do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak
również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym
Łukasz Błaszczak
seria Monografie Prawnicze
data publikacji 2018
ISBN 978-83-812-8054-9

wydawca Wydawnictwo C.H. Beck

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym.
Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem polubownym,
ale również z uwagi na trudności, jakie pojawiają się przy omawianiu tej tematyki. Trudności te sprowadzają się nie tylko do kwestii uchwycenia samego
przejawu nadużycia na tym polu, ale również do ustalenia ewentualnych źródeł obowiązywania zakazu nadużycia w postępowaniu arbitrażowym. Do tej
pory zagadnienie to nie było przedmiotem pogłębionych uwag w doktrynie, aczkolwiek niektórzy przedstawiciele nauki nawiązywali do tej kwestii przy
okazji omawiania w szerszym ujęciu nadużycia z punktu widzenia sądowego postępowania cywilnego. Problem jednak należałoby wykładać zdecydowanie w szerszym aspekcie i przy uwzględnieniu różnych perspektyw badawczych, szczególnie biorąc pod uwagę, że arbitraż w obecnej rzeczywistości prawnej
i gospodarczej zyskuje na dużej popularności i staje się skutecznym mechanizmem rozstrzygania sporów. Potrzeba zatem zajęcia się tym zagadnieniem
nie powinna budzić żadnych wątpliwości
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Konferencje
Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej organizuje we Wrocławiu pod kierownictwem prof.
dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego dwie konferencje:
11 września: Informatyzacja sądownictwa w Polsce i Europie.
12 września: INFORM day - Konferencja organizowana w ramach środków finansowych przewidzianych w projekcie
badawczym Komisji Europejskiej: Introduction of the data protection reform to the judical system – INFORM).
26 września Instytut Nauk Ekonomicznych we Wrocławiu współorganizuje wraz z Uniwersytetem w Bergamo oraz Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie międzynarodową konferencję Public law and the challenges of new technologies and digital markets.
Organizatorzy: Prof. Elisabetta Bani, dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, dr Beata Pachuca-Smulska.
27-29 września br. Instytut Historii Państwa i Prawa organizuje w Polanicy Zdroju ogólnopolską konferencję Okresy przejściowe – ustrój
i prawo. Kierownik naukowy: dr Jacek Przygocki.
28 września Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję Rozstrzyganie sporów między pacjentem a lekarzem i/lub podmiotem świadczącym usługi medyczne.
Kierownik projektu: dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska.
28 września Instytut Nauk Administracyjnych organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję Współczesne kierunki rozwoju regulacji
publicznego prawa gospodarczego pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kocowskiego i dr. Witolda Małeckiego.
29 września Instytut Nauk Administracyjnych organizuje we Wrocławiu ogólnopolską Konferencję jubileuszową: Praworządność –Decentralizacja – Przedsiębiorczość pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kocowskiego i dr. Witolda Małeckiego.

Z kart historii...
Sześćdziesiąt lat temu (w 1958 r.) ukazał się Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10, (Prawo 3), który Rada Wydziału
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego ofiarowała swemu Seniorowi i pierwszemu Dziekanowi Kamilowi Stefce. Zeszyt zawiera publikacje
Jego kolegów i uczniów. Wśród autorów znajdujemy m. in.: Tadeusza Bigo, Franciszka Longchampsa, Jana Jendrośkę, Jana Kosika, Włodzimierza Berutowicza, Janinę Dąbrowę, Henryka Rota i Jerzego Falenciaka.
W kolejnym numerze (Prawo 4) z 1958 r. odnajdujemy m.in. artykuł Franciszka Longchampsa „O prawniku w rzeczypospolitej nauk”, [odczyt na spotkaniu dyskusyjnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 20 III 1958 r.]. Godnym polecenia jest również artykuł
Crimen obiiciendum et probandum in modum exceptionis w narracji Księgi henrykowskiej Jerzego Falenciaka.
Pięćdziesiąt lat temu (w 1968 r.) w serii Prawo ukazały się m.in.: Państwo francuskie wobec kwestii żydowskiej (1940–1944) Teresy Janasz,
Prawo nr 19, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa wewnętrznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Stanisława Kaźmierczyka, Prawo
nr 24 oraz Tomasza Kaczmarka Materialna istota przestępstwa i jego ustawowe znamiona, Prawo nr 26.
Dziesięć lat temu (w 2008 r.) dziewiętnastym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, został prof. Marek Bojarski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, natomiast funkcję rzecznika prasowego UWr objął dr Jacek Przygodzki (Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego ds. Kontaktów z Mediami).
Prof. Włodzimierz Gromski został Dziekanem WPAE (kadencja 2008-2012), prodziekanami zostali:
prof. Wiesława Miemiec (ds. studiów stacjonarnch prawa), dr hab. Maciej Marszał (ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych administracji), dr hab. Karol Kiczka (ds. niestacjonarnych studiów prawa) oraz prof. Janina E. Kundera (ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ekonomii).
Również dziesięć lat temu - WPAE został zaproszony do współorganizacji obchodów Dni Uniwersytetu Wrocławskiego w Wilnie, gdzie
zaprezentował dorobek naukowy pracowników Wydziału, wystawę fotogramów z Wrocławia i Uniwersytetu Wrocławskigo oraz zorganizował studencką konferencję Polska i Litwa w Unii Europejskiej.
Pięć lat temu (w 2013 r.) prof. Józef Frąckowiak został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Université Paris-Dauphine
w Paryżu.
Przygotował T. Juchniewicz

Legat papieski w Polsce – Antonio Possevino (1534-1611) stwierdził, że
Biblioteki są ważniejsze od uniwersytetu. Biblioteki bez uniwersytetów mogą istnieć, uniwersytety bez bibliotek nie.
Cytat za: Krzysztof Migoń, Biblioteki w Polsce były zawsze, „Bibliotekarz” 2004, nr 7-8, s. 4.
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Jubileusz Prof. Jana Jeżewskiego
W dniu 28 maja 2018 r. w Oratorium Marianum odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
Jubileuszu osiemdziesiątych urodzin Profesora Jana Jeżewskiego – emerytowanego
Profesora Naszego Wydziału, a obecnie Profesora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Warszawie, komparatysty par excellence i wybitnego znawcy francuskiego prawa administracyjnego.
Laudacje na cześć Jubilata wygłosili w kolejności: Jego Magnificencja Prorektor UWr
Prof. Rafał Wojciechowski, Dziekan Naszego Wydziału Prof. Karol Kiczka, Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ Prof. Marian Kallas, Dyrektor Instytutu Nauk
Administracyjnych UWr Prof. Tadeusz Kocowski, Kierownik Zakładu Nauki Administracji UWr Prof. Jerzy Korczak, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki
Administracyjnej UŁ Prof. Zofia Duniewska oraz emerytowany Profesor Naszego Wydziału Adam Błaś.
We wszystkich mowach, ale również w całej atmosferze Jubileuszu, był wyraźnie odczuwalny szacunek dla wiedzy i autorytetu Profesora
Jana Jeżewskiego oraz wdzięczność za Jego nieocenione wsparcie naukowe i życzliwość, jaką zawsze bezwarunkowo darzy studentów,
doktorantów oraz pracowników naukowych. Jak ujął to w swym wystąpieniu Prof. Rafał Wojciechowski: „To dziwne, że można być tak
mądrym i miłym jednocześnie”.

Gwoli przypomnienia należy wskazać, że Pan Profesor Jan Jeżewski jest autorem blisko 100 publikacji naukowych, wśród których powszechnie wyróżnia się przełomową pracę doktorską Administracja pod rządem prawa cywilnego. Z badań porównawczych nauki prawa
administracyjnego (Wrocław 1974) oraz wybitną rozprawę habilitacyjną Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa
administracyjnego we Francji (Wrocław 2004). Jego dorobek naukowy i wiedza stanowią źródło inspiracji oraz wyznaczają kierunki
badań naukowych. Na uwagę zasługuje fakt, że Pan Profesor ukończył w 1968 r. w Strasburgu prestiżowy cykl wykładów prawa porównawczego 1er Cycle du Droit Comparé na Faculté Internationale Pour L’Enseignement du Droit Comparé Association Internationale
De Droit Comparé. Swoją wiedzą dzielił się ze studentami i doktorantami Naszego Wydziału w trakcie niezapomnianych wykładów
m.in. z Prawa administracyjnego, Nauki administracji, Samorządu terytorialnego w wybranych państwach Europy Zachodniej oraz
Komparatystyki prawniczej.

