
~KW
Studentom polecono nauczyć się na pamięć książki telefonicznej, 
a potem zbadano ich reakcje na to polecenie. Studenci uniwerku
zapytali ze zdziwieniem: „Po jaką cholerę?". Studenci polibudy zaczęli
robić ściągi. Studenci prawa zapytali tylko: „Na kiedy?".

~Mecenas
Adwokat wygrał dla biznesmena bardzo trudny proces. Wysyła mu
SMSa: „Prawda zwyciężyła!”. Biznesmen natychmiast odpowiedział:
„Wnosimy apelację!”.

~NieCierpliwy 
Doskonała punktualność zegara atomowego jest niczym w porównaniu 

z punktualnością Pań z dziekanatu (szczególnie w zamykaniu drzwi).
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Sza now ni Pań stwo,

z pew ną do zą sa tys fak cji, ale i du żym po czu ciem od po wie dzial no ści od da je my w Pań stwa 
rę ce ko lej ny nu mer „Ga ze ty Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Gdań skie go”. Sa tys -
fak cja wy ni ka przede wszyst kim z te go, że w krót kim cza sie (za le d wie dwóch mie się cy) uda ło
się opra co wać zu peł nie no wą kon cep cję cza so pi sma, ze brać ma te riał oraz prze pro wa dzić pro -
ces wy daw ni czy. Z ko lei po czu cie od po wie dzial no ści ge ne ru je wa ga po wie rzo nych przez Pa na
Dzie ka na obo wiąz ków oraz za ufa nie, któ rym  no wą Re dak cję ob da rzy ły wła dze Wy dzia łu i – jak
ma my na dzie ję – wspól no ta aka de mic ka.

Ni niej szy nu mer „Ga ze ty” od zna cza się wie lo ma zmia na mi. Ich za sięg obej mu je za rów no ze -
wnętrz ną sza tę gra ficz ną, jak i we wnętrz ny układ tre ścio wy – co nie po win no umknąć uwa dze
od da ją cym się lek tu rze. Jed nak że naj waż niej sza – w oce nie Re dak cji – zmia na do ty czy funk cji,
któ re „Ga ze ta” ma peł nić. Kon sul ta cje z pra cow ni ka mi i stu den ta mi Wy dzia łu da ły nam od po -
wiedź na py ta nie o ocze ki wa nia wo bec ni niej sze go ty tu łu: (1) re pre zen ta cja Wy dzia łu po za mu -
ra mi Al ma Ma ter oraz (2) in te gra cja wspól no ty aka de mic kiej wo kół fun da men tal nych dla niej
spraw. Tym też funk cjom bę dzie my się sta rać spro stać.

Ma jąc na dzie ję, że kon cep cja i struk tu ra za pre zen to wa ne go nu me ru przy pad nie Pań stwu do
gu stu, ser decz nie za pra szam do lek tu ry! W ra zie ja kich kol wiek uwag i su ge stii uprzej mie pro -
szę o kon takt – ja kubsz la chet ko@gma il.com. 

w imieniu (nowej) Redakcji
(nowy) Redaktor Naczelny

Jakub H. Szlachetko

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid, Opłatek

Szanowni Państwo, 

Po raz kolejny z niecierpliwością oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego, które
wprowadzają nas w Nowy Rok. Z tej okazji pragnę życzyć Wszystkim tworzącym
wspólnotę naszego Wydziału wiele szczęścia, pokoju i miłości oraz powodów 
do radości. Niech Nowy Rok 2013 obfituje w liczne sukcesy osobiste i zawodowe. 

Jednocześnie pragnę podziękować Państwu za dotychczasowy wspólny
wysiłek, zaangażowanie i troskę o sprawy Wydziału, a także zaufanie którym
zostałem obdarzony.

Jest mi niezmiernie miło, że niniejsze życzenia ukazują się w grudniowym
numerze „Gazety Wydziału Prawa i Administracji UG”, która – po krótkiej przerwie
– ponownie zagościła na naszym Wydziale. Kontynuując działalność wydawniczą
Redakcja Gazety postanowiła dokonać zmian w formule czasopisma. Niniejszy
numer jest pierwszym z nowej linii wydawniczej. Jak się Państwo przekonają,
znaczna część innowacji została już wprowadzona, na kolejne – według za-
pewnień Redakcji – wkrótce przyjdzie czas. Ufam, że wspomniane zmiany
spotkają się z Państwa życzliwym przyjęciem.

dr hab. Jakub Stelina, prof. UG

Od Dziekana

Od Redakcji
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„The Eu ro pe an So cie ty of Cri mi no lo gy –
Cri mi no lo gy in 21st Cen tu ry” z udzia łem 
Pro fe so ra Woj cie cha Za lew skie go

w dniach 12–15 wrze śnia na za pro sze nie Ba sque in sti tu te
of cri mi no lo gy oraz uni wer sy te tu Kra ju Ba sków pro fe sor
woj ciech za lew ski wziął udział w kon fe ren cji pt. „the Eu ro -
pe an so cie ty of cri mi no lo gy  – cri mi no lo gy in 21st cen tu ry”.
pro fe sor za lew ski wy gło sił re fe rat pt.:  „phar ma co lo gi cal
ca stra tion – law of po pu lism: how li ber ty and scie ne gi ve
way to sa fe ty”. w przy go to wa niu za ło żeń re fe ra tu współ -
pra co wa ła pa ni pro fe sor Be ata pa stwa -woj cie chow ska,
Dzie kan wy dzia łu Na uk spo łecz nych uni wer sy te tu gdań -
skie go.

Ka te dra Hi sto rii Pań stwa i Pra wa Pol skie go 
na kon fe ren cji w Gru zji – II Col lo qu ium 
pol sko -gru ziń skie

Dnia 23 lip ca na uni wer sy te cie pań stwo wym im. iva ne 
Ja va khi shvil li w tbi li si od by ło się  ii col lo qu ium pol sko -
-gru ziń skie, po świę co ne ana li zie pra wa w Kró le stwie pol -
skim i w Na miest nic twie Kau ka skim ce sar stwa ro syj skie -
go w XiX wie ku. swo je re fe ra ty wy gło si li: pro fe sor Da riusz
szpo per („Очерк истории уголовного права в Варшавском
Герцогстве (1807–1915) и Царстве Польском”) oraz Dok -
tor prze my sław Dą brow ski („ci vil law and ci vil pro ce edings
in the King dom of po land 1815–1915”).

Re fe rat Dok tor An ny Kli ma szew skiej pod czas
„Se cond Bien nial Con fe ren ce of Eu ro pe an 
So cie ty for Com pa ra ti ve Le gal Hi sto ry”.

pa ni Dok tor an na Kli ma szew ska uczest ni czy ła w „se cond
Bien nial con fe ren ce of Eu ro pe an so cie ty for com pa ra ti ve
le gal hi sto ry (Vu uni ver si ty am ster dam) De fi ni tions and
chal len ges”. w trak cie kon fe ren cji re fe ra ty wy gło si li: Dok -
tor an na Kli ma szew ska (Na po le on's ban krupt cy law on the
po lish lands) oraz Da mian Ja gusz (ger man acts on sub -
stan ti ve cri mi nal law in the po lish sys tem in the pe riod of
oc cu pa tion vs. the stan dards of in ter na tio nal law).

Naukowcy z WPiA UG na międzynarodowych konferencjach

KaRolina Kleina

Dok tor Woj ciech R. Wie wió row ski 
na kon fe ren cji pt.: „Pri va cy Law & Bus si ness
na Uni wer sy te cie Cam brid ge”

w dniach 2–4 lip ca Dok tor woj ciech ra fał wie wió row ski
wziął udział w 25. Do rocz nej Kon fe ren cji mię dzy na ro do wej
„pri va cy law & Bus si ness”. pod czas kon fe ren cji wy gło sił
dwa re fe ra ty: pierw szy – „re -use of pu blic sec tor in for ma -
tion in the com mer cial mar ket", po świę co ny przy go to wy -
wa nym zmia nom do dy rek ty wy o po now nym prze twa rza niu
in for ma cji sek to ra pu blicz ne go za pre zen to wa nym przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską w ra mach tzw. „open Da ta pac ka ge”; dru -
gi – „mo ving my Di gi tal iden ti ty. pros and cons of pro fi ling
and Da ta por ta bi li ty ru les in the New Da ta pro tec tion fra -
me work”, sku pił się na pro ble ma ty ce pro fi lo wa nia i prze no -
szal no ści pro fi li po mię dzy sys te ma mi za rzą dza ny mi przez
róż nych ad mi ni stra to rów da nych oso bo wych. Dok tor woj -
ciech wie wió row ski wziął rów nież udział w pa ne lu „in te ro -
pe ra bi li ty be twe en Eu ro pe, the ame ri cas and the
asia -pa ci fic re gions. over co ming dif fe ren ces be twe en the
re gio nal sys tems”, przed sta wia jąc glo bal ne aspek ty no we -
li za cji kon wen cji 108 ra dy Eu ro py o ochro nie osób w związ -
ku z au to ma tycz nym prze twa rza niem da nych oso bo wych,
do któ rej wkrót ce przy stą pi pierw szy kraj spo za ra dy Eu ro -
py (uru gwaj).

Nasz Wydział jest reprezentowany na wielu prestiżowych konferencjach nie tylko w kraju, ale i za
granicą. Ostatnimi czasy pracownicy naukowi mieli sposobność wygłoszenia referatów w Hiszpanii,
Gruzji, USA, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Referowano i zabierano głos w dyskusji. to wszystko
sprawiło, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego po raz kolejny został
zaprezentowany jako liczący się na świecie ośrodek akademicki z zespołem specjalistów o olbrzymim
dorobku naukowym.

zima2012
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Dok tor Ma ciej Bar czew ski i Ma gi ster Kry sty na
Wa ry lew ska na XXXI Kon gre sie „In ter na tio nal 
As so cia tion for the Ad van ce ment of Te aching
and Re se arch in In tel lec tu al Pro per ty” (ATRIP)

w chi ca go, w dniach 29 lip ca–1 sierp nia, miał miej sce 
XXXi Świa to wy Kon gre s „in ter na tio nal as so cia tion for the 
ad van ce ment of te aching and re se arch in in tel lec tu al pro -
per ty” (atrip). wy dział pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te -
tu gdań skie go re pre zen to wa li Dok tor ma ciej Bar czew ski
oraz ma gi ster Kry sty na wa ry lew ska. Na za pro sze nie or ga -
ni za to rów kon gre su Dok tor Bar czew ski wy gło sił re fe rat po -
świę co ny wpły wo wi za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju na
praw ną ochro nę wła sno ści in te lek tu al nej.

Dok tor An na Stę pień -Spo rek na mię dzy na ro do -
wej kon fe ren cji „Su sta ining Fa mi lies: Glo bal
and Lo cal Per spec ti ves”

w dniach 14–16 czerw ca Dok tor an na stę pień -spo rek
uczest ni czy ła w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji „su sta ining
fa mi lies: glo bal and lo cal per spec ti ves”, or ga ni zo wa nej na
uni ver si ty of io wa. Kon fe ren cja do ty czy ła m.in. mię dzy na ro -
do wych re la cji ro dzin nych, od po wie dzial no ści ro dzi ciel skiej,
mał żeństw, roz wo dów, sto sun ków ma jąt ko wych mał żon ków
oraz me dia cji. w kon fe ren cji uczest ni czy li na ukow cy z ca łe -
go świa ta, w tym z au stra lii, Ka na dy, mek sy ku, włoch, ro -
sji oraz usa. Dok tor an na stę pień -spo rek wy gło si ła re fe rat
pt. „har mo ni za tion of ma tri mo nial pro per ty re gi mes – has
Eu ro pe go ne far ther than the uni ted sta tes?”. 

Dok tor Ma ciej Woj cie chow ski na kon fe ren cji 
w In sty tu cie Ma xa Plan ca

w dniach od 10 do 13 paź dzier ni ka w max planck in sti tu te
for hu man De ve lop ment w Ber li nie od by wa ła się kon fe ren -
cja z za kre su so cjo lo gii emo cji or ga ni zo wa na przez clu ster
of Excel len ce „lan gu ages of Emo tion” w fre ie uni ver sität,
max planck in sti tu te for hu man De ve lop ment oraz cen ter
for the hi sto ry of Emo tions. z przy jem no ścią in for mu je my,
że w sek cji praw nej re fe rat za ty tu ło wa ny „Emo tions of Jud -
ges. Be twe en re jec tion and un der stan ding” wy gło sił Dok -
tor ma ciej woj cie chow ski.

instytut Maxa Plancka w Berlinie
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„Chłopiec czy dziewczynka?” – 
czyli pierwsza taka konferencja na wpia ug

KaRolina WasinieWsKa, KaRolina Kleina

nić ko bie tę w męż czy znę” prze ka za ła dr an na Śle dziń ska -si -
mon z uni wer sy te tu wro cław skie go. swo je wy stą pie nia mie li
tak że pra cow ni cy Biu ra rzecz ni ka praw oby wa tel skich, na -
wią zu ją cy do spraw osób trans sek su al nych, z któ ry mi przy -
cho dzi się mie rzyć w co dzien nej pra cy rzecz ni ka.

w pa ne lu me dycz nym głos za bra li spe cja li ści – dok to rzy
na uk me dycz nych, sek suo lo dzy, przy ta cza jąc przy pad ki kli -
nicz ne oraz chi rur gicz ne aspek ty kon wer sji płci ty pu m/K.
w tej czę ści kon fe ren cji przed sta wia no wie le ste reo ty po -
wych spoj rzeń, m.in. na wią zy wa no do po wszech ne go 
prze ko na nia, ja ko by trans sek su alizm sta no wił cho ro bę 
wy ma ga ją cą le cze nia.

w trze ciej, i za ra zem ostat niej se kwen cji, ze bra ni przy -
słu chi wa li się wy mia nie zdań po mię dzy prof. mag da le ną
Śro dą i dr Ka ta rzy ną Bo jar ską z ug. z  za cie ka wie niem wy -
słu cha li dr lal ki fe do ro wicz -po do biń skiej z fun da cji trans -
-fu zja, któ ra przy bli ży ła sy tu ację trans sek su ali stów i trans -
sek su ali stek na ryn ku pra cy, wska zu jąc na wie le prze ja wów
dys kry mi na cji.

ran gi wy da rze niu do da ły pa tro na ty: ho no ro wy pa ni pro -
fe sor ire ny li po wicz – rzecz ni ka praw oby wa tel skich, 
pa na paw ła ada mo wi cza – pre zy den ta mia sta gdań ska oraz
pa na Ja nu sza mo ry sia – rek to ra gdań skie go uni wer sy te tu
me dycz ne go.

or ga ni za to rzy ma ją głę bo ką na dzie ję, iż kon fe ren cja po -
zwo li ła sze ro ko spoj rzeć na kwe stię trans sek su ali zmu. Ży -
we dys ku sje i oba le nie kil ku po wszech nie funk cjo nu jących
mi tów sta no wią do wód na spo łecz ną po trze bę po dej mo wa -
nia wspo mnia ne go te ma tu. Ko łu Na uko we mu pra wa me -
dycz ne go pri mum Non No ce re gra tu lu je my do sko na łe go
pro jek tu i ży czy my wie lu ko lej nych.

te ma ty ka dla wie lu nie ła twa, wsty dli wa, kon tro wer syj na.
Dez apro ba ta sa me go sie bie, pra gnie nie ży cia fi zycz nie ja ko
oso ba płci prze ciw nej. zde fi nio wać wła sny mi sło wa mi 
po ję cie trans sek su ali zmu (łac. trans i re – prze cho dze nie) po -
tra fi każ dy z nas, jed nak czy każ dy jest w sta nie zro zu mieć
i za ak cep to wać?

Dnia 28 li sto pa da 2012 r. w gma chu wy dzia łu pra wa
i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu gdań skie go od by ła się ogól -
no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa za ty tu ło wa na: „praw ne, me -
dycz ne, psy cho spo łecz ne aspek ty trans sek su ali zmu”.
wy da rze nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez funk cjo nu ją ce 
na na szym wy dzia le, od 2010 r., Ko ło Na uko we pra wa me -
dycz ne go pri mum Non No ce re. Nie był to pierw szy pro jekt,
któ re go re ali za cji pod ję li się je go człon ko wie, ale do tych -
czas z pew no ścią naj bar dziej in no wa cyj ny, bo po ru sza ją cy
nie zwy kle kon tro wer syj ne kwe stie.

ce lem kon fe ren cji sta ły się dy wa ga cje nad ja sno ścią 
pol skich roz wią zań praw nych oraz rozumianym trans-
seksualizmem. z punk tu wi dze nia le ka rza czy psy cho lo ga.
or ga ni za to rom za le ża ło na wy pra co wa niu wie lo płasz czy -
zno we go punk tu wi dze nia. Dla te go też do dys ku sji za pro -
szo no przed sta wi cie li świa ta na uki, władz pu blicz nych,
prak ty ku ją cych praw ni ków, a licz nie zgro ma dze ni stu den ci
wy peł ni li au lę po brze gi.

wy da rze nie po dzie lo no na trzy czę ści te ma tycz ne –
praw ną, me dycz ną i spo łecz ną.

w pierw szym pa ne lu sta no wi sko za ję ła po słan ka na sejm
Vii Ka den cji an na grodz ka, któ ra wy gło si ła re fe rat pt.: 
„za ło że nia usta wy o uzgad nia niu płci”. rów nie in te re su ją ce
wy wo dy w pra cy „gra tu lu ję, ma pa ni sy na/cór kę? re flek sje
o praw nej de fi ni cji płci, czy li o tym, czy pra wo mo że zmie -

w dniu 24 paź dzier ni ka br. na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra -
cji uni wer sy te tu gdań skie go od by ła się uro czy stość Ju bi -
le uszu 70-le cia uro dzin i 45-le cia pra cy na uko wo-
-dy dak tycz nej pro fe so ra Eu ge niu sza Bo ja now skie go po łą -
czo na z kon fe ren cją na uko wą pod ty tu łem „udział pod mio -
tów spo za ad mi ni stra cji pu blicz nej w re ali za cji za dań
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go”.

pro fe sor Eu ge niusz Bo ja now ski uro dził się 25 sierp nia
1942 r. w gdy ni. w 1960 r. roz po czął stu dia praw ni cze 
na wy dzia le pra wa uni wer sy te tu mi ko ła ja Ko per ni ka w to -

Piękny jubileusz profesora Bojanowskiego inspiracją 
do dysputy na temat prawa administracyjnego

ru niu, któ re ukoń czył w 1965 r. w dniu 1 stycz nia 1967 r.
zo stał za trud nio ny na sta no wi sku asy sten ta w Ka te drze pra -
wa ad mi ni stra cyj ne go wy dzia łu pra wa umK, któ rej kie row -
ni kiem był pro fe sor wa cław Da wi do wicz. w 1972 r. uzy skał
sto pień dok to ra na uk praw nych na pod sta wie przy go to wa -
nej roz pra wy dok tor skiej na te mat: „in sty tu cja wy ko na nia
za stęp cze go w po stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra -
cji”. z dniem 1 mar ca 1973 r. pro fe sor Eu ge niusz Bo ja now -
ski pod jął pra cę na sta no wi sku ad iunk ta w kie ro wa nym
przez pro fe so ra w. Da wi do wi cza za kła dzie Na uki ad mi ni -

DoMiniKa TyKWińsKa-RuTKoWsKa, KRzyszTof ŻuKoWsKi

zima2012
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W 10. rocznicę śmierci profesora Kruczalaka
rozmowy o prawie handlowym

filiP CzuChWiCKi

i na wią zu jąc do twór czo ści pro fe so ra, de ba to wa li nad kon -
dy cją pol skie go pra wa han dlo we go.

uczest ni cy se mi na rium pod kre śli li ogrom ną do nio słość
wkła du pro fe so ra Ka zi mie rza Kru cza la ka w roz wój pol skiej
dok try ny pra wa han dlo we go oraz nie zmien ną ak tu al ność

Dnia 28 wrze śnia 2012 r. wy bit ni przed sta wi cie le dok try ny
pol skie go pra wa han dlo we go, uczest ni cząc w se mi na rium
na uko wym pt. „pra wo han dlo we, pra wo mor skie i pra wo
pry wat ne mię dzy na ro do we w pra cach na uko wych prof. zw.
dr. hab. Ka zi mie rza Kru cza la ka w 10-tą rocz ni cę śmier ci” 

stra cji i pra wa ad mi ni stra cyj ne go in sty tu tu ad mi ni stra cji 
i za rzą dza nia wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu
gdań skie go (od 1981 r. sa mo dziel na Ka te dra pra wa ad mi -
ni stra cyj ne go). Dnia 26 mar ca 1982 r. ha bi li to wał się ja ko
pierw sza oso ba po otrzy ma niu przez wpia ug upraw nień
ha bi li ta cyj nych i uzy skał sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to -
wa ne go na uk praw nych w za kre sie pra wa ad mi ni stra cyj-
ne go na pod sta wie roz pra wy: „praw no or ga ni za cyj na od po -
wie dzial ność pra cow ni ków or ga nu ad mi ni stra cji pań stwo -
wej” (gdańsk, wydawnictwo uniwersytetu gdańskiego,
1981). w 1983 r. zo stał po wo ła nyna sta no wi sko do cen ta,
a w 1991 r. na sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go ug.
Dnia 30 wrze śnia 2007 r. prze szedł na eme ry tu rę, da lej
współ pra cu jąc z Ka te drą pra wa ad mi ni stra cyj ne go wpia ug.

w la tach 1983–2009 pro fe sor Bo ja now ski peł nił funk cję
Kie row ni ka Ka te dry pra wa ad mi ni stra cyj ne go, a w la tach
1980–1983 pro dzie ka na wy dzia łu do spraw stu diów sta -
cjo nar nych, jak rów nież był człon kiem se na tu ug kil ku 
ka den cji oraz prze wod ni czą cym i człon kiem ko mi sji se nac -
kich. pod kie run kiem pro fe so ra siedmiu  pra cow ni ków Ka -
te dry pra wa ad mi ni stra cyj ne go uzy ska ło stop nie na uko we
dok to ra na uk praw nych: ma riusz Bo gusz (publikacja pt. „za -
skar że nie de cy zji ad mi ni stra cyj nej do Na czel ne go są du 
ad mi ni stra cyj ne go”, war sza wa 1997), to masz Bą kow ski
(publikacja pt. „De cy zja o wa run kach za bu do wy i za go spo -
da ro wa nia te re nu”, war sza wa 2001), agniesz ka skó ra
(publikacja pt. „re for ma tio in pe ius w po stę po wa niu ad mi -
ni stra cyj nym”, gdańsk 2002), lu bo mi ra we ngler (ma szy -
no pis – „in sty tu cja po ro zu mie nia ko mu nal ne go”, gdańsk
2002), mi ko łaj puł ło (ma szy no pis – „zwią za nie or ga nu ad -
mi ni stra cji pu blicz nej wła sną de cy zją w ad mi ni stra cyj nym
to ku in stan cji w ogól nym po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym”,

gdańsk 2009); mi chał mi łosz (publikacja pt. „Bez czyn ność
or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej w po stę po wa niu ad mi ni stra -
cyj nym”, war sza wa 2011), Do mi ni ka ty kwiń ska-rut kow -
ska (ma szy no pis – „tra nsplan ta cja. stu dium z pra wa
ad mi ni stra cyj ne go”, gdańsk 2011).  w kie ro wa nej przez
pro fe so ra Ka te drze przy go to wa no tak że trzy roz pra wy 
ha bi li ta cyj ne, któ rych au to rzy uzy ska li sto pień dok to ra 
ha bi li to wa ne go na uk praw nych w za kre sie pra wa ad mi ni -
stra cyj ne go: to masz Bą kow ski, „ad mi ni stra cy jo praw na sy -
tu acja jed nost ki w świe tle za sa dy po moc ni czo ści”,
war sza wa 2008; ma riusz Bo gusz, „wa dli wość ak tu pra wa
miej sco we go (stu dium z za kre su na uki pra wa ad mi ni stra -
cyj ne go)”, gdańsk 2009; agniesz ka skó ra, „współ uczest -
nic two w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym”, war sza wa
2010. 

Dzia łal ność dy dak tycz na pro fe so ra Eu ge niu sza Bo ja now -
skie go obej mo wa ła pro wa dze nie ćwi czeń, kon ser wa to riów,
wy kła dów i se mi na riów z pra wa i po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go na stu diach sta cjo nar nych, nie sta cjo nar nychi 
po dy plo mo wych, a tak że wy kła dów mo no gra ficz nych i spe -
cja li stycz nych. profesor wypromował także kil ku set 
ab sol wen tów stu diów li cen cjac kich, dy plo mo wych i ma-
gi ster skich, uczest ni czył w two rze niu Ko ła pra wa ad mi ni -
stra cyj ne go na wpia ug, peł nił funk cję pierw sze go pa tro na 
stu denc kiej uni wer sy tec kiej po rad ni praw nej na wpia ug.

twór czość na uko wa pro fe so ra cha rak te ry zu je się róż no -
rod no ścią za in te re so wań ba daw czych, a do ro bek jest ob -
szer ny i wie lo wąt ko wy – obej mu je pod sta wo we pro ble my
na uki pra wa ad mi ni stra cyj ne go, pro ble ma ty kę po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go, są dow nic twa ad mi ni stra cyj ne go, pra -
wa sa mo rzą do we go, ad mi ni stra cyj ne go pra wa mor skie go
czy szcze gó ło wych za gad nień pra wa ad mi ni stra cyj ne go.
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pro fe sor woj ciech za lew ski, któ ry pod kre ślił ist nie nie pa ra -
le li z pra wem kar nym co do ja ko ści sta no wie nia pra wa. Na
kwe stie in ter pre ta cji prze pi sów pra wa zwró cił uwa gę rów -
nież pro fe sor zbi gniew Kwa śniew ski (sę dzia są du Naj wyż -
sze go). zda niem uczest ni ków dys ku sji (jak pro fe sor an drzej
her bet) wa dy pro ce su le gi sla cyj ne go moż li we są do usu -
nię cia przez wpro wa dze nie roz wią zań in sty tu cjo nal nych,
m.in. utwo rze nie ciał do rad czych skła da ją cych się z przed -
sta wi cie li na uki pra wa, któ re mo gły by wy po wia dać się kwe -
stiach fun da men tal nych przy two rze niu pra wa.

se mi na rium zor ga ni zo wa ne zo sta ło przez Ka te drę pra wa
han dlo we go i mię dzy na ro do we go pra wa pry wat ne go przy
wspar ciu uni wer sy te tu gdań skie go, wy dzia łu pra wa i ad -
mi ni stra cji, fun da cji roz wo ju uni wer sy te tu gdań skie go oraz
Bur mi strza mia sta wła dy sła wo wo.

Ka zi mierz Kru cza lak: pro fe sor zwy czaj ny, pierw szy Kie -
row nik Ka te dry pra wa han dlo we go i mię dzy na ro do we go
pra wa pry wat ne go, pro dzie kan wy dzia łu pra wa i ad mi ni -
stra cji uni wer sy te tu gdań skie go. uro dził się 14 li sto pa da
1934 r. w mię dzy bro dziu Bial skim. stu dia praw ni cze ukoń -
czył na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go, na stęp nie pod jął pra cę w gdań skiej pro ku ra tu rze.
w czerw cu 1972 r. na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra cji uni -
wer sy te tu Ślą skie go obro nił roz pra wę dok tor ską pt. „rosz -
cze nia zwią za ne ze śmier cią po szko do wa ne go (art. 446 k.c.)”.
w 1973 r. zo stał za trud nio ny na uni wer sy te cie gdań skim,
a dzie sięć lat póź niej na pod sta wie roz pra wy „Nie moż li wość
świad cze nia we dług pra wa cy wil ne go” uzy skał ty tuł dok to ra
ha bi li to wa ne go, nada ny na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra cji
uni wer sy te tu po znań skie go. Był czło wie kiem o nie sły cha -
nej ener gii – był m.in. człon kiem ko mi sji ko dy fi ka cyj nych,
ra dy le gi sla cyj nej przy pre ze sie ra dy mi ni strów, au to rem
pierw sze go po wo jen ne go pod ręcz ni ka „pra wo han dlo we”
oraz za ło ży cie lem gdań skich stu diów praw ni czych. zmarł
6 ma ja 2002 r.

po ru sza nej przez pro fe so ra w je go pu bli ka cjach pro ble ma -
ty ki. pro fe sor woj ciech Kat ner (sę dzia są du Naj wyż sze go)
za uwa żył, że pro fe sor Kru cza lak łą czył w swo jej pra cy na -
uko wej pra wo pry wat ne z pra wem pu blicz nym. Dzi siaj ten
po dział jest zbyt nio eks po no wa ny. Jed no cze śnie pod nie sio -
no, że obec ny pro ces le gi sla cyj ny w dzie dzi nie pra wa han -
dlo we go jest nie pro fe sjo nal ny. w pre zen to wa nych
po glą dach jed no myśl nie pod da no ostrej kry ty ce ja kość
obec nie two rzo ne go pra wa. pro fe sor mi ro sław stec z uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go (prze wod ni czą cy ra dy le gi sla -
cyj nej przy pre ze sie ra dy mi ni strów) stwier dził w dys ku sji,
że spo so bem po lep sze nia ja ko ści two rzo ne go pra wa jest
po ło że nie na ci sku na re la cje de cy den tów i śro do wi ska aka -
de mic kie go, któ re w swo ich opi niach kie ru je się in te re sem
do bra pań stwa. w od nie sie niu do wy po wie dzi pro fe so ra mi -
ro sła wa ste ca pro fe sor an drzej szu mań ski z uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go stwier dził, że wy ma ga ne są roz wią za nia in -
sty tu cjo nal ne, któ re po win ny prze ciw dzia łać nie pro fe sjo nal -
ne mu pro ce so wi le gi sla cyj ne mu. przy kła dy roz wią zań 
w za kre sie re je stra cji przed się bior ców przy wo łał pro fe sor
Jó zef frąc ko wiak (sę dzia są du Naj wyż sze go). pro fe sor ur -
szu la pro miń ska zwró ci ła uwa gę na fakt, że pol ski usta wo -
daw ca jest usta wo daw cą ka zu sów. re gu lu jąc po wsta ją ce
zja wi ska przy bra ku za sad ni czych kon cep cji, nie roz wią zu -
je pro ble mów. w dys ku sji za brał głos rów nież pro dzie kan

Konferencja jubileuszowa Profesora
Bojanowskiego

Konferencja ku czci i pamięci 
Profesora Kruczalaka
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Ka ro li na ir czyc -cho lew ska oraz ma gi ster mo ni ka Kwiat kow -
ska-Ja kób czyk.

Dnia 6 wrze śnia 2012 r. w Ło dzi roz po czął się ju bi le uszo -
wy, bo już dwu dzie sty, zjazd Ka tedr teo rii i fi lo zo fii i pra wa.
prze wod nim te ma tem by ła kon cep cja Je rze go wró blew skie -
go, któ ry za pro po no wał po dział na in te gra cję we wnętrz ną 
i ze wnętrz ną pra wo znaw stwa. czyn ny udział w kon fe ren cji
wziął m.in. pro fe sor Je rzy za ja dło.

pod ko niec wrze śnia, w dniach 23-26 wrze śnia br., pro fe -
sor to masz Bą kow ski, Dok tor mi chał mi łosz, Dok tor Do mi ni -
ka ty kwiń ska -rut kow ska oraz ma gi ster Ja kub h. szla chet ko
wy bra li się do Bia łe go sto ku, gdzie zor ga ni zo wa ny zo stał zjazd
Ka tedr pra wa i po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. go spo da -
rze po łą czy li zjazd z kon fe ren cją na uko wą pt. „Kry zys pra wa
ad mi ni stra cyj ne go w ad mi ni stra cji pu blicz nej?".

pod czas gdy stu den ci ko rzy sta li z ostat nie go mie sią ca 
wa ka cji i zbie ra li si ły przed roz po czę ciem no we go ro ku aka -
de mic kie go, pra cow ni cy na uko wi wy dzia łu pra wa i ad mi -
ni stra cji uni wer sy te tu gdań skie go nie próż no wa li.
wy kła dow cy bra li czyn ny udział w spo tka niach na ukow ców
z ca łej pol ski, aby omó wić pa lą ce pro ble my na grun cie dzie -
dzin pra wa, któ ry mi zaj mu ją się na co dzień.

te go rocz ny, od by wa ją cy się w dniach 5-8 wrze śnia br.,
ogól no pol ski zjazd Ka tedr pra wa Kar ne go i Kry mi no lo gii
zor ga ni zo wa ny zo stał w Kra ko wie. w trak cie zjaz du mia ło
miej sce wrę cze nie Księ gi Ju bi le uszo wej, zna ne mu nam
wszyst kim, pro fe so ro wi an drze jo wi zol lo wi. uni wer sy tet
gdań ski re pre zen to wa li: pro fe sor Ja ro sław wa ry lew ski, pro -
fe sor woj ciech cie ślak, Dok tor Ja cek po tul ski, Dok tor sła -
wo mir ste in born, ma gi ster to masz snar ski, ma gi ster

Wrzesień miesiącem ogólnopolskich zjazdów katedr

KaRolina WasinieWsKa

pro fe sor zdzi sław Bro dec ki, pro fe sor ge no we fa gra bow ska
z uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach, pro fe sor an na
przy bo row ska -Klim czak z uni wer sy te tu ma rii cu rie -skło -
dow skiej w lu bli nie, a tak że pro fe sor Ja nusz sy mo ni des 
z uni wer sy te tu war szaw skie go.

ra da wy dzia łu pod ję ła od po wied nio – uchwa łę o nada -
niu stop nia dok to ra na uk praw nych pa ni Be acie rusz kie wicz
oraz przy ję ła ko lo kwium ha bi li ta cyj ne, na da jąc jed no cze śnie
sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk praw nych w za kre sie
pra wa pa ni Do ro cie pyć.

Ja ko że każ dy sto pień na uko wy jest zwień cze niem pew -
ne go sta dium i pod su mo wa niem eta pu roz wo ju na ukow ca,
po zo sta je nam ser decz nie po gra tu lo wać i ży czyć dal szej po -
myśl no ści w ka rie rze na uko wej.

my, ja ko stu den ci, po win ni śmy być dum ni, że wy dział 
za pew nia nam, przy szłym praw ni kom czy ad mi ni stra ty wi -
stom, kształ ce nie się pod okiem tak wy bit nej i pre sti żo wej
ka dry.

„czło wiek z na tu ry jest isto tą le ni wą” – to po wszech nie zna -
ne po wie dze nie zde cy do wa nie nie od no si się do ka dry na uko -
wej wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu gdań skie go,
pra ca na uczel ni opar ta jest bo wiem na nie koń czą cym się sa -
mo roz wo ju i nie ustan nej na uce. Do wo dem na po wyż sze
słowa są, ko lej ne w tym ro ku, obro ny prac na uko wych.

Dnia 11 wrze śnia br. mia ła miej sce pu blicz na obro na roz -
pra wy dok tor skiej pa ni ma gi ster Be aty rusz kie wicz z Ka te dry
pra wa cy wil ne go. pro mo to rem roz pra wy pt. „za sie dze nia
w pra wie rzym skim” był wy bit ny znaw ca te ma tu – pro fe sor
wła dy sław roz wa dow ski, re cen zen ta mi zaś – pro fe sor 
Bro ni sław si tek z uni wer sy te tu war miń sko -ma zur skie go 
w olsz ty nie oraz pro fe sor an drzej so ka la z uni wer sy te tu 
mi ko ła ja Ko per ni ka w to ru niu.

Nie mal że ty dzień póź niej, tj. 17 wrze śnia br., ra da wy -
dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji przy słu chi wa ła się roz pra wie
ha bi li ta cyj nej pa ni Dok tor Do ro ty pyć. re cen zen ta mi pra cy
pt. „pra wo oce anu Świa to we go. res usus pu bli cum” by li:

Gratulacjom bez końca. Kolejne nadania stopni naukowych

dr Beata Ruszkiewicz dr hab. Dorota Pyć

KaRolina WasinieWsKa
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uni wer sy te tu gdań skie go, w któ rej od by wa ły się warsz ta ty,
zlo ka li zo wa na jest tuż obok pla ży. Dru gie za da nie, wto pie -
nie się w oto cze nie, rów nież nie sta no wi ło więk sze go wy -
zwa nia, gdyż dziw nym tra fem każ dy za brał ze so bą strój
ką pie lo wy. i tak za ka mu flo wa ni, nie ja ko in co gni to, stu den ci
ru szy li do bo ju. Nie strasz ne im by ło go rą ce słoń ce i wy so -
kie tem pe ra tu ry (warsz ta ty od by ły się w naj cie plej szym okre -
sie sierp nia, a być mo że i ca łych wa ka cji), mor skie wia try
oraz pa lą cy w sto py pia sek pla żo wy (dla uroz ma ice nia – raz
nad za to ką, raz nad otwar tym mo rzem). po szu ki wa nia tu -
ry stów chęt nych do „współ pra cy” trwa ły za rów no w cią gu
dnia, jak i w go dzi nach póź no wie czor nych (wów czas po -
szu ki wa nia z plaż prze no si ły się do hel skich ba rów).  

Efek tu stu denc kiej pra cy ba daw czej nie spo sób prze ce -
nić. wy ni ki an kiet za pre zen to wa ne pod czas wień czą cej
warsz ta ty kon fe ren cji pt. „tu ry stycz na in for ma cja prze -
strzen na o gmi nach nad mor skich i ob sza rach mor skich rp”
wy ka za ły, że ist nie je pa lą ca po trze ba opra co wa nia sys te mu
tu ry stycz nej in for ma cji prze strzen nej. pod kre ślić na le ży,
że rze tel nie prze pro wa dzo ne ba da nia oraz spo sób za pre zen -
to wa nia ich wy ni ków spo tka ły się z uzna niem ze stro ny pa ni
prof. dr hab. ire ny li po wicz, rzecz ni ka praw oby wa tel skich.

za strze gam, iż ni niej sza re la cja jest nie co su biek tyw na
i z lek ka pod szy ta za zdro ścią, gdy ni żej pod pi sa ny w warsz -
ta tach uczest ni czyć mógł tyl ko przez chwi lę i aku rat w tym
cza sie nad he lem prze cho dzi ła bu rza...

w dniach 17–24 sierp nia 2012 r. w sta cji mor skiej in sty tu -
tu oce ano gra fii uni wer sy te tu gdań skie go w he lu od by ły się
warsz ta ty obej mu ją ce ar cy cie ka we za gad nie nia pra wa geo -
de zyj ne go i kar to gra ficz ne go oraz pro ble ma ty kę do stę pu 
do in for ma cji prze strzen nej. w warsz ta tach, któ re mia ły
cha rak ter na uko wo -in te gra cyj ny (bądź, jak twier dzą zło śli -
wi, in te gra cyj no -na uko wy), udział wzię li pra cow ni cy wy -
dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu gdań skie go (prof.
ug, dr hab. to masz Bą kow ski oraz asy sten ci – pau li na glejt,
Ka rol waż ny, Ja kub szla chet ko oraz adam Bo chen tyn), pra -
cow ni cy wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu Kar -
dy na ła ste fa na wy szyń skie go oraz uczest ni cy naj waż niej si
(i naj licz niej si), tj. stu den ci obu uczel ni. w kon fe ren cji 
zor ga ni zo wa nej ostat nie go dnia warsz ta tów udział wzię li
rów nież prof. dr hab. ire na li po wicz, rzecz nik praw oby -
wa tel skich, oraz dr woj ciech wie wió row ski, ge ne ral ny in -
spek tor ochro ny Da nych oso bo wych.

wpraw dzie warsz ta ty od by wa ły się w bar dzo przy jem -
nym o tej po rze ro ku miej scu, jed nak że ich ce lem nie by ła
wca le za ba wa, lecz cięż ka pra ca. war to pod kre ślić, że stu -
den tom wpia ug przy pa dło naj trud niej sze z moż li wych za -
dań – prze pro wa dze nie wśród tu ry stów ba dań an kie to wych,
do ty czą cych za po trze bo wa nia na tu ry stycz ną in for ma cję
prze strzen ną. pierw szy istot ny pro blem, po le ga ją cy na od -
szu ka niu tu ry stów, uda ło się w mia rę szyb ko roz wią zać. wy -
star czy wska zać, że sta cja mor ska in sty tu tu oce ano gra fii

Warsztatów na helu ciąg dalszy

aDaM BoChenTyn

Kiermasz podręczników po raz trzeci na WPiA! – ze
względu na ogromne zainteresowanie (z roku na rok coraz
większe) przedłużyliśmy akcję o tydzień. rss pomaga
sprzedać i nabyć studentom używane podręczniki. według
ostrożnych szacunków przez biuro rss przewinęło się
ponad 500 pozycji. wkrótce podamy oficjalne statystyki.

Od poniedziałku 12 listopada rozpoczynamy Wybory Belfra
Roku 2012. tradycyjnie swój głos studenci będą mogli
oddawać w trzech kategoriach: „Największy autorytet”,
„Najzabawniejszy Belfer”, „Największy obiekt westchnień”.
Jak co roku, przyznana zostanie także „Nagroda specjalna
samorządu”. symboliczne statuetki temidy zostaną wręczone
tradycyjnie na uroczystej radzie wydziału w pałacu w leźnie.

Trwa Akcja pomocy Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci.
wraz z inauguracją roku akademickiego odświeżyliśmy
naszą flagową akcję charytatywną. regularnie odbierane są
od nas kartony pełne zużytych tonerów, baterii, nakrętek 
i drobnego sprzętu elektronicznego zostawianego przez
studentów i pracowników. wystarczy, że wrzuci się je 
do oznaczonych plakatami akcji kartonów znajdujących się
na naszym wydziale – przy szatni oraz pod gablotą rady
samorządu studentów wydziału prawa i administracji przy
barze maxim. przetworzenie wrzuconych odpadów pozwoli
uzyskać fundusze na działalność hospicjum. zachęcamy do
aktywnego uczestnictwa – niewielkim nakładem sił możecie
pomóc potrzebującym!

Korporacja żaków w działaniu

DaWiD MiChalaK
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wraz ze zmia ną stron układ sił na bo isku jak by się zmie -
nił. Ka dra ru szy ła do na tar cia. Nie by ło czym ry zy ko wać 
(o więk szy bla maż niż ostat nim ra zem, gdy padł re kor do wy
wy nik -iNformacJa NiEJawNa-, by ło ra czej cięż ko – co
dzia ła ło krze pią co). No wa stra te gia, któ rej jesz cze wte dy nikt
nie po tra fił na zwać (wkład do roz wo ju świa to we go fut bo lu),
z cza sem przy bra ła kon tur for ma cji do sko na le zna nej pol -
skiej tra dy cji woj sko wej. wy czu wal ny był ten pięk ny pier -
wia stek pol skiej woj sko wo ści, któ ry do pro wa dził do ty luż
krze pią cych, bu du ją cych, ale też wzru sza ją cych zwy cięstw
w hi sto rii (ku pą, pa no wie szlach ta, ku pą!). i choć bra kło ści -
słe go do wódz twa (nad miar in dy wi du ali zmu nie sprzy jał two -
rze niu hie rar chicz nej struk tu ry), uda ło się osią gnąć cel.
wszyst ko opar ło się na szyb kim kontr ata ku. se kwen cyj nie
wy glą da ło to tak: dra ma tycz na obro na przed na pa ścią prze -
ciw ni ka (wzo rzec hi sto rycz ny: obro na Ja snej gó ry), krót ka
wy mia na po dań (cza sa mi bar dzo krót ka, wów czas po now -
nie: obro na Ja snej gó ry), gra za czep na na przed po lu i szyb -
ki kontr atak (wzo rzec hi sto rycz ny: szar ża hu sa rii).

Klu czo wa by ła więc ro la bram ka rza (w tej ro li fe no me nal -
ny dr m. woj cie chow ski, któ re go wsku tek kon tu zji le we go
bar ku za stą pił też lek ko kon tu zjo wa ny dr m. ga łę dek). Nie
moż na prze ce nić li nii obro ny, któ ra sku tecz nie współ gra ła 
z bram ka rzem i w ra zie po trze by uda wa ła się na przód 
po la ro ze grać atak (w tej ro li nie za stą pie ni mgr m. Ła ga, 
mgr J. szmit oraz mgr K. waż ny). rów nie do brze spi sa ła
się li nia po mo cy, bie ga ją ca po ca łej dłu go ści bo iska, raz za -
gra ża jąc bram ce prze ciw ni ka, a raz swo jej (w tej ro li nie za -
stą pio ny strze lec „pra wie” bram ki – nie wie le bra ko wa ło –
mgr a. Bo chen tyn oraz mgr J. szla chet ko – w tym przy pad -
ku „nie za stą pio ny” wy łącz nie ze wzglę dów kur tu azyj nych).
w koń cu nie spo sób za po mnieć o spraw cach „cu du nad
wi słą”, o li nii ata ku, któ ry w dru giej po ło wie wy pra co wał
wie le pięk nych sy tu acji pod bram ko wych, nie kie dy do dat ko -
wo je kon su mu jąc (w tej ro li dr B. gli niec ki – strze lec jed -
nej bram ki, oraz mgr m. mi cha lak – naj lep szy trans fer
se zo nu – strze lec dwóch bra mek).

męż nie wal czy li re pre zen tan ci stu den tów. tym ra zem jed -
nak nie na ty le męż nie, by sta wić czo ła prze ciw ni kom i od -
nieść zwy cię stwo. go rą ce bra wa na le żą się jed nak rów nież
stu den tom wy dzia łu: mi cha ło wi szyp niew skie mu, Da mia -
no wi wi szo wa te mu, Łu ka szo wi wój ci ko wi, Bar tło mie jo wi
Bie law skie mu, Ku bie le wan dow skie mu, ma cie jo wi czaj -
kow skie mu, mi ko ła jo wi Do ma ga le, ada mo wi mań kow skie -
mu i ma cie jo wi Ja nu szew skie mu.

wszyst kim za wod ni kom bra ko wa ło już tchu i co raz bar -
dziej mę czy ła ich per spek ty wa nie dziel nych za kwa sów, gdy
roz legł się od głos gwizd ka (a ści ślej rzecz uj mu jąc, głos
mgr. m. Ła gi), któ ry ob wie ścił ko niec spo tka nia. Ka dra od -
nio sła zwy cię stwo nad stu den ta mi (3:2).

Już sta łym punk tem w ka len da rium roz gry wek spor to wych
wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji sta ły się zma ga nia pił kar skie
ka dry na uko wej i re pre zen tan tów stu den tów. co ja kiś czas
do cho dzi do ko lej nych starć, któ re we ry fi ku ją kon dy cję 
fi zycz ną i umie jęt no ści pił kar skie wy stę pu ją cych ze spo łów.
Jed no cze śnie sta no wią do sko na łą for mę za ba wy. Do kład -
nie tak by ło i tym ra zem – 20 paź dzier ni ka br. o godz. 14.00
na „sta dio nie rek tor skim”.

Na udep ta nej zie mi, gdzie nie gdzie tyl ko po ro śnię tej jesz -
cze zie le nią cą się tra wą (patrz na „sta dio nie rek tor skim”),
sta nę ły na prze ciw sie bie dwie dru ży ny. war to od no to wać,
że sta nę ły nie po raz pierw szy. w wy ni ku nie przy pad ko we -
go splo tu oko licz no ści do szło do ko lej ne go spo tka nia, któ -
re mia ło: w per spek ty wie re pre zen tan tów stu den tów
utrzy mać ich he ge mo nię, do mi na cję w li dze; z ko lei w po -
czu ciu ka dry na uko wej usu nąć lek ką (choć draż nią cą, 
w koń cu to am bit na dru ży na) za drę na ho no rze (mo wa 
o po raż ce sprzed kil ku mie się cy, któ ra dla ka dry za koń czy -
ła się wy ni kiem -iNformacJa NiEJawNa-).

prze bieg me czu był wiel ce dra ma tycz ny – w za sa dzie dla
obu ze spo łów. w pierw szej po ło wie pa dły wpraw dzie „tyl -
ko” dwie bram ki, ale „aż” dla jed nej dru ży ny, któ ra tym 
sa mym ob ję ła do syć pew ne pro wa dze nie (do daj my, że dru -
ży ną, któ ra je zdo by ła, nie by ła ka dra na uko wa...). re pre -
zen tan ci stu den tów gra li nie zwy kle ofen syw ną pił kę 
(a przede wszyst kim szyb ciej bie ga li po bo isku), co w po -
wią za niu z tak ty ką pod ję tą przez ka drę na uko wą (któ ra to
od pierw szych chwil gra ła „na czas”) da ło ta ki, a nie in ny
re zul tat.

prze rwa nie by ła dla ka dry na uko wej ła ska wa. Nie po kój
wy wo ła ny sy tu acją z bo iska i do tych cza so wym wy ni kiem
roz gryw ki mógł prze cież o wszyst kim prze są dzić. tym bar -
dziej że ro dem z kosz ma ru co chwi la po wra ca ło wspo mnie -
nie ostat nie go spo tka nia (te go, któ re za koń czy ło się
wy ni kiem -iNformacJa NiEJawNa-). Ja kież to my śli mu -
sia ły się kłę bić w gło wach tych bied nych lu dzi? prze cież
wid mo ciut więk szej za dry na ho no rze (w  śro do wi sku tak
prze siąk nię tym eto sem ho no ro we go, wręcz ry cer skie go
aka de mi ka) zda wa ło się być znacz nie gor sze od wsze la kich
na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków (już o wy po wie dze -
niu umo wy o pra cę nie wspo mi na jąc). cóż by ło ro bić?
wyjść i grać swo je (ty le że „na czas” się już nie opła ca ło).

prze rwa do bie gła koń ca. za wod ni cy dru żyn wy szli na mu -
ra wę (a przy naj mniej na miej sce, w któ rym po win na się ona
znaj do wać). stu den ci kro czy li pew nie i dum nie, od czu wa jąc
mi ni mal ny sto pień sa tys fak cji z do tych cza so we go wy ni ku
(ale za wsze ja kiś), pręż nie eks po nu jąc mu sku la tu rę i da jąc
ozna ki go to wo ści bo jo wej. pra cow ni cy też kro czy li... przy
czym na stro je mie li nie co gor sze (choć w ich oczach wi -
docz ny by ło za pał, a na wet za wzię cie!). za czę ło się!

Tradycjom sportowym stało się zadość
jaKuB h. szlaCheTKo



zbu do wa nym w pol skiej stocz ni, przy jem no ści tej za zna li
pra cow ni cy wy dzia łu. póź niej jed nak jacht na le żał już tyl ko
do zwy cię skie go ze spo łu na szych stu den tów...

re ga ty zo sta ły zor ga ni zo wa ne w ra mach współ pra cy
mię dzy uczel nia nej z aka de mią wy cho wa nia fi zycz ne go 
i spor tu w gdań sku, dzię ki życz li wo ści jej rek to ra prof. 
dr. hab. wal de ma ra mo ski, a tak że dzię ki wiel kie mu wspar -
ciu or ga ni za cyj ne mu dr. Krzysz to fa za wal skie go – kie row -
ni ka Na ro do we go cen trum Że glar stwa. przy jem ność
że glo wa nia na jach cie Del phia 47 za wdzię cza li śmy na to -
miast spon so ro wi głów ne mu re gat, któ rym by ło Del phia
yachts, a tak że ko man do ro wi pio tro wi ostrow skie mu, któ -
ry pro wa dząc rejs, dzie lił się z na szy mi pra cow ni ka mi i stu -
den ta mi swo ją wie dzą i do świad cze niem.

po zo sta je mieć na dzie ję, że w przy szłym ro ku tak że –
dzię ki przy chyl no ści na szych part ne rów – uda się zor ga ni -
zo wać ko lej ne, Dru gie re ga ty o pu char prze chod ni Dzie ka -
na wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji ug. i tak że ta im pre za –
obok do rocz ne go pik ni ku i tur nie ju gol fo we go w po sto ło -
wie – wpi sze się na sta łe do ka len da rza wy dzia ło wych im -
prez spor to wych.

so bot ni po ra nek 13 paź dzier ni ka 2012 r. nie wró żył nic do -
bre go. z za chmu rzo ne go nie ba za czął pa dać deszcz, a wia -
tru – tak ko niecz ne go do że glo wa nia – próż no by ło szu kać
po śród za mar łych w bez ru chu li ści drzew. mi mo tak nie -
sprzy ja ją cej au ry za wod ni cy zgło szo nych do re gat za łóg
wsta jąc o świ cie, nie zra że ni ni czym, ru szy li z na dzie ją, 
że jed nak wa run ki po go do we po zwo lą ro ze grać pierw sze
re ga ty o pu char Dzie ka na wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji
uni wer sy te tu gdań skie go.

Krót ko po do tar ciu na miej sce – do Na ro do we go cen trum
Że glar stwa awfis w gdań sku -gór kach za chod nich – oka -
za ło się, że wa run ki po go do we z mi nu ty na mi nu tę się po -
pra wia ją, deszcz już nie pa da i choć na dal jest jesz cze
mo kro i zim no, to wie je co raz sil niej szy wiatr, któ ry już 
za chwi lę do star czy że gla rzom nie za po mnia nych wra żeń.

Do ry wa li za cji w kla sie tu ry stycz no -re ga to wej „Balt 23”
sta nę ło sześć za łóg – czte ry pra cow ni cze i dwie stu denc -
kie. re ga ty roz gry wa ne by ły na akwe nie wi sły Śmia łej 
na tra sie: trój kąt – śledź, któ rą wy zna czył sę dzia głów ny 
re gat adam Jan kow ski. ry wa li za cja by ła nie zwy kle za żar -
ta, a dziel ni stu den ci nic nie ro bi li so bie z fak tu, że w ry wa -
li za cji spor to wej kon ku ru ją ze swo imi wy kła dow ca mi. 
w kul mi na cyj nym mo men cie re gat, na po cząt ku trze cie go
z pię ciu bie gów, si ła wia tru, a co za tym idzie emo cje, znacz -
nie wzro sły. Jed nak już na sam ko niec, kie dy jach ty wra ca -
ły do NcŻ, wiatr za czął słab nąć, a na wet wy szło słoń ce,
któ re go pro mie nie pięk nie od bi ja ły się w pu cha rze trzy ma -
nym w rę kach Dzie ka na.

pierw sze miej sce i tym sa mym pu char Dzie ka na uzy ska -
ła za ło ga stu denc ka w skła dzie: Krzysz tof Boss, grze gorz
goź dzik (ster nik), to masz ro go ża, mi chał sa la mon. Na
miej scu dru gim upla so wa ła się za ło ga w skła dzie: mgr Ku -
ba Ja kub czyk (ster nik), dr syl wia maj kow ska, ks. dr grze -
gorz Świst, dr grze gorz wier czyń ski; na trze cim: mgr mar ta
Dar gas, mgr Da mian Ka czo row ski (ster nik), prof. to masz
Kon ce wicz, mgr mag da le na mar cin kow ska. po uro czy sto -
ści wrę cze nia dy plo mów, na gród i w koń cu pu cha ru prze -
chod nie go Dzie ka na wpia ug, przy mu zy ce szan to wej 
z naj now szej pły ty pro mo cyj nej uni wer sy te tu gdań skie go,
od by ło się przy ję cie i że glar skie spo tka nie in te gra cyj ne pra -
cow ni ków na sze go wy dzia łu.

to jed nak nie był ko niec atrak cji, te bo wiem dla nie któ -
rych trwa ły aż do po nie dział ku. głów ną na gro dą w re ga -
tach był – ufun do wa ny przez Del phia yachts – krót ki rejs po
za to ce gdań skiej, któ ry po pro wa dził kmdr piotr ostrow ski.
za nim jed nak zwy cię ska za ło ga stu den tów mia ła oka zję 
po pły nąć na pięk nym i luk su so wym jach cie Del phia 47, 
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pierwsze regaty o puchar przechodni Dziekana wydziału prawa i administracji ug, Narodowe centrum
Żeglarstwa awfis, gdańsk-górki zachodnie, 13 października 2012 r.

Regaty o puchar Dziekana
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O istocie PRAWA[ 12 ]

Nie po win ni śmy się ogra ni czać do
wła śnie sa mej li te ry pra wa i to 
w naj róż niej szych aspek tach pra cy
praw ni ka, np. na po zio mie wy kład ni.
Nie za wsze bo wiem li te ral na, gra ma -
tycz na wy kład nia pro wa dzi do za do -
wa la ją cych re zul ta tów. Już nie
wcho dząc w de ta le, trze ba mieć 
za wsze na uwa dze, że ist nie je za sad -
ni cza róż ni ca mię dzy lex, czy li pra -
wem pi sa nym, a ius, tj. de cy zją, ja ką
na tej usta wo wej pod sta wie ma my
pod jąć. to jest isto ta pro ble mu.

Pan Pro fe sor jest zna ny z po-
glą dów ra czej praw no na tu ral -
nych niż po zy ty wi stycz nych.

praw no na tu ra lizm poj mu ję w bar dzo
spe cy ficz ny spo sób. Dla mnie to nie jest ka ta log wiecz nych,
nie odmien nych za sad, a ra czej pe wien spo sób ro zu mo wa -
nia praw ni cze go. po stu lu ję po szu ki wa nie sen su pra wa 
w każ dym kon kret nym przy pad ku. Lex da je nam bo wiem je -
dy nie szan sę na osią gnię cie ius.

Czy do świad czo ne go ju ry stę pra wo po tra fi 
jesz cze w ja kiś spo sób za sko czyć?

oczy wi ście, że tak. trud ne przy pad ki, o któ rych wspo mnia -
łem, nie do ty czą – mo im zda niem – tyl ko pra wa obo wią zu -
ją ce go, ale tak że pro ble mu bra ku unor mo wa nia. po ja wia ją
się no we zja wi ska, sfe ry ży cia spo łecz ne go, w któ re pra wo
za czy na wkra czać. czę sto ta no wa re gu la cja, lub jej brak,
po tra fi mnie za sko czyć. Dzie dzi na bio ety ki, dys ku sja na te -
mat in vi tro – tu pra wo wciąż za dzi wia.

Czym dla Pa na Pro fe so ra 
jest pra wo?

