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Wstęp
Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny tom
wydany w serii Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie –
Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium – zatytułowany tym
razem Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne. Treść
wydawnictwa stanowi 17 artykułów, które naszym zdaniem oddają w
znacznym stopniu zainteresowania badawcze studentów i doktorantów
Wydziału
Prawa,
Administracji
i
Ekonomii
Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Pierwsze trzy prace zbioru koncentrują się wokół problematyki
historycznej, omawiając jednak wydarzenia i procesy, które nie pozostają
bez wpływu na aktualną sytuację społeczną i polityczną. Barbara
Pawełko-Czajka przedstawiła proces powstawania świadomości
politycznej społeczności obywatelskiej dawnego Wielkiego Księstwa
Litewskiego, Piotr Szymaniec zaś zanalizował postawy i zachowania
robotników w czasie pamiętnych wydarzeń Października 1956 r. Justyna
Radłowska natomiast pokazała toczący się już od ponad 60 lat konflikt
izraelsko-palestyński z perspektywy jednostki – członka jednego z
walczących ze sobą społeczeństw.
Następnie zamieszczone zostały teksty omawiające ogólne
zagadnienia z teorii prawa oraz prawa europejskiego. Jakub Łakomy
poddał analizie zagadnienie integracji zewnętrznej nauk prawnych, a
Natalia Korczak – w artykule w języku francuskim – przeanalizowała
problemy związane z obywatelstwem europejskim.
Kolejne sześć artykułów tworzy interesujący blok opracowań z
zakresu prawa i procesu karnego oraz kryminologii. Rozpoczyna go
artykuł Dagmary Gruszeckiej, analizujący istotną problematykę
dozwolonych taktyk obrony i odpowiedzialności karnej adwokata. Z kolei
Agnieszka Maria Kania wskazała na kwestie granic ochrony ludzkiego
życia. Agnieszka Miczkowska zaś zajęła się tematyką przestępczości
zorganizowanej. Irmina Bondarczuk ukazała natomiast przesłanki
warunkowego umorzenia postępowania karnego. Denis Woźniak omawia
orzeczenie kary nieznanej ustawie jako bezwględną przyczynę
odwoławczą, a blok ten kończy tekst Emilii Mądreckiej dotyczący
odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
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Dalsze prace omawiają zagadnienia z prawa prywatnego.
Aleksandra Nowicka podjęła się przedstawienia warunków zawarcia
małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych. Julia Jezioro
przybliżyła zaś francuskie regulacje dotyczące ochrony znaków
towarowych.
Niniejszy tom zamyka cykl tekstów należących do szeroko
rozumianej administratywistyki. Agnieszka Huczek interesująco przedstawiła politykę regionalną jako instrument społeczno-ekonomicznego
rozwoju polskich regionów, a następnie Joanna Filaber zanalizowała
pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym. Dwa
ostatnie zamieszczone w tym tomie teksty, Pauliny Bieś i Michała
Peiserta, dotyczą zaś postępowania administracyjnego i kontroli
administracyjnej w zakresie płatności bezpośrednich dla rolników.
Pragniemy, by zaprezentowane tu teksty spotkały się z życzliwym
przyjęciem Czytelników, a za przykładem Autorów zamieszczonych w
niniejszym zbiorze prac trud prowadzenia badań naukowych podjęli inni,
liczni Studenci naszego Wydziału.
Przy okazji chcielibyśmy gorąco podziękować profesorowi
Jędrzejowi Chumińskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za podjęcie się nie zawsze wdzięcznej roli recenzenta
prezentowanego tomu.
dr Mirosław Sadowski
Piotr Szymaniec
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