W dowód wdzięczności oraz uznania dla osiągnięć naukowych Profesora Jana Jeżewskiego została mu wręczona Księga Jubileuszowa:
Cywilizacja administracji publicznej, dostępna pod adresem:
http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/95307
Fotorelacja z Jubileuszu jest dostępna pod adresem: https://photos.app.goo.gl/XtEhg8rB3Sepgk853
dr Łukasz Prus
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Andrzej Mycielski
(1900-1993)
Urodził się 20 XII 1900 r. w Krakowie z ojca Władysława i Felicji z Zaklików. Do dziesiątego roku życia miał prywatnych
nauczycieli. Szkołę średnią ukończył w Krakowie w 1919 r.,
następnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W czasie studiów miał kontakty z najwybitniejszymi uczonymi, które „[…] nie ograniczały się jedynie do wykładów czy też
seminariów, do zajęć formalnie objętych planem i rozkładem
godzin. Rozwijały się one również często w formie znacznie
mniej oficjalnej, w ramach różnych przyjęć studenckich czy też
nawet towarzyskich – w domach samych profesorów. Osobiście
w latach […] studiów uniwersyteckich nie stroniłem nigdy od
spotkań tego właśnie typu. Brałem udział w przeróżnych imprezach Koła Prawników i „Bratniaka”, konwersatoriach przy herbatce w saloniku starego Krzymuskiego, w podwieczorkowych
sympozjach u Estreicherów czy też Zollów […]”.
Krótko po studiach w 1925 r. napisał pod kierunkiem prof.
L. Jaworskiego pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie prawa kościelnego (kanonicznego) i świeckiego (cywilnego). W 1926 r. uzupełniał swe studia
w Paryżu. W 1933 r. Andrzej Mycielski ponownie wyjechał na kilka miesięcy do Francji w charakterze stypendysty Funduszu Kultury. Zaraz po powrocie habilitował się z prawa politycznego oraz nauki o państwie na
wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego na podstawie prac: Obsada urzędu prezydenta Rzeczypospolitej oraz
O przestrzennych granicach państwa w świetle krytyki Kelsena. Otrzymał veniam legendi w zakresie prawa politycznego i nauki o państwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych USB i w latach 1933-1939 wykładał tam
prawo konstytucyjne. W roku akademickim 1936-1937 dojeżdżał również do Warszawy, aby wykładać prawo
polityczne na Wydziale Prawa UW. 1 VII 1938 r. został dodatkowo mianowany adiunktem przy Katedrze Teorii
i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.
Okres II wojny światowej Andrzej Mycielski spędził pod Krakowem, korzystając z pomocy rodziców. Brał udział w pracach tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego jako wykładowca prawa państwowego. Był
członkiem AK, współpracował z redakcją „Małopolskiego Biuletynu Informacyjnego”.
Po wojnie reforma rolna pozbawiła Mycielskich z Łuczanowic majątku, zabytkowy dwór ludność rozebrała na opał. Docent Andrzej Mycielski z żoną i trójką dzieci przeniósł się najpierw do Krakowa, gdzie znalazł
zajęcie wykładowcy na UJ, ale już pod koniec 1945 r. – za namową prof. Kamila Stefki – wyjechał do Wrocławia,
gdzie tworzył i organizował Katedrę Prawa Państwowego (1945–1951) miejscowego Uniwersytetu i Politechniki.
Od 1 XII 1945 r. pełnił funkcję profesora nadzwyczajnego (bez ostatecznego zatwierdzenia przez prezydenta),
mimo spełnienia zarówno wszelkich merytorycznych, jak i formalnych wymogów. Na Wydziale Prawno-Administracyjnym prowadził wykłady z prawa konstytucyjnego i historii filozofii prawa, a na Politechnice Wrocławskiej
z zakresu nauk prawnych. Od 1949 r. wykładał prawo konstytucyjne porównawcze w Wyższej Szkole Handlowej
we Wrocławiu i ogólną naukę o państwie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Katowicach.
Okres ten cechowała radość ocalałych z wojny, spotkania po latach, zapał odbudowy. Był to też
krótki czas względnej wolności. Mycielski wspomina w swojej książce Chwile czasu minionego biskupińskie
przyjęcia w różnych domach profesorskich, z tańcami do białego rana. Jednak „czujność władz komunistycznych skierowana była szczególnie na osoby o >>złym<< pochodzeniu społecznym”, w uniwersytecie – na
kształcących kadry przyszłych prawników. 1 IX 1951 r. pozbawiono Andrzeja Mycielskiego jako „przeciwnika
nowego ustroju” wszystkich funkcji administracyjnych w uczeni. Zabroniono wykładania na Wydziale Prawa,
a także we wrocławskiej Wyższej Szkole Handlowej i Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Katowicach. Dostał
pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, z której zrezygnował w 28 II 1953 r. Zamieszkał pod Warszawą, zajmując się głównie publicystyką i współpracą z Zakładem Czasopiśmiennictwa PAN oraz Instytutem
Wydawniczym „PAX”.
Po Październiku 1956 r. został politycznie zrehabilitowany. 1 I 1957 r. został ponownie zatrudniony
na Uniwersytecie Wrocławskim w charakterze zastępcy profesora przy Katedrze Prawa Państwowego, 1 X zaś
otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego tej Katedry i został jej kierownikiem. Kierował Katedrą do
roku 1969, a po jej włączeniu do Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych (1969) pracował w Zakładzie Prawa
Państwowego. Poza normalnymi wrocławskimi zajęciami obsługiwał kilka punktów konsultacyjnych Wyższego
Studium Administracyjnego, prowadząc wykłady w Szczecinie, Zielonej Górze i Opolu. W 1968 r. korzystał ze
stypendium Uniwersytetu Genewskiego i prowadził wykłady na Uniwersytecie Genewskim i Sorbonie w Paryżu.
Zmarł 6 października 1993 r. Został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we
Wrocławiu.
b.g.
Na podstawie:
A. Mycielski, Chwile czasu minionego, Warszawa 2012, (dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/40260, dzięki życzliwości Pani Prof. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło)
M.Bajer, Mycielscy, Forum Akademickie 10 październik 2012,
J. Rozynek, J.J. Ziółkowski, Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1948-2002, Wrocław 2002
Więcej o Prof. A. Mycielskim na: http://70.wpae.uni.wroc.pl/sylwetki-profesorow.
Publikacje Prof. A. Mycielskiego są dostępne online w Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece Cyfrowej.