Jest sys te mem norm, któ re są two -
rzo ne i in ter pre to wa ne w spe cy ficz -
ny spo sób. trze ba jed nak pa mię tać,
że nie jest to je dy ny sys tem nor ma -
tyw ny, któ ry funk cjo nu je we współ -
cze snym spo łe czeń stwie. Na tej
wie lo ści opie ra się wła śnie isto ta
mo jej dzie dzi ny na uko wej, tj. fi lo zo -
fii pra wa. in te re su ją mnie sy tu acje,
kie dy pra wo – two rzo ne w okre ślo -
ny, sfor ma li zo wa ny spo sób – zde rza
się z in ny mi sys te ma mi nor ma tyw -
ny mi, jak mo ral ność, oby cza jo wość,
re li gia, po li ty ka, eko no mia, na uka.
Ba dam mo ment, w któ rym do cho dzi
do kon flik tu pra wa z ty mi dzie dzi na -
mi. Efek tem tej ko li zji są tzw. trud ne przy pad ki (ang. hard
ca ses) – te mat w fi lo zo fii pra wa naj bar dziej in te re su ją cy.

Jak by Pan Pro fe sor był zmu szo ny po sa dzić pra wo,
ja ko byt, na ła wie oskar żo nych i za rzu cić mu 
pew ne nie do sko na ło ści – co by to by ło?

mo je za rzu ty kie ro wał bym nie ty le do sa me go
pra wa, co do praw ni ków. ce chu je ich zwy kle
nad mier ny for ma lizm. ostat nio wszy scy po -
wszech nie obu rzy li się wy po wie dzią mi ni stra
go wi na, kie dy przy znał, że ma w no sie li te rę

pra wa, a in te re su je go je go duch. po mi jam
już, czy ta kie wy po wie dzi przy sto ją mi ni -
stro wi spra wie dli wo ści, czy też nie. Nie -

mniej – w tym stwier dze niu tkwi ja kaś praw da.

O istocie
prawa

z prof. Jerzym Zajadło
rozmawiał Tomasz Sokołów

WyWiAD
Z PROf. JeRZym ZAJADłO
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[ 13 ]kon(fRONt)acje [ 13 ]

in for ma cja o bu do wie i funk cjo no wa niu każ dej ży wej ko mór ki (jak rów nież każ de go wi ru sa – or ga ni -
zmu nie ko mór ko we go), a przez to każ de go ży we go or ga ni zmu ko mór ko we go, w tym or ga ni zmu ludz -
kie go, za pi sa na jest w tak zwa nym ge no mie. Ge nom to ca łość in for ma cji ge ne tycz nej da ne go
or ga ni zmu na po zio mie po je dyn czej ko mór ki (lub wi ru sa). Wszyst kie zna ne ge no my zbu do wa ne 
są z Dna (kwa su de ok sy ry bo nu kle ino we go) lub (tyl ko w przy pad ku nie któ rych wi ru sów) z Rna
(kwa su ry bo nu kle ino we go). Kwa sy nu kle ino we to po li me ry (związ ki che micz ne skła da ją ce się 
z wie lu ta kie go sa me go ty pu czą ste czek po łą czo nych ze so bą, za zwy czaj w łań cuch) zło żo ne z tak
zwa nych nu kle oty dów. W każ dym kwa sie nu kle ino wym wy róż nia się czte ry ro dza je nu kle oty dów,
ozna cza nych w skró cie a, G, C i T w przy pad ku Dna oraz a, G, C, u w przy pad ku Rna. Dna jest
za tem dłu gim łań cu chem (ni cią) li nio wo uło żo nych nu kle oty dów. Ko lej ność uło że nia tych 
nu kle oty dów de cy du je o za pi sie in for ma cji ge ne tycz nej. W Dna wy róż nia się od cin ki zwa ne
ge na mi. Każ dy gen ko du je waż ną in for ma cję o bu do wie i funk cji or ga ni zmu. Wie le ge nów ko -
du je biał ka – związ ki che micz ne peł nią ce ro lę „wy ko naw czą” w ko mór kach – biał ka mi są m.in.
en zy my (czy li bio ka ta li za to ry – związ ki przy spie sza ją ce wie lo krot nie szyb kość re ak cji che micz -
nych, np. en zy my nie zbęd ne w tra wie niu po kar mów), trans por te ry (np. biał ka trans por tu ją ce
tlen, jak he mo glo bi na), biał ka kurcz li we (np. biał ka od po wia da ją ce za skur cze mię śni) itd. 
W ce lu eks pre sji ge nu ko du ją ce go biał ko – czy li ujaw nie nia się funk cji ge nu po przez pro -
duk cję od po wied nie go biał ka – za ko do wa na w Dna in for ma cja mu si zo stać od czy ta na 
i prze pi sa na na biał ko (biał ka są rów nież po li me ra mi, czy li łań cu cha mi, ale zło żo ny mi 
z ami no kwa sów – w biał kach wy stę pu je 20 pod sta wo wych ro dza jów ami no kwa sów). 
ist nie je za tem sys tem ko do wa nia i od czy ty wa nia tej in for ma cji, zwa ny ko dem ge ne tycz -
nym. Po le ga on na tym, że każ de trzy uło żo ne po so bie nu kle oty dy w Dna (ta ka trój ka
nu kle oty dów zwa na jest ko do nem) ozna cza ją je den ami no kwas. Dla przy kła du, ko don
aTG w Dna ozna cza ami no kwas me tio ni nę (Met) w biał ku, a ko don TTT w Dna ami -
no kwas fe ny lo ala ni nę (Phe) w biał ku. za tem kod ge ne tycz ny, w któ rym każ dy ko don
ozna cza ja kiś ami no kwas, moż na przy rów nać do al fa be tu, w któ rym każ da li te ra ozna -
cza ja kąś zgło skę. Po nie waż bu do wa biał ka, z któ rej wy ni ka je go funk cja, za le ży od
ko lej no ści uło że nia ami no kwa sów w łań cu chu biał ko wym, każ de biał ko moż na przy -
rów nać do sło wa, któ re skła da się ze zgło sek (ami no kwa sów), a zgło ski moż na 
za pi sać w po sta ci li ter (ko do nów, czy li trój ek nu kle oty do wych w Dna). oczy wi -
ście rów nież biał ka, tak jak sło wa, są dłuż sze i krót sze, mniej lub bar dziej skom -
pli ko wa ne, peł nią ce róż ne funk cje itd. o wła ści wo ściach każ de go biał ka de cy du je
za tem przede wszyst kim ko lej ność (se kwen cja) ami no kwa sów w je go łań cu chu,
a ta jest za leż na od ko lej no ści (se kwen cji) nu kle oty dów w łań cu chu Dna. 
Trze ba za tem za uwa żyć, że każ dy czło wiek ma do kład nie ta ki sam kod ge ne -
tycz ny (czy li za sa dy za pi su i od czy tu in for ma cji ge ne tycz nej), na to miast róż -
ni się od in nych se kwen cją Dna, a przez to se kwen cją bia łek – przez 
co ujaw nia ją się róż ni ce w bu do wie i funk cjach ko mó rek, na rzą dów i ca łych
or ga ni zmów.

Każ dy czło wiek w nie mal każ dej swo jej ko mór ce za wie ra dwie ko pie każ -
de go ge nu (są tu wy jąt ki, u męż czyzn część ge nów wy stę pu je tyl ko w jed -
nej ko pii). Róż ne wa rian ty te go sa me go ge nu zwa ne są al le la mi i to wła śnie
ro dza ja mi al le li (a nie obec no ścią czy bra kiem po szcze gól nych ge nów)
lu dzie róż nią się mię dzy so bą, na to miast róż ni ce po mię dzy róż ny mi ga -
tun ka mi (np. mię dzy czło wie kiem a in ny mi zwie rzę ta mi) wy ni ka ją z wy -
stę po wa nia róż nych ge nów. z dwóch al le li każ de go ge nu (w jed nym
or ga ni zmie dwa al le le mo gą być ta kie sa me al bo róż ne) każ dy ro dzic
prze ka zu je dziec ku po jed nym. jest to pod sta wa pro ce su dzie dzi cze -
nia – prze ka zy wa nia cech za pi sa nych w ge no mie po tom stwu.

Kod genetyczny

Gen, ja ko pod sta wo wa jed nost ka dzie dzicz -
no ści, za pi sa na w se kwen cji nu kle oty dów
kwa su de ok sy ry bo nu kle ino we go (Dna), 
co do za sa dy nie po wi nien zo stać opa ten to -
wa ny, je śli wy stę pu je w na tu rze. Roz po zna nie
i opi sa nie funk cji da ne go ge nu na le ży bo wiem
kwa li fi ko wać ja ko od kry cie na uko we, czy li opi -
sa ną i wia ry god nie do wie dzio ną ob ser wa cję 
nieodnotowanego do tąd zja wi ska fi zycz ne go 

wy stę pu ją ce go w na tu rze. Przed mio tem ochro ny
pa ten to wej są na to miast wy na laz ki, któ re w od róż -
nie niu od od kryć nie wy stę pu ją w na tu rze i sta no -
wią no we roz wią za nie tech nicz ne, bę dą ce wy-
two rem dzia łal no ści czło wie ka. ochro ną pa ten to wą
mo że za tem zo stać ob ję ty gen wy izo lo wa ny 
ze śro do wi ska na tu ral ne go, prze two rzo ny tech nicz -
nie w ta ki spo sób, że nie moż na go uznać za wy stę -
pu ją cy na tu ral nie.

Do nio słym prak tycz nie pro ble mem jest wpływ
ochro ny pa ten to wej na do stęp ność nie któ rych form te -
ra pii i dia gno sty ki, sto so wa nej mię dzy in ny mi w od nie -
sie niu do cho rób no wo two ro wych. upraw nio ny z pa ten tu
mo że bo wiem we dług swo je go uzna nia usta lać ce ny te -
stów słu żą cych okre śle niu ge ne tycz nych pre dys po zy cji 
do za cho ro wa nia na przy kład na no wo twór płuc. Po nie waż
naj bar dziej za awan so wa ne ba da nia bio tech no lo gicz ne pro -
wa dzo ne są w sta nach zjed no czo nych ame ry ki, wy pa da 
w tym za kre sie od no to wać, że pro blem pa ten to wa nia ge nów
w ostat nim cza sie był przed mio tem gło śne go spo ru As so cia −
tion for Mo le cu lar Pa tho lo gy v. My riad Ge ne tics, w któ rym sąd
ape la cyj ny usa dla okrę gu fe de ral ne go do pu ścił ob ję cie
ochro ną pa ten to wą wy izo lo wa nych se kwen cji Dna wy ko rzy sty -
wa nych w te stach okre śla ją cych pre dys po zy cje do za cho ro wa -
nia na dzie dzicz ne go ra ka pier si i jaj ni ka.

Pro blem pa ten to wa nia ge nów ro dzi za tem sze ro kie spek trum
pro ble mów na tu ry praw nej, eko no micz nej, jak rów nież etycz nej 
i spo łecz nej. Dr ja mes D. Wat son, współ twór ca mo de lu bu do wy
prze strzen nej po dwój nej he li sy struk tu ry Dna, jak i in ni prze ciw -
ni cy ob ję cia ge nów ochro ną pa ten to wą pod no szą, że pod da nie ich
mo no po lo wi praw ne mu jest sprzecz ne z uni kal nym cha rak te rem
ludz kich ge nów, któ re prze cho wu ją in for ma cje nie zbęd ne do roz prze -
strze nia nia ży cia. z dru giej stro ny nie moż na za prze czyć, że ko rzy ści
osią ga ne dzię ki pa ten tom  sta no wią swe go ro dza ju na gro dę dla wy -
na laz cy za przy czy nie nie się do po sze rze nia sta nu wie dzy spo łe czeń -
stwa. ochro na pa ten to wa mo że więc być trak to wa na ja ko mo ty wa cja 
do pro wa dze nia ba dań i dal sze go roz wo ju na uki. Bez niej w wie lu przy -
pad kach po pro stu nie opła ca ło by się dą żyć do opra co wa nia no wych
roz wią zań, szcze gól nie w sfe rze ochro ny zdro wia, ze wzglę du na zwią za -
ny z tym znacz ny wy si łek ba daw czy i spo re na kła dy fi nan so we.

Prof. dr haB. GrZeGorZ węGrZyn dr MacieJ BarcZewSki

zima2012
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MiChał ReszKe

Pra wo i me dy cy na
od za ra nia dzie jów
uwa ża ne są za pod -
ręcz ni ko we przy kła -

dy dwóch od mien nych ście żek roz wo ju wie dzy 
i umie jęt no ści czło wie ka. Ars le gis wy ra ża kwin te sen -
cję abs trak cyj ne go cha rak te ru my śli ludz kiej i umow -
nych kon cep cji. Ars me di ca z ko lei roz wi ja się na
płasz czyź nie em pi rycz ne go po zna nia, do świad czeń,
czer pie peł ny mi gar ścia mi z do rob ku in nych dzie dzin
ści słych. Obie sta no wią jed nak nie od łącz ną część
ży cia, zmu sza jąc nas do się ga nia po ich do ro bek na
róż nych je go eta pach.

W świe cie współ cze snym wie lo krot nie za cho dzi
tak że po trze ba wy ko rzy sta nia wie dzy z po gra ni cza
tych dwóch dys cy plin – w tym zwłasz cza w za kre sie
tzw. bio ety ki. Ostat nie wy da rze nia do ty czą ce m.in.
zmian usta wo daw stwa do ty czą ce go praw nie do -
pusz czal nych przy pad ków abor cji uka zu ją zna czą cą
ro lę, ja ką ma ona do ode gra nia, w spo sób po śred ni
wpły wa jąc na rze czy wi stość spo łecz no -praw ną.

Bio ety ka jest tak że jed ną z po ten cjal nych ście żek
roz wo ju, ja ką obrać mo że adept pra wa. Pod ję cie się
ta kie go za da nia nie mu si być przy tym wca le uwa -
run ko wa ne uzy ska niem wy kształ ce nia me dycz ne go
czy też bio lo gicz ne go. Spo śród wie lu jej nur tów zna -
czą cą ro lę od gry wa bo wiem bio ety ka praw na.

Wszyst ko wska zu je na to, iż cze ka ją ce ludz kość 
w naj bliż szej przy szło ści dy le ma ty, ta kie jak: moż li -
wość opa ten to wa nia ge no ty pu i usta le nie krę gu osób
upraw nio nych do za zna jo mie nia się z in dy wi du al ny mi

za pi sa mi cią gów DNA, klo no wa nie ludz kich ko mó rek
czy wresz cie eu ta na zja, sta no wić bę dą co raz bar dziej
pa lą cy pro blem i wy ma gać prze pro wa dze nia rze tel -
nej de ba ty. Z dnia na dzień za po trze bo wa nie na pro -
fe sjo nal ne opi nie spe cja li stów wy ja śnia ją ce klu czo we
punk ty spo rów i dy le ma tów na sty ku pra wa i me dy cy -
ny sta je się co raz więk sze. tak że opi nia pu blicz na
zda je się po trze bo wać au to ry te tów w tej dzie dzi nie.

Nie ste ty nie ist nie je tu ści śle okre ślo na ścież ka roz -
wo ju. Brak jest tak do brze zna nej praw ni ko wi in sty -
tu cji, ja ką by ła by „apli ka cja” w za kre sie bio ety ki. Nie
ozna cza to jed nak, iż po dą ża nie tą ścież ką wy ma ga
po świę ce nia się cał ko wi cie pra cy na uko wej. Nie szu -
ka jąc da le ko, wska zać moż na na moż li wość prak -
tycz nej współ pra cy z in sty tu cja mi me dycz ny mi, któ re
w to ku pro ce dur ba dań kli nicz nych, czy też po stę po -
wań od szko do waw czych, wy ma ga ją pro fe sjo nal nej
ob słu gi praw nej. Wie le ośrod ków aka de mic kich ofe -
ru je tak że moż li wość pod ję cia stu diów po dy plo mo -
wych z za kre su bio ety ki i pra wa me dycz ne go. 

Roz wój wła snych umie jęt no ści i zdo by cie wie dzy 
w oma wia nym za kre sie z pew no ścią nie bę dzie na -
le żeć do naj ła twiej szych. Da le ki bę dzie on od „oczy -
wi sto ści”, nie jest to bo wiem kie ru nek po pu lar ny. Są
to nie wąt pli wie je go wa dy, któ re od strę czać mo gą od
prób wstą pie nia na tę dro gę. Z dru giej stro ny po wyż -
sze oko licz no ści mo gą jed nak prze ma wiać na je go
ko rzyść – dys cy pli na ta w aspek cie praw ni czym
wciąż nie mo że po szczy cić się wy star cza ją cą licz bą
spe cja li stów, co otwie ra szer sze per spek ty wy dla jej
po cząt ku ją cych en tu zja stów.

Co prawnik 
może wiedzieć 
o medycynie? 
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Je że li są dzisz, że ukoń cze nie pra wa lub ad mi ni -
stra cji to ma łe wy zwa nie, a wy ka zu jesz za in te re -

so wa nie zwie rzę ta mi, mo że po wi nie neś roz wa żyć
ka rie rę en to mo lo ga są do we go? Naj ogól niej moż na
go scha rak te ry zo wać ja ko oso bę, któ ra na pod sta -
wie ana li zy ja ko ścio wej i ilo ścio wej owa dów oraz in -
nych bez krę gow ców ży ją cych na zwło kach mo że
okre ślić z pew no ścią do kil ku go dzin czas, ja ki upły -
nął od mo men tu zgo nu do cza su zna le zie nia zwłok,
oraz śro do wi sko, w ja kim na stą pi ła śmierć. Jesz cze
nie tak daw no te mu w świe cie kry mi na li stycz nym za -
wód ten był nie do ce nia ny, ale w ostat nim cza sie 
za po trze bo wa nie na pro fe sjo nal ną opi nię en to mo lo -
gów są do wych ro śnie. Bez wąt pie nia jest to kon se -
kwen cja fak tu, że gdy in ne me to dy me dycz no -
-są do we za wo dzą, wie dza tych spe cja li stów jest klu -
czem do roz wi kła nia wie lu za ga dek kry mi nal nych.

Sza cu je się, że na świe cie jest je dy nie oko ło 70 
w peł ni wy kształ co nych, pro fe sjo nal nych i pra cu ją -
cych w tej spe cjal no ści na ukow ców1. Za tem po wsta -
je py ta nie, co spra wia, że jest ich tak nie wie lu. Przede
wszyst kim de cy du je o tym cha rak ter pra cy, gdyż 
w tym zawodzie sprawdzą się tylko osoby o wysokiej
odporności psychicznej. Nie wszy scy bo wiem do -
brze czu ją się w obec no ści zwłok znaj du ją cych się
w za awan so wa nym stop niu roz kła du, nad pa lo nych
czy też wy ło wio nych z wo dy. Po dru gie, pew nym
utrud nie niem jest rów nież wy móg po sia da nia kwa li -
fi ka cji za wo do wych oraz, co waż niej sze, do świad -
cze nia za wo do we go w dzie dzi nie en to mo lo gii
są do wej. ten pierw szy wa ru nek moż na z ła two ścią
speł nić po przez ukoń cze nie stu diów bio lo gicz nych 
i i ii stop nia ze spe cjal no ścią zoo lo ga bez krę gow ców
i pa ra zy to lo gii. Nie co trud niej sy tu acja wy glą da z uzy -
ska niem do świad cze nia za wo do we go. Jest jed nak
rów nież do bra wia do mość dla osób, dla któ rych wy -
żej opi sa na ścież ka ka rie ry wy da je się znie chę ca ją -
ca. Po dob ną wie dzę za pew nia ukoń cze nie stu diów
po dy plo mo wych w dzie dzi nie bio lo gii są do wej. 

Jak wy ni ka z po wyż szych roz wa żań, wie dza 
z za kre su en to mo lo gii są do wej da je nie po wta rzal ną
szan sę wy ko ny wa nia bar dzo rzad kie go i nie zwy kle cie -
ka we go za wo du. tyl ko od cie bie za le ży, czy zde cy du -
jesz się na wy bra nie tej ścież ki ka rie ry za wo do wej.

1 e. Kaczorowska, A. Draber-mońko, Wprowadzenie 
do entomologii sądowej, Gdańsk 2009, s. 20. 

I ty możesz
zostać
entomologiem
sądowym!?
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i oczy wi ście od po wied nio opu ki wa ny, wo łał: »Pa no wie, 
nie po stę puj cie tak po ple be ju szow sku!«. ma lec uży wa ny
do ćwi czeń oku li stycz nych oznaj miał: »mam, pa ni czu, 
ła god ną fi zjo lo gicz ną eks ka wa cję, pro szę dać pa pie ro -
sa». Słu żą cy jed ne go z in sty tu tów twier dził, że mu brak 
tyl ko śred nie go wy kształ ce nia, bo już ele men tar ne 
i wyż sze po sia da. Wresz cie do roż karz za py ta ny o nu mer
do roż ki od po wia dał: »No mi na sunt od io sa…«”.

te sło wa na pi sał Po lak, ab sol went ce sar skie go Uni wer -
sy te tu Do rpac kie go. Dziś ta ma ła miej sco wość – zna na
ja ko tar tu w es to nii – wciąż ży je ja ko uni wer sy tec kie mia -
stecz ko, daw niej wszak że szczy ci ła się mia nem „He idel -
ber gu Pół no cy” czy „Aten Nad bał tyc kich”.

to dzię ki nie zwy kłej sła wie uni wer sy te tu uku to po wie -
dzon ko, że „Pierw szy jest Bóg Wszech mo gą cy, dru gi car
Ro sji, trze ci stu dent z Do rpa tu”.

tyl ko kim był „stu dent z Do rpa tu”?
We dług obo wią zu ją cych od 1803 r. „Naj wy żej za twier -

dzo nych prze pi sów dla stu den tów ce sar skie go Uni wer -
sy te tu Do rpac kie go” (niem. „Vor schri ften für die
Stu die ren den auf der Ka iser li chen Uni ver sität zu Do rpat”),
pod pi sa nych przez Alek san dra i, stu den tem by ła oso ba,
któ ra pod le ga ła wy łącz nie prze pi som i są dom uni wer sy -
tec kim. Po przy by ciu do mia sta i po myśl nym za li cze niu
wstęp ne go eg za mi nu, po da jąc rę kę Rek to ro wi, otrzy my -
wa ła le gi ty ma cję stu denc ką zwa ną ma try ku łą wraz z eg -
zem pla rzem prze pi sów, któ re tym sa mym za miast
przy się gi obie cy wa ła prze strze gać przez ca ły swój po byt.

Stu den tem był naj czę ściej syn szlach ci ca lub miesz cza -
ni na, któ re go ro dzi ców stać by ło na wy kształ ce nie sy na –

Nie do wia ry, ile hi sto rii i tre ści mie ści w so -
bie płot, opla ta ją cy te ren oliw skie go kam -

pu su UG, od dzie la ją cy fi zycz nie prze strzeń
uczel ni od świa ta po za nią! Jak wiel kie brze mię
no bli wej tra dy cji no szą nie po zor ni przed sta wi -
cie le Stra ży Uni wer sy tec kiej, grzecz nie pro szą -
cy o prze par ko wa nie sa mo cho du czy odej ście 
z tą bu tel ką z tej ła wecz ki! Skąd to pod nie ce -
nie na wi dok bra my pod tu ne lem tram wa jo -
wym, prze kli na nej, ile kroć no cą, za mknię ta, nie
po zwa la ła zdą żyć z aka de mi ka na pod miej ski
po ciąg!

Za płot nie ma wstę pu Po li cja – chy ba że 
w sy tu acji za gro że nia ludz kie go ży cia lub za
zgo dą władz uczel ni. to Straż Uni wer sy tec ka
peł ni funk cje po rząd ko we tam, gdzie ju rys dyk -
cja Rek to ra obej mu je im ma try ku lo wa nych stu -
den tów – oso by, któ re zło ży ły ślu bo wa nie przed
przed sta wi cie lem władz UG. ich też obo wią zu -
je od po wie dzial ność dys cy pli nar na: od na ga -
ny po wy da le nie z uczel ni.

to płot „na mia rę” uni wer sy tec kiej au to no mii.
i w mie rze tej mie ści się kil ka set lat hi sto rii po -
waż nej, tra gicz nej i śmiesz nej.

„W osiem dzie sią tych la tach dzie więt na ste go
wie ku ist nia ło nie wiel kie, ale dziw ne mia stecz -
ko, je dy ne na ob sza rze Ro syj skie go im pe rium.
Że brak wi tał tam spo ty ka nych stu den tów sło wa -
mi »Sie, Mu sensöhne!« (»Pa no wie, sy no wie
muz!«). Zło dziej zła pa ny na go rą cym uczyn ku,

MiChał BuRToWy, PioTR PaCynKofo
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tyl ko naj bied niej si za stu dia nie pła ci li, każ dy zaś po no sił
kosz ty utrzy ma nia go spo si i pracz ki, wi zyt w mus sie Aka -
de mic kiej i przy na leż no ści do Land sman n scha ftów, 
sło wem, stan dar dów ów cze sne go stu dio wa nia. Każ dy stu -
dent miał za to pra wo ko rzy sta nia z bi blio te ki, sa li fech tun -
ku, ma ne żu i ką pie li ska.

Ów cze sna Straż Uni wer sy tec ka – czy li pe dle – zaj mo -
wa ła się eg ze kwo wa niem po rząd ku wśród stu denc kiej
bra ci. Stąd stu den ci mu sie li no sić mun du ry – rów nież po -
za mu ra mi uczel ni, z ra cji te go, że by li wy łą cze ni spod
wła dzy miej sco wej po li cji i po przez swój znak roz po znaw -
czy grać jej mo gli na no sie. Po li cja nie mo gła aresz to wać
stu den tów ani ka rać za ich ge sty i sło wa. Prze pi sy do ty -
czą ce na ka zu no sze nia mun du rów by ły jed nak wie lo krot -
nie po na wia ne, czy li praw do po dob nie lek ce wa żo no je,
jak się da ło...

Pe dle mie li jed nak peł ne rę ce ro bo ty, gdyż stu den ci
sko rzy do żar tów wpa da li na prze róż ne po my sły, a źró -
dła wska zu ją, że wie le za cho wań by ło nie przy chyl nie trak -
to wa nych przez uczel nia ne wła dze.

Ka ral ne za tem by ły: „wy dat ki nie współ mier ne do do -
cho dów”, „włó cze nie się po no cach i in ne roz wią zło ści”,
prze by wa nie po za do mem „ po 11 go dzi nie wie czo rem”,
„gry ha zar do we”, „wszczy na nie kłót ni”, „za kła da nie
bractw za kon nych i land sman n scha ftów (...) rów nież
wszyst kich in nych taj nych (...) ze brań”, słu cha nie mu zy ki
„co wie czór”.

Stu dent nie mógł: „cwa ło wać po uli cach wierz chem lub
w po wo zie”, „spa ce ro wać po uli cach z za pa lo ną faj ką,
strze lać z ja kiej kol wiek bro ni w po bli żu za bu do wań lub ła -

two pal nych rze czy”, „urzą dzać po cho dów pa -
rad nych z po chod nia mi”, „cho dzić w ma skach,
no sić śle pych la ta rek (niem. Blen dla ter ne, czy li
la ta rek ze spe cjal ną, ru cho mą prze sło ną ukie -
run ko wu ją cą świa tło) i wiel kich sę ka tych pa łek
(niem. Kno tenstöcke), trza skać bi cza mi i ha ra -
pa mi oraz za pa lać fa jer wer ków na uli cach”.

W szcze gól no ści za ka za ne by ły po je dyn ki,
od po wia da li za udział w nich nie tyl ko po je dyn -
ku ją cy się, ale tak że se kun dan ci i wszy scy, któ -
rzy wie dzie li o po je dyn ku i mu nie za po bie gli.
Wia do mo jed nak, że by ły one na gmin ne na tle
na ro do wo ścio wym i w związ ku ze spo ra mi ho -
no ro wy mi. W XiX w. w Do rpa cie co naj mniej 
5 Po la ków zgi nę ło w po je dyn kach z nie miec ki -
mi stu den ta mi.

Uni wer sy tec kie środ ki re ak cji kar nej po dob -
ne by ły – ale tyl ko czę ścio wo – do tych obec -
nych. Do naj waż niej szych na le ża ły: na po mnie nie
Rek to ra, na po mnie nie Są du Uni wer sytec kie go,
kar cer, na po mnie nie Ra dy Uni wer sy tec kiej,
zmniej sze nie sty pen dium, wy wie sze nie na zwi -
ska spraw cy na czar nej ta bli cy, skre śle nie z li sty
stu den tów i od da nie spra wy do są du woj sko -
we go.

Daw na świet ność Do rpa tu prze mi nę ła, choć
uni wer sy tet trwa. Za ska ku je jed nak, jak wie le in -
sty tu cji, wy bry ków, re gu la cji i kar po zo sta ło nie -
zmien nych! Być mo że to przy pa dek? A mo że
wła śnie isto ta aka de mic kie go du cha?
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ciecz ki szyb ko za pi sy wać, gdyż jest to je dy na
moż li wość, aby bar dzo do kład nie i w cie ka wy
spo sób po znać oko li ce tu lu zy oraz nie da le kie
mia sta, np. uro kli we śre dnio wiecz ne car cas son -
ne. Po nad to w je den z week en dów wrze śnia moż -
na zwie dzać mu zea za dar mo – war to za zna czyć,
że każ de mu zeum jest świet nie przy go to wa ne,
wręcz wy piesz czo ne. Ogrom ne wra że nie ro bi Ca -
pi to le – za rów no je go wnę trze, jak i plac, na któ -
rym stoi.

