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Wstęp

Z  satysfakcją  prezentujemy  Państwu  pierwszy  numer  zeszytów
naukowych  Studentów  Uniwersytetu  Wrocławskiego  wydany  w  serii
Studia  Erasmiana  Wratislaviensia.  Acta  Studentium.  Treść  zeszytu
stanowi 19 artykułów i 3 sprawozdania, a jego myślą przewodnią było
zaprezentowanie  dociekań  naukowych  studentów  Wydziału  Prawa,
Administracji  i Ekonomii oraz studentów studiów doktoranckich naszej
Uczelni. Tom został ułożony z zamysłem merytorycznym. Pierwsze teksty
dotyczą  rozważań  koncentrujących  się  wokół  problematyki  doktryn
polityczno-prawnych i filozofii prawa. 

Zeszyt otwiera tekst wspomnieniowy wybitnego znawcy ustroju i
dziejów  Śląska  prof.  Kazimierza  Orzechowskiego,  który  w  niezwykle
urokliwy sposób  przypomina młodszym adeptom nauki,  w jaki  sposób
oceniać  wiedzę  studenta.  Mamy nadzieję,  że ten  wspomnieniowy tekst
może stać się zaczątkiem interesujących wspomnień innych Profesorów
naszego Wydziału. 

Następnie Piotr Szymaniec analizuje rozumienie narodu  i dziejów
przez niemieckiego filozofa Johanna Gottfrieda Herdera. Kolejny tekst to
rozważania  Bartłomieja  Nowaka  nad  poglądami  ojca  amerykańskiego
kapitalizmu,  Aleksandra  Hamiltona.  Z  kolei Jacek  Srokosz   omawia
poglądy  wybitnego  konstytucjonalisty  okresu  międzywojennej  Polski
Stanisława  Cara  w  kwestii  odpowiedzialności  głowy  państwa.  Maciej
Smoliński  poświęcił  swoje  rozważania  idei  libertarianizmu  w  jej
lewicowym  ujęciu.  Następnie  Agnieszka  Huczek  przedstawiła  model
człowieka  idealnego w filozofii  Marka Aureliusza.  Kamil  Kłeczek zaś
poddał  analizie  wybrane aspekty totalitaryzmu, a Paweł Fiktus  omówił
ochronę prawną emigrantów, zapewnianą przez państwo polski w latach
1918–1927.  W dalszej  części zeszytu Michał  Kurowski i  Paweł Sydor,
doktoranci  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Łódzkiego,
poddali  analizie  „delikt”  rewolucyjny  w  ujęciu  Lwa  Dawidowicza
Trockiego jako przykład „przestępstwa z przekonania” – w ramach myśli
marksistowskiej. 

Druga  grupa  prezentowanych  opracowań  dotyczy  szeroko
rozumianego prawa postępowania karnego i kryminalistyki. Rozpoczyna
ją tekst Dagmary Gruszeckiej analizujący pojmowanie dobra prawnego w
prawie  karnym.  Joanna  Brzezińska  omawia  kwestie  dotyczące
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przestępczości  zorganizowanej  na  przykładzie  grupy  i  związku
przestępnego.  W  dalszej  części  Anna  Malicka  rozważa  problematykę
porozumienia w polskim postępowaniu karnym. Z kolei Cezar Matkowski
zajął  się  analizą  przestępstw  seksualnych  z  wykorzystaniem  środków
psychoaktywnych  na  przykładzie  doświadczeń  brytyjskich,  a  Monika
Sąsiada  zbadała  pojęcie  modus  operandi jako  środka  identyfikacji
sprawcy  przestępstwa.  Łukasz  Cieślak  swoje  dociekania  poświęcił
kwestii  psychologicznym  i  prawnym  aspektom  przesłuchania  osoby
głuchoniemej,  natomiast Cezary Bojek i  Ernest  Bojek zajęli  się analizą
wykrywania kłamstw na podstawie niewerbalnych wskaźników oszustwa.

Trzecią  grupę  rozważań  rozpoczyna  Bartosz  Greczner,  który
omówił  wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału  Sprawiedliwości  na
europejskie  prawo telekomunikacyjne.  Następnie   Aleksandra  Mazurek
przedstawiła  problem  kolegium  komisarzy  i  jego  znaczenie  dla
funkcjonowania   Komisji  Europejskiej  i  państw  członkowskich  Unii
Europejskiej.  Joanna Filaber w swoich wywodach zajęła się kształceniem
kadr  administracji  w  Polsce,  a  Jan  Lewiński  podjął  problematykę
obszarów  miejskich  wymagających  rewitalizacji,  analizując  skutki
interwencji państwa.

Zeszyt zamykają trzy sprawozdania z działalności studenckich kół
naukowych:  Jakub  Łakomy  przedstawił  dokonania  Koła  Doktryn
Politycznych  i  Prawnych  w  roku  2008,  Łukasz  Cieślak  zaś  omówił
działalność  Studenckiego  Koła  Naukowego  –  Blok  Prawa
Komputerowego  w  roku  2008,  a  dr  Edyta  Rutkowska  złożyła
sprawozdanie  z  działalności  Koła  Naukowego  Prawa  Finansowego  w
roku 2008.

Liczymy,  że  prezentowane  teksty  spotkają  się  z  życzliwym
przyjęciem i będą zachętą do dalszej wytężonej pracy naukowej nie tylko
dla ich Autorów, ale także dla licznych Studentów naszej Uczelni.

W imieniu Redaktorów
Mirosław Sadowski i Piotr Szymