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Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego
Filozofii Prawa w roku 2010
Koło Naukowe Filozofii Prawa powstało na przełomie roku 2005 i 2006.
Opiekunem naukowym Koła zgodził się być dr hab. Adam Sulikowski.
Obecnie funkcję tą pełni wraz z dr. Pawłem Jabłońskim. W pracach
Koła Naukowego Filozofii Prawa uczestniczą obecnie nie tylko studenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi, ale także jego doktoranci, pracownicy naukowi, przedstawiciele innych nauk oraz ośrodków
akademickich. Taka współpraca umożliwia nam wymianę poglądów
i porównanie stanowisk, w nurtujących nas kwestiach, przedstawicieli
różnych środowisk i dyscyplin. Dlatego też współpracujemy z Ogólnopolskim Kołem Młodych IVR, które współtworzymy.
Przedmiotem naszego zainteresowania jest filozofia prawa, a także
ogólna refleksja nad prawem. Zamierzeniami Koła Naukowego Filozofii Prawa jest badanie prawa w sposób nowatorski w porównaniu z zajęciami na Uczelni, często krytyczny, ale przede wszystkim kreatywny.
W roku 2010 nasze zainteresowania oscylowały wokół szeroko rozumianej edukacji prawniczej. Na licznych spotkaniach, które odbywały
się cyklicznie, co tydzień, poruszaliśmy takie tematy, jak kształt edukacji w Polsce i na świecie czy alternatywne metody kształcenia. Celem
spotkań było odniesienie się do koncepcji filozoficznych, a zwłaszcza
do współczesnej refleksji na ten temat. Podczas spotkań analizowano
model kształcenia prawniczego w Polsce, w oparciu o teksty takich
przedstawicieli nauki, jak A. Kozak, H.G. Gadamer, M.C. Nussbaum
czy F. Zoll. Na spotkaniach dotykaliśmy tak palących problemów, jak
chociażby komercjalizacja edukacji, odpłatność za drugi kierunek studiów, nowa ustawa o szkolnictwie wyższym czy adekwatność kształcenia uniwersyteckiego w stosunku do potrzeb rynku pracy.
Członkowie KN Filozofii Prawa uczestniczyli ponadto w różnych
wydarzeniach – konferencjach czy warsztatach – naukowych, które
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miały miejsce poza Uniwersytetem Wrocławskim, przedstawiając tam
swoje prace. Przykładowo, w kwietniu 2010 r. Michał Stambulski
uczestniczył w spotkaniach dotyczących analizy współczesnej kultury, w oparciu o myśl Ericha Fromma. Spotkanie było organizowane
przez Stowarzyszenie Chiazm, w którym głównym prelegentem był
prof. L. Kleszcz. W maj 2010 r. Jakub Łakomy i Anna Koropczuk
wzięli udział w konferencji Wpływ teorii prof. Jerzego Wróblewskiego
na współczesne prawoznawstwo, która została zorganizowana przez
Uniwersytet Łódzki w dwudziestą rocznicę śmierci prof. Wróblewskiego. Jakub Łakomy prezentował tam referat Wpływ koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej
prawoznawstwa na ogólną refleksję o prawie. Anna Koropczuk zaś
przedstawiła wystąpienie zatytułowane: Adekwatność koncepcji sądowego stosowania prawa profesora Jerzego Wróblewskiego do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Była to pierwsza
konferencja ogólnopolska – z udziałem takich gości, jak profesorowie
T. Stawecki i M. Zirk-Sadowski – w której brali udział członkowie
Koła. Podsumowaniem konferencji będzie wydanie księgi pamiątkowej, która ma się ukazać w maju 2011 r., a w której będą zamieszczone
prace prelegentów.
We wrześniu odbył się XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii
i Filozofii Prawa w Jastrzębiej Górze pod tytułem: Konwergencja
czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, organizowany przez
Uniwersytet Gdański. We współpracy z Kołem Młodych IVR zorganizowano warsztaty, w których mogli wziąć udział studenci, sympatycy
teorii, filozofii i socjologii prawa. Ośrodek wrocławski był reprezentowany przez Michała Stambulskiego, który przedstawił pracę „Człowiek” i więzienie. Antyhumanizm Michaela Foucault, Justynę Jezierską
– autorkę referatu: Czy zapadło już orzeczenie o uznaniu za zmarłego
autora, czyli kilka uwag o postmodernizmie w kontekście prawa, a także
Annę Koropczuk, która prezentowała pracę Aksjologiczne podstawy
ochrony praw człowieka w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Członkowie KN Filozofii Prawa mieli możliwość
prezentacji swoich prac wśród studentów takich ośrodków naukowych,
jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet
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Gdański. Dyskusje, które miały miejsce na Zjeździe Katedr, wywarły
również skutek na dalsze prace Koła. W trakcie Zjazdu Anna Koropczuk została również wybrana na wiceprezesa Ogólnopolskiego Koła
Młodych IVR, co da możliwość bardziej efektywnej, ogólnopolskiej,
współpracy. Podsumowaniem konferencji ma być wydanie książki,
w której ukażą się także prace członków Koła.
Na początku nowego roku akademickiego Anna Koropczuk
wzięła udział w konferencji na temat kodeksu etyki Adwokatów i Radców Prawnych, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Etyki Prawniczej. Konferencja ta przedstawiła problemy związane
nie tylko z połączeniem tych dwóch korporacji, ale przede wszystkim
ukazała różnice w sposobie postępowania tych dwóch grup zawodowych. Zagadnienie etyki prawniczej jest pojęciem kontrowersyjnym,
ale wydaje się, że konieczne jest jej zanalizowanie, by prawidłowo
wykonywać taki zawód. W planach Koła jest również zajęcie się
tą tematyką, w nawiązaniu do spotkań z zakresu edukacji prawniczej.
W roku akademickim 2010/2011 podczas spotkań Koła kontynuowano problematykę edukacji prawniczej. W październiku wykład
na temat komercjalizacji edukacji przeprowadził dla Koła dr Michał
Paździora. Spotkanie to wywołało żywą dyskusję na temat konieczności komercjalizacji edukacji, a co za tym idzie – także odpłatności
za studia.
W grudniu 2010 r. KN Filozofii Prawa wspomagało organizację
konferencji Perspektywy Juryscentryzmu. Przedmiotem konferencji
była analiza prac prof. Artura Kozaka. Ta interdyscyplinarna konferencja, na której byli przedstawiciele zarówno innych ośrodków akademickich, jak i różnych nauk, ukazała zasadność spostrzeżeń prof.
Kozaka.
W taki sposób zamknięty został rok 2010. Rok intensywnej pracy
i spotkań członków Koła Naukowego Filozofii Prawa. Podsumowaniem całorocznej pracy nad edukacją prawniczą ma być planowana
na kwiecień 2011 r. konferencja Kształcić, nauczać, reprodukować
– modele edukacji prawniczej. W planach Koła jest również cykl
spotkań na temat prawa w literaturze. Istotą spotkań ma być badanie
wizerunku prawa i prawników w oczach licznych autorów – powieściopisarzy czy dramaturgów.
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W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować opiekunom Koła –
dr. hab. Adamowi Sulikowskiemu i dr. Pawłowi Jabłońskiemu za wkład
pracy i czas poświęcony Kołu. Podziękowania kieruję również w stronę dr. Michała Paździory, który uczestniczy z nami w pracach Koła,
wspomaga je merytorycznie. Pragnę również wyrazić podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym w życie Koła, jego gościom, jego
członkom i sympatykom.
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