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Recenzowana książka ma szczególny charakter dla kilku
powodów. Po pierwsze, stanowi ona wyraz szacunku
i sympatii Autorów dla Profesora Bogusława Banaszaka,
któremu dedykowali oni swe prace z podziękowaniem za
współpracę i z nadzieją na jej dalszy rozwój. Po drugie,
zróżnicowane tematycznie prace traktują o bieżących
problemach dotyczących wolności i praw jednostki oraz
ich ochrony w wymiarach: filozoficzno-etycznym, proce-
duralnym i prawnomaterialnym. Obok prac, których
przedmiot jest sytuowany w prawie polskim, w książce od-
najdujemy także prace traktujące o problemach prawa
niemieckiego, japońskiego, prawa Rady Europy i Unii
Europejskiej. Po trzecie, rzecz jest godna polecenia
w pierwszej kolejności prawnikom specjalizującym się
w problematyce statusu prawnego jednostki, ale z pew-
nością zainteresuje także tych, którzy na ścieżkę takich
badań dopiero wkroczyli lub zamierzają to zrobić.
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O Profesorze Bogusławie Banaszaku słów kilka

Niniejsza publikacja ma charakter szczególny, nie jest to bowiem Księga Jubile-
uszowa, lecz monografia zbiorowa, której celem jest podziękowanie za życzliwość 
i bezinteresowną pomoc, której doświadczyliśmy jako pracownicy i doktoranci Katedry 
Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-
cławskiego ze strony Pana Profesora Bogusława Banaszaka. Dlatego prezentacja osoby 
Pana Profesora będzie miała inny charakter niż w przypadku Księgi Jubileuszowej.

Okazją do przygotowania publikacji jest fakt, iż właśnie kończy się kilka dekad 
pracy Profesora Bogusława Banaszaka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, z których ostatnich 12 lat wiązało się z piastowaniem sta-
nowiska kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego. Profesor postanowił bowiem 
podjąć nowe wyzwania, przenieść swoje centrum życia naukowego do innego ośrodka 
akademickiego i tam kontynuować dotychczasowe zainteresowania, jak również opiekę 
nad kolejnymi pokoleniami młodych naukowców.

Nie ukrywamy, że jest to dla nas duża strata i to nie tylko w wymiarze naukowym 
i organizacyjnym, ale także w wymiarze czysto ludzkim. Przez okres pracy najpierw 
w Katedrze Prawa Publicznego, a potem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Profesor 
Bogusław Banaszak opublikował blisko 400 różnego rodzaju opracowań naukowych, 
wypromował kilkudziesięciu doktorów, nie wspominając o wielokrotnym recenzowaniu 
prac doktorskich, habilitacyjnych, jak również opiniowaniu kandydatur profesur akade-
mickich i zwyczajnych. W okresie tym współpracował także na wielu płaszczyznach 
z różnymi organami i instytucjami publicznymi, prowadził bardzo zróżnicowaną dzia-
łalność ekspercką. Był również doskonałym dydaktykiem, którego wykłady cieszyły się 
i w dalszym ciągu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów.

Kompleksowa prezentacja dotychczasowych dokonań naukowych i organizacyj-
nych Profesora Bogusława Banaszaka w tym miejscu wiązałaby się z kilkudziesięcio-
stronicowym zestawieniem publikacji napisanych w językach: polskim, niemieckim, 
angielskim, rosyjskim, a nawet koreańskim. Wskazanie Jego dokonań w zakresie współ-
pracy zarówno z ośrodkami zagranicznymi, jak i krajowymi byłoby również obszerne, 
obejmując przyznane mu wielokrotnie tytuły doktora honoris causa (Uniwersytetu 
w Pecs, Alba Julii, Pitesti oraz Kijowskiego Uniwersytetu Prawa), odznaczenia oraz 
zestawienie olbrzymiej liczby wykładów wygłoszonych na różnego rodzaju konferen-
cjach, sympozjach i stażach naukowych. Moglibyśmy wreszcie szeroko opisywać wiele 
pełnionych przez Profesora funkcji publicznych, przygotowanych opinii i ekspertyz, 
które miały istotny wpływ na kształtowanie treści przyjmowanych rozwiązań prawnych 
bądź rozstrzygnięć w procesie stosowania prawa.
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Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska

Przyjęliśmy jednak zupełnie odmienną koncepcję. Zastrzegając sobie prawo współ-
udziału w przygotowaniu Księgi Jubileuszowej (co odbędzie się za kilka lat), chcieliby-
śmy podziękować Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi za to, że jest człowiekiem, 
który niezależnie od osobistych dokonań naukowych, dydaktycznych, promotorskich, 
organizacyjnych czy wreszcie kierowniczych, w swoich decyzjach kieruje się szacun-
kiem wobec drugiego człowieka. Od Pana Profesora zawsze można ufnie oczekiwać 
pełnego i życzliwego wsparcia, także w sytuacji pojawiających się problemów osobi-
stych. Nigdy nie deprecjonuje On pomysłów czy też inicjatyw w zakresie podjęcia okre-
ślonego zagadnienia badawczego lub tematu naukowego. Wręcz przeciwnie – zachęca 
do pogłębienia zainteresowań i doprowadzenia do sfinalizowania publikacji. Pomoc ze 
strony Pana Profesora nie kończy się na naukowej opiece, ale obejmuje również dostar-
czenie materiałów naukowych, kierowanie do zaprzyjaźnionego ośrodka naukowego 
(bardzo często zagranicznego) czy wreszcie zabezpieczenie odpowiednich środków po-
zwalających na prowadzenie badań naukowych.

Wielokrotnie też Profesor Bogusław Banaszak inicjował współpracę nad rozmaity-
mi zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym prawa porównawczego czy 
praw człowieka, do której zapraszał wszystkich zainteresowanych, zachęcając jednocze-
śnie niezdecydowanych do podjęcia nowych wyzwań. Nie miało przy tym znaczenia, 
czy jest to już doświadczony znawca prawa konstytucyjnego, czy też dopiero rozpoczy-
nający pracę naukową doktorant. Profesor zawsze podkreśla, że każdy z nas jest odpo-
wiednio predysponowany do tego, aby zmierzyć się nawet z najbardziej skomplikowa-
nym zagadnieniem badawczym. Ważne jest jednak to, żeby odpowiednio się do takiego 
wyzwania przygotować i po prostu poradzić sobie z nim. Należy jednocześnie zauwa-
żyć, że współpraca z Profesorem nigdy nie polega na przerzuceniu własnych zobowią-
zań na pozostałych członków zespołu. Profesor zawsze jako jeden z pierwszych „meldu-
je wykonanie swoich zadań”, pomagając także innym w ukończeniu ich pracy. Stara się 
też mobilizować swoich współpracowników, podkreślając, że włożony wysiłek nauko-
wy musi przełożyć się na pozytywne efekty zarówno w obszarze nauki, jak i kariery 
naukowej każdego z nas.

W naszej opinii Profesor Bogusław Banaszak jest na pewno jednym z najlepszych 
opiekunów i promotorów − życzliwy, pomocny, mobilizujący do samodzielnego bada-
nia zagadnień naukowych, dodający otuchy w chwilach zwątpienia. Jedną z bardzo 
ważnych cech Profesora Bogusława Banaszaka jest także to, że mimo czasami odmien-
nego zdania nie deprecjonuje poglądów (stanowiska) drugiej osoby. Jak mówi Profesor, 
„nigdy nie mamy do czynienia z sytuacją, w której istnieje tylko jedno możliwe roz-
wiązanie. Dlatego też trzeba poznać różne punkty widzenia, aby ostatecznie przyjąć 
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rozwiązanie najlepsze”. Takie podejście prowadzi do tego, że zdanie każdego jest warte 
rozważania, co sprzyja swobodnemu prowadzeniu dyskusji naukowej.

Profesor Bogusław Banaszak hołduje zasadzie, że należy wyznaczać sobie cele 
i konsekwentnie je realizować. Podkreśla także, że należy cieszyć się z sukcesów in-
nych, a jeszcze bardziej cieszyć się, że miało się jakiś, choćby niewielki wkład w osią-
gnięcie sukcesu przez drugą osobę. Ta właśnie cecha osobowości Profesora Bogusława 
Banaszaka jest charakterystyczna dla całokształtu Jego dotychczasowej działalności 
jako naukowca, dydaktyka, kierownika, promotora, a także osoby pełniącej wiele funk-
cji publicznych.

Wydaje się, iż źródłem sukcesu Profesora Bogusława Banaszaka jest po prostu to 
− choć być może aż to – że trzeba być dobrym człowiekiem, wolnym od zazdrości, kie-
rującym się w życiu właściwą dozą zaufania.

Jesteśmy pewni, że nowi współpracownicy Pana Profesora zauważą i docenią Jego 
liczne walory i miło nam, że zapewne będą postrzegać wrocławską Katedrę Prawa Kon-
stytucyjnego przez pryzmat Jego osoby. Jesteśmy wdzięczni i dumni z tego, że pracowa-
liśmy pod Jego kierunkiem. Mamy jednak nadzieję, że zmiana centrum życia naukowe-
go nie osłabi kontaktów Profesora Bogusława Banaszaka z naszą Katedrą. Przed nami jest 
przecież jeszcze wiele wspólnych celów, których realizacja jest tylko kwestią czasu.

Mariusz Jabłoński
Sylwia Jarosz-Żukowska
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