Po dwóch mie sią cach po by tu na era smu sie 
w tu lu zie za dzi wia mnie wie le rze czy (od czu wal -
ne są róż ni ce kul tu ro we), lecz je śli do sto su je my
się do po wol ne go ryt mu ży cia, tak in ne go od pol -
skie go, bę dzie nam w tym miej scu bar dzo do -
brze. Pro gram era smus uczy wie lu rze czy –
sa mo dziel no ści, ję zy ka, no wej kul tu ry i spo so bu
ży cia – ale rów nież po zwa la do ce nić wła sny kraj.
Po le cam tę przy go dę każ de mu, z rę ką na ser cu.

fran cja – cie ka wy kraj, w któ rym, jak mó wią
fran cu zi, wszyst ko, co jest po za Pa ry żem,
jest pro win cją. to twier dze nie mo że wy wo -

łać we wnętrz ny uśmiech, ale po mo im przy jeź dzie
do tu lu zy, gdzie prze by wam na Pro gra mie era -
smus, prze ko na łam się, że jest ono po czę ści
praw dzi we. mi mo to jed nak mia sto to ocza ro wu je
swo im pięk nem, za byt ka mi i at mos fe rą, do cze go
przy czy nia się dość cie pły kli mat.

tu lu za to mia sto o wie lu uro kli wych ulicz kach,
któ re peł nią swo je go bla sku roz bły sku ją do pie ro
po za cho dzie słoń ca. Szcze gól nie ma gne tycz ny
wi dok roz ta cza się nad Ga ron ną, rze ką prze pły -
wa ją cą przez ser ce tu lu zy. Naj po pu lar niej szym
miej scem na wie czor ne spo tka nia jest plac Sa int -
-Pier re, oto czo ny licz ny mi knajp ka mi. W week en -
do we no ce nie ma moż li wo ści, aby nie spo tkać tu
co naj mniej kil ku zna jo mych. Pierw sze wie czor ki
za po znaw cze dla era smu sów od by wa ją się wła -
śnie tu taj bądź nad brze giem Ga ron ny, gdzie co
kil ka me trów bie sia du ją więk sze lub mniej sze
grup ki.

Sam Wy dział Pra wa Uni wer sy te tu w tu lu zie znaj -
du je się oko ło ki lo me tra od pla cu Sa int -Pier re.
Za raz ko ło nie go są aka de mi ki oraz bi blio te ka.
Przez pierw sze dwa ty go dnie mo że my uczęsz czać
na róż ne wy kła dy, orien tu jąc się, co nam od po wia -
da, w ce lu wy bo ru przed mio tów. Prócz wy kła dów
(za 4 punk ty ectS) mo że my za pi sać się na od po -
wied nik na szych ćwi czeń (Tra vaux Di ri ges, w skró -
cie tD, za 2 punk ty). Wszyst kie za ję cia są w ję zy ku
fran cu skim. Du żym plu sem jest bar dzo po rząd na
sto łów ka w ame ry kań skim sty lu. Zjeść moż na ta -
nio, do brze, a por cje są ogrom ne. Nie ste ty sto łów -
ka czyn na jest je dy nie w go dzi nach 12–14, co
po wo du je gi gan tycz ne tłu my.

Ży cie stu denc kie w tu lu zie kwit nie mię dzy in ny -
mi dzię ki sprzy ja ją cej at mos fe rze oto cze nia. Na
te re nie Uni wer sy te tu znaj du je się za byt ko wy dzie -
dzi niec, na któ ry stu den ci wy cho dzą w cza sie
przerw, sia da ją na tra wie, wy grze wa ją się w słoń -
cu bądź pik ni ku ją. Po przez oto cze nie kli ma tycz -
nych za bu do wań moż na się tu po czuć jak na
cią głych wa ka cjach. Uni wer sy tet w tu lu zie or ga -
ni zu je cy klicz ne wy ciecz ki dla stu den tów. Kosz tu -
ją one oko ło 25 eu ro, a w ce nie jest prze jazd
au to ka ro wy oraz prze wod nik. War to się na te wy -

Pozdrowienia z tuluzy

aby do trzeć z Gdań ska do Tu lu zy dro -
gą lot ni czą, na le ży za bu ko wać bi let
na sa mo lot (ta nie li nie nie wcho dzą 

w ra chu bę), a je dy na moż li wa opcja to ta 
z mię dzy lą do wa niem w Mo na chium bądź we
Frank fur cie. Oby dwie czę ści lo tu trwa ją po
oko ło 1,5 go dzi ny. Po wy lą do wa niu w Tu lu -
zie na tra fi my na ty po wy fran cu ski roz gar -
diasz. Cał kiem moż li we, iż bę dzie trze ba
prze biec się po ter mi na lu pa rę ra zy, za nim
znaj dzie się ta śmę z na szą wa liz ką, gdyż do
chwi li roz ła dun ku nie znaj dzie my o tym żad -
nej in for ma cji. Aby do stać się do cen trum
mia sta, mo że my wziąć tak sów kę (oko ło 25–
–30 eu ro) lub wsiąść do spe cjal ne go au to -
bu su (na vet te), któ ry za 5 eu ro za wie zie nas
nie mal rów nie kom for to wo. Nie ste ty, za rów -
no tak sów ki, jak i au to bu su bę dzie trze ba
po szu kać, a dzie się cio ro przy pad ko wo za -
py ta nych osób nie bę dzie mia ło po ję cia,
gdzie jed no i dru gie zna leźć. Po 20 mi nu tach
cią ga nia wa li zek w strasz nych upa le (po czą -
tek Era smu sa w se me strze zi mo wym – prze -
łom sierp nia i wrze śnia – to mu ro wa ne 
35 stop ni) naj pew niej uda się nam usta lić, 



[ 19 ]ujęciePORÓWNAWcZe

że au to bus znaj du je się ja kieś 200 me trów na
pra wo od wyj ścia, a li nia, któ ra je dzie do cen -
trum, to li nia nu mer 3.

Po oko ło 20-mi nu to wej po dró ży wy sią dzie -
my na przy stan ku Com pans Caf fa rel li, lecz
nie pró buj my kie ro wać się wska zów ka mi
otrzy ma ny mi od Uni wer sy te tu w Tu lu zie, bo
z pew no ścią cał ko wi cie się po gu bi my. Za -
miast te go za py taj my pierw szą na po tka ną
oso bę, gdzie jest Uni wer sy tet, a na pew no
nam wska że, bo jest to – wbrew wska zów -
kom – bar dzo bli sko przy stan ku.

Gdy doj dzie my na Uni wer sy tet, na le ży skie -
ro wać się do biu ra spraw mię dzy na ro do wych
(war to pa mię tać, iż w Tu lu zie – ja ko że to „pe -
ry fe ria Pa ry ża” – nikt nie pra cu je mię dzy go -
dzi ną 12 a 14). Tam za ła twi my wszyst kie
for mal no ści oraz do wie my się, w ja kim aka -
de mi ku/re zy den cji miesz ka my, o ile sa mi
wcze śniej nie za ła twi li śmy so bie miej sca 
w kwa te rze pry wat nej. Bar dzo moż li we, 
iż otrzy ma my aka de mik na ty le da le ko od
cen trum, że nie bę dzie tam na wet jed ne go
skle pu spo żyw cze go, nie wspo mi na jąc już 
o in nych atrak cjach. Na szczę ście bę dzie my
mo gli prze miesz czać się me trem, po dróż zaj -
mo wać bę dzie 20 mi nut, a ogra ni cze ni bę -
dzie my je dy nie w no cy, gdyż go dzi ny
dzia ła nia me tra to 5:00–24:00.

Po do je cha niu do aka de mi ka na le ży się 
za mel do wać w re cep cji i w se kre ta ria cie. 
Po do ko na niu wszyst kich for mal no ści, w tym
po za pła ce niu oko ło 225 eu ro za mie siąc wy -
naj mu, sta nie my się szczę śli wy mi po sia da -
cza mi klu cza do jed no oso bo we go po ko ju.
Stan dard bę dzie dość wy so ki w sto sun ku do
te go, do cze go przy zwy cza je ni je ste śmy 
w Pol sce – wła sna ła zien ka, aneks ku chen ny,
łóż ko ścią ga ne spod su fi tu, aby nie zaj mo wa -
ło prze strze ni ży cio wej. Wszyst ko bar dzo
kom pak to we, czy ste i no we.

Na le ży wie dzieć, że na Era smu sie w Tu lu -
zie do wszyst kie go trze ba do cho dzić sa me -
mu bądź dro gą zna jo mo ści. Daj my na to –
kwe stia in ter ne tu. W ob cym kra ju jest to na -
rzę dzie pod sta wo we, z cze go Fran cu zi zda ją
się kom plet nie nie zda wać spra wy. In ter net
bę dzie w aka de mi ku do pie ro, gdy otrzy ma -
my le gi ty ma cję, czy li ja kiś ty dzień, pół to ra od
na sze go za mel do wa nia się w se kre ta ria cie
Uni wer sy te tu. Naj le piej w ta kiej sy tu acji zna -
leźć oso bę, któ ra wcze śniej by ła tu na Era -
smu sie i po pro sić ją tym cza so wo o swój
lo gin i ha sło. I oczy wi ście, wcze śniej wziąć 
z do mu ka bel, bo Wi -Fi osią gal ne jest je dy nie
w dol nym hal lu. (…)

Po wię cej in for ma cji za pra szam na blo ga:
www.mo ja tu lu za.blog spot.fr.
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opium. Współ cze śnie Sin ga pur sta no wi z per -
spek ty wy prze cięt ne go eu ro pej czy ka re ali za cję
uto pii: prze strzeń pu blicz na, w tym uli ce i środ ki
trans por tu, jest nie ska zi tel nie czy sta, miesz kań cy
mia sta sły ną ze swej uprzej mo ści, a do chód PKB
per ca pi ta wy no si ok. 60 tys. USD, co we dług róż -
nych ra chun ków sta no wić mo że wię cej niż w pań -
stwach ta kich jak Szwaj ca ria czy Ja po nia. co
wię cej, w wie lu dziel ni cach Sin ga pu ru po dob no od
lat nie za re je stro wa no ani jed ne go (!) przy pad ku
po peł nie nia ja kie go kol wiek prze stęp stwa, stąd też
nie kie dy po li cja w po dzię ko wa niu miesz kań com
za ten stan rze czy zaj mu je się or ga ni zo wa niem
pu blicz nych im prez oko licz no ścio wych. Sin ga pur -
czy cy są zdro wi, ich śred nia dłu gość ży cia za li cza
się do jed nej z naj dłuż szych na świe cie, być mo -
że dla te go, że mia sto Lwa cie szy się świet ną służ -
bą zdro wia oraz do sko na łym po zio mem edu ka cji
i szkol nic twa wyż sze go, przy czym Na tio nal Uni -
ver si ty of Sin ga po re (NSU) znaj du je się nie od dziś
w ści słej czo łów ce naj lep szych uczelni świa ta. Po -
dat ki w Sin ga pu rze są względ nie ni skie, do stęp
do in ter ne tu oczy wi ście dar mo wy, a sto pień
ochro ny wła sno ści in te lek tu al nej jest przez nie któ -
rych oce nia ny ja ko naj lep szy na świe cie. Pań stwo
to jest tak że fa wo ry tem roz ma itych ran kin gów ty -
pu do ing bu si ness i oce nia ne jest ja ko jed na z naj -
bar dziej otwar tych i kon ku ren cyj nych go spo da rek
świa ta.

Je śli w tym miej scu czy tel nik za czął już my śleć
o pa ko wa niu wa li zek i re zer wa cji lo tu li nią Sin ga -
po re Air li nes, oce nia ną (a jak że!) ja ko jed na z naj -
lep szych na świe cie, po wi nien być mo że ostu dzić
nie co swój za pał. Nie tyl ko dla te go, że pra wo imi -
gra cyj ne w Sin ga pu rze jest re stryk cyj ne (np. imi -
grant ka, któ ra zaj dzie w cią żę, jest z te go ty tu łu

Roz wój pra wa Sin ga pu ru prze bie gał od XiX w.
pod znacz nym wpły wem an giel skie go com mon
law, któ re w sze ro kim za kre sie znaj do wa ło za sto -
so wa nie w sin ga pur skich są dach w róż nych okre -
sach roz wo ju te go mia sta -pań stwa. Do pie ro 
w la tach 90. XX w. pod ję to bar dziej usys te ma ty -
zo wa ne wy sił ki okre śle nia do kład ne go za kre su re -
cep cji pra wa an giel skie go i ogra ni cze nia je go
wpły wu (En glish Law Act, 1994). Nie zmie nia to
jed nak fak tu, że Sin ga pur jest sil nie osa dzo ny 
w kul tu rze ca se law i ofi cjal nie przyj mu je w swo im
sys te mie praw nym za sa dę sta re de ci sis, co ozna -
cza, że pre ce den sy pra wo twór cze są w mie ście
Lwa źró dłem pra wa. Obec nie Sin ga pur, przy bar -
dzo zna czą cym udzia le i wpły wie dok try ny, in ten -
syw nie kształ tu je swo ją wła sną, au to no micz ną
od mia nę com mon law. Oczy wi ście źró dłem pra -
wa jest tak że pra wo sta no wio ne przez Par la ment,
któ re do mi nu je w ta kich ga łę ziach jak cho ciaż by
pra wo kar ne, pra wo spół ek i pra wo fi nan so we.

tra dy cyj ny mi hi sto rycz ny mi war to ścia mi, któ re
za szcze pił w Sin ga pu rze tho mas Raf fles, a na
któ rych, po cząw szy od lat 60. XX w. nie pod le gły
Sin ga pur bu do wał pre mier Lee Ku an yew – czło -
wiek od po wie dzial ny w znacz nej mie rze za je go
dzi siej szy eko no micz ny suk ces – by ły m.in.: wol -
ny han del (przez wie le pierw szych de kad ist nie nia
por tu w ogó le nie re gu lo wa ny i nie opo dat ko wa ny),
to le ran cja re li gij na i po ko jo we współ ist nie nie róż -
nych grup et nicz nych oraz ra so wych, a tak że de -
mo kra cja wzo ro wa na ustro jo wo na mo de lu
west min ster skim. mia sto to by ło tra dy cyj nie miej -
scem schro nie nia od prze śla do wań, cho ciaż by
dla roz ma itych chiń skich mniej szo ści et nicz nych.
W XiX w. zna ne by ło tak że ze swo bo dy oby cza jo -
wej czy też to le ran cji dla han dlu i kon sump cji