Profesor Mycielski w anegdocie

Profesor Andrzej Mycielski „był człowiekiem dobrym, o wielkiej kulturze postępowania w stosunkach z ludźmi. Ostatnim z wielkich profesorów – pionierów Uniwersytetu Wrocławskiego. Obraz powyższy przewrotnie
uzupełnia anegdotka opowiadana niegdyś przez prof. Tadeusza Szymczaka. Kiedyś, podczas jakiejś wycieczki
w góry w przerwie obrad konferencyjnych, prof. Szymczak, sporo przecież młodszy od prof. Mycielskiego,
miał duże kłopoty, by wytrzymać szybkość jego marszu. W końcu nie dał rady i na którymś postoju zapytał:
„jak to się dzieje, że Pan Profesor narzuca takie tempo, że nie mogę wcale za Panem nadążyć?”. Na co prof.
Mycielski odparł: „bo widzi Pan, Panie Kolego, ja się nigdy w życiu nie przemęczałem”.
Artur Preisner

Ogłoszenie o X edycji Konkursu „Przeglądu
Sądowego”
Wolters Kluwer Polska Sp z o.o. oraz Redakcja
„Przeglądu Sądowego” ogłaszają dziesiątą edycję
Konkursu na książkę prawniczą najbardziej
przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości,
wydaną po raz pierwszy w 2017 r.
Zapraszamy do zgłaszania i nadsyłania opracowań zasługujących na wyróżnienie w terminie
do 15.10.2018 r.
Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu
dostępne w linku.
XVI edycja Konkursu im. Profesora Michała
Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską
oraz pracę magisterską
Ogłoszenie o XVI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę
doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące
ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer
Polska sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu
Terytorialnego”.
Konkurs obejmuje prace obronione w 2018 r.,
zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2019 r.
Szczegółowe informacje dostępne w linku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania materiałów, do następnego numeru Biuletynu
Informacyjnego.
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