Janusowe oblicze Singapuru

Gdy nie mal dwa wie ki te mu oj ciec -za ło ży ciel Sin ga pu ru Sir tho mas Raf fles, ofi cer Kom pa nii
Wschod nio in dyj skiej, po sta wił swo ją no gę na tej nie wiel kiej wy spie po ło żo nej na po łu dnio wym
krań cu Pół wy spu ma laj skie go, ro sła tam tro pi kal na rów ni ko wa dżun gla. Dzi siaj jej miej sce za jął
las wie żow ców oraz je den z naj więk szych por tów han dlo wych świa ta. mia sto Lwa (od san skryc -
kich słów sin ga – lew i pu ra – mia sto), ba jecz nie bo ga ta ko smo po li tycz na me tro po lia XXi wie ku,
to miej sce pod wie lo ma wzglę da mi nie zwy kłe i fa scy nu ją ce swo ją hi sto rią, wie lo na ro do wą kul tu -
rą oraz po zio mem roz wo ju eko no micz ne go, tech no lo gicz ne go i na uko we go. Jed nym z naj cie kaw -
szych aspek tów ży cia w tym no wo cze snym pań stwie -mie ście mo że jed nak oka zać się oso bli wy
sys tem praw ny i po li tycz ny łą czą cy idee wol no ści go spo dar czej i do bro by tu z azja tyc ką su ro wo -
ścią pra wa.
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au to ma tycz nie de por to wa na z Sin ga pu ru) i o ile
nie uro dzi li śmy się gdzieś na ok. 700 km2 te ry to -
rium tej wy spy, to nie ma co ma rzyć o oby wa tel -
stwie lub po by cie na sta łe. Oso bli wą ce chą
sys te mu praw ne go Sin ga pu ru jest bo wiem iście
dra koń skie pra wo kar ne i wy kro czeń. We dług
Amne sty In ter na tio nal Sin ga pur przo du je, je śli cho -
dzi o wy ko ny wa nie ka ry śmier ci, oczy wi ście pro por -
cjo nal nie do licz by miesz kań ców (ok. 5 mi lio nów),
któ ra gro zi nie tyl ko za prze stęp stwa prze ciw ko ży -
ciu, ale tak że cho ciaż by za po sia da nie i prze myt
nar ko ty ków. Sto su je się tam tak że ka rę chło sty,
wy mie rza ną wil got ną ra ta no wą trzci ną dłu go ści
120 cm i gru bo ści pół ca la (ok 127 mm) m.in. za
nie któ re prze stęp stwa prze ciw ko wol no ści sek su -
al nej (np. gwałt), udział w za miesz kach, ak ty wan -
da li zmu, ale tak że np. za pro wa dze nie nie le gal nej
dzia łal no ści w za kre sie po ży cza nia pie nię dzy oraz
w przy pad ku na ru sze nia pra wa imi gra cyj ne go po -
przez prze kro cze nie do zwo lo ne go po by tu na te -
ry to rium Sin ga pu ru o po nad 90 dni! Prze ja wem
hu ma ni ta ry zmu jest ogra ni cze nie sto so wa nia ka -
ry je dy nie do zdro wych męż czyzn po ni żej 50 ro ku
ży cia, przy czym na rzę dzie jest ste ry li zo wa ne
przed jej wy ko na niem. tu ry stów szo ku je tak że su -
ro wość kar gro żą cych na wet za drob ne wy kro cze -
nia. Grzyw na idą ca w set ki i ty sią ce do la rów mo że
zo stać na ło żo na m.in. za śmie ce nie, plu cie, po -
sia da nie i kon sump cję gu my do żu cia, „wy wo ływa -
nie iry ta cji u in nych osób” po przez nie wła ści we
za cho wa nie po spo ży ciu al ko ho lu, a na wet za nie -
pra wi dło we sko rzy sta nie z to a le ty. cał ko wi cie 
za ka za na jest por no gra fia, a na wet po sia da nie
ja kich kolwiek nie oby czaj nych tek stów lub
  in nych ma te ria łów, a oso bie nu cą cej „ob -
sce nicz ne” pio sen ki mo że gro zić na wet do
3 mie się cy po zba wie nia wol no ści. Do pusz -
cza nie się czyn no ści „o po waż nym stop niu

nie oby czaj no ści” na tle ho mo sek su al -
nym, cho ciaż co cie ka we

tyl ko po mię dzy męż czy zna mi, mo że pro wa dzić do
po zba wie nia wol no ści na wet na okres 2 lat, przy
czym ka ra ne jest tak że usi ło wa nie. Po dob nie każ -
dy, kto na ru sza pry wat ność ko bie ty po przez za -
czep ki, al bo „ob ra ża jej skrom ność” sło wem,
dźwię kiem, ge stem itp., mo że spo dzie wać się ka -
ry po zba wie nia wol no ści na wet do 1 ro ku. Z per -
spek ty wy ochro ny praw czło wie ka wąt pli wo ści
bu dzą bar dzo po waż ne ogra ni cze nia wol no ści
zgro ma dzeń pu blicz nych, tak że z uży ciem in stru -
men tów pra wa kar ne go. Z dru giej stro ny wol no ści
re li gij ne są bar dzo ści śle chro nio ne, a Sin ga pur -
czy cy nie ma ją naj mniej szych wąt pli wo ści co do
ko niecz no ści pe na li za cji wszel kich ak tów zwią za -
nych z ob ra zą uczuć ja kiej kol wiek gru py re li gij nej.

Po wyż sze, z ko niecz no ści tyl ko wy bra ne przy -
kła dy do ty czą ce sys te mu praw ne go Sin ga pu ru
spo ty ka ją się z bar dzo róż ną oce ną, od żar to bli -
wej aż po po waż ną kry ty kę ze stro ny nie któ rych
or ga ni za cji ochro ny praw czło wie ka. Praw dzi we
py ta nie, przed ja kim jed nak sta wia nas przy kład
Sin ga pu ru, brzmi, czy i my by li by śmy go to wi 
po świę cić ochro nę fun da men tal nych dla mo de lu
za chod niej li be ral nej de mo kra cji war to ści dla pań -
stwa ide al ne go po rząd ku, ogrom ne go do bro by tu
i spo łecz no -eko no micz ne go bez pie czeń stwa.

singapur
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dzie jów ludz ko ści. Po raz pierw szy
od nie pa mięt nych cza sów (o ile
nie po raz pierw szy w ogó le) zja wi -
sku ega li ta ry za cji stu diów wyż -
szych (zwa nym mniej po etyc ko,
ale bar dziej ob ra zo wo „uma so wie -
niem” stu diów) to wa rzy szy zja wi -
sko eli ta ry zmu (two rze nia się
praw dzi wych elit in te lek tu al nych
od po wie dzial nych za lo sy Oj czy -
zny). Prze kła da jąc po wyż sze fra -
ze sy (sfor mu ło wa nia o ni skim
ła dun ku tre ścio wym) na ję zyk po -
wszech ny, na le ża ło by stwier dzić:
im wię cej stu den tów, tym wię cej
eli ty; al bo idąc ciut da lej tym to -
kiem my śle nia: im wię cej ma gi -
strów, tym wię cej eli ty. Sko ro ta kie
są ko re la cje po mię dzy ty mi czyn -
ni ka mi, to na le ży po stu lo wać jed -
no z na stę pu ją cych roz wią zań
le gi sla cyj nych (wów czas pol skie
szko ły wyż sze osią gną jesz cze
lep sze wy ni ki... w sta ty sty kach): 

(1) obo wią zek szkol ny na po zio -
mie stu diów wyż szych (wów czas
każ dy ab sol went szko ły wyż szej, 
nie za leż nie od je go wo li, za si li eli -
tę); (2) li kwi da cję po stę po wa nia re -
kru ta cyj ne go na stu dia wyż sze
(wów czas zli kwi do wa na zo sta nie
ostat nia ba rie ra unie moż li wia ją ca
wstą pie nie do te go za cne go gro -
na). Pro ble mem ja wi się tyl ko de -
mo gra fia, stu den tów bę dzie co raz
mniej, gdyż mło dzie ży uczą cej się
jest co raz mniej, gdyż na ro dzin
jest co raz mniej. Oto re ak cja mą -
dre go spo łe czeń stwa na ega li ta ry -

W
cza sach po wszech nie ob wiesz -
cza ne go nie po ko ju (to i tak de li kat -
ne sło wo), glo bal nej de sta bi li za cji
ryn ków fi nan so wych, zbie ra ją ce go
żni wa kry zy su go spo dar cze go, to -
tal ne go upad ku ak sjo lo gicz nych
pod staw fun da men tów cy wi li za cyj -
nych, ry chło zbli ża ją ce go się koń ca
świa ta – na de szła wresz cie ja kaś
do bra wia do mość (być mo że już
ostat nia w tym ro ku bu dże to wym)!
Pa ni mi ni ster Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go za ko mu ni ko wa ła osią -
gnię cie suk ce su w sfe rze edu ka cji
na stu diach wyż szych (ca łe szczę -
ście, że no tat ka znaj du je się na

stro nie mi ni ster stwa, ina czej ko lej -
na do bra wia do mość prze szła by
nie zau wa żo na). Pro si my o szcze -
gól ną uwa gę, Pa ni mi ni ster rzu ci ła
ha sło: „Stu dia eli tar ne i ega li tar ne”.
Dla osób śred nio do in for mo wa -
nych na le ży do dać, że przy to czo -
ne sło wa nie tyl ko od da ją kie ru nek
dal szych re form (sic!) szkol nic twa
wyż sze go, ale od zwier cie dla ją
rów nież zja wi sko za cho dzą ce we
współ cze snej rze czy wi sto ści (zja -
wi sko re al ne, nie uro jo ne). Jest to
swo isty fe no men na ska lę mię dzy -
na ro do wą. ewe ne ment na mia rę

stycz ne i eli ta ry stycz ne za pę dy
pia stu na jed ne go z or ga nów ad mi -
ni stra cji pu blicz nej.

* * *
No ta be ne już pew nym ku rio zum
jest to, że w sfe rę pro ce dur de cy -
zyj nych szkół wyż szych wplą ta ni
zo sta li Bo gu du cha win ni stu den -
ci, któ rzy ma ją o za rzą dza niu szko -
łą wyż szą ta kie po ję cie, jak
kie row ca raj do wy o zder za czu ha -
dro nów. tak w ogó le cie ka wa jest
kon struk cja praw na te go za kła du
ad mi ni stra cyj ne go, po za tym, że
w struk tu rze or ga ni za cyj nej wska -
za ne go pod mio tu ist nie je kor po ra -
cja ża ków (co jest w peł ni
zro zu mia łe i uza sad nio ne), to jesz -
cze do dat ko wo kor po ra cja ta de -
le gu je swo ich przed sta wi cie li do
skła du or ga nów za kła du i or ga nów
je go jed no stek pod sta wo wych.

Użyt kow nik par ty cy pu je (mod ne
sło wo) w kie ro wa niu za kła dem 
ad mi ni stra cyj nym. Być mo że war -
to część z tych roz wią zań im ple -
men to wać do in nych ustaw
re gu lu ją cych pod mio ty te go ty pu.
W szcze gól no ści na le ży się za sta -
no wić, czy oso bom ska za nym 
nie przy znać pra wa do udzia łu 
w za rzą dza niu za kła dem kar nym,
ewen tu al nie aresz to wa nym aresz -
tem śled czym. W koń cu to spe cja -
li ści w spra wach pe ni ten cjar nych
(prak ty cy, nie kie dy z wie lo let nim
do świad cze niem za wo do wym).

W czasach powszechnie obwieszczanego niepokoju (to i tak
delikatne słowo), globalnej destabilizacji rynków finansowych, zbierającego

żniwa kryzysu gospodarczego, totalnego upadku aksjologicznych podstaw
fundamentów cywilizacyjnych, rychło zbliżającego się końca świata – nadeszła

wreszcie jakaś dobra wiadomość! 



Mnogość praw dostarcza
często usprawiedliwienia
występkom: państwo 
o wiele lepiej urządzone
jest wówczas, gdy ma 
ich bardzo niewiele, ale
w zamian bardzo ściśle
przestrzeganych.
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Podyplomowe Studia doradztwa
Finansowego
termin zakończenia rekrutacji 
na najbliższą edycję studiów: 31 stycznia 2013 r.
Kontakt: tel./fax 58 523 28 27 / 58 523 27 03, 
e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia Podatki 
i Prawo Podatkowe
Rekrutacja na rok akademicki 2013/14: 
od 17 czerwca do 27 września 2013 r.
Kontakt: tel./fax 58 523 28 79 / 58 523 29 41, 
e-mail: sekretariat06@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia Postępowanie 
administracyjne 
Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014: 
do 30 września 2013 r.
Kontakt: tel./fax 58 523 28 97 / 58 523 20 89, 
e-mail: jolanta.kepinska@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia Prawo Cywilne 
termin zakończenia rekrutacji na najbliższą 
edycję studiów: 10 lutego 2013 r.
Kontakt: tel./fax 58 523 28 51 / 58 523 27 14, 
e-mail: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia Prawo Pracy 
Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014: 
do 15 września 2013 r.
Kontakt: tel./fax. 58 523 28 51 / 58 523 27 14, 
e-mail: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia Prawo rynku 
Finansowego ue 
termin zakończenia rekrutacji na najbliższą 
edycję studiów: 10 lutego 2013 r.
Kontakt: tel./fax 58 523 28 62 / 58 523 27 03, 
e-mail: sekretariat02@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia Prawo Spółek 
Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014: 
do 15 października 2013 r.
Kontakt: tel./fax 58 523 28 22 / 58 523 27 14, 
e-mail: sekretariat03@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia Prawo własności
Intelektualnej i Prawo nowych technologii 
termin zakończenia rekrutacji na najbliższą 
edycję studiów: 10 lutego 2013 r.
Kontakt: tel./fax. 58 523 29 43 / 58 523 29 35, 
email: maciejewska.a@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia Stanowienie Prawa 
w terenowej administracji Publicznej
(legislacja administracyjna)
termin zakończenia rekrutacji na najbliższą 
edycję studiów: 10 lutego 2013 r.
Kontakt: tel./fax 58 523 28 97 / 58 523 20 89,
e-mail: jolanta.kepinska@prawo.ug.edu.pl

Podyplomowe Studia warunki Prawne 
Prowadzenia działalności Gospodarczej
termin zakończenia rekrutacji na najbliższą
edycję studiów: 10 lutego 2013 r.
Kontakt: tel./fax 58 523 28 27 / 58 523 27 03, 
e-mail: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl

szczegółowe informacje na temat
poszczególnych studiów dostępne na:

www.prawo.ug.edu.pl

wydZiaŁ Prawa i adMiniSTracJi
UniwerSyTeTU GdaŃSkieGo

ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk

oferUJe SZeroką GaMę STUdiów
PodyPloMowych

aKtualnIe PrOwadzImy reKrutaCJę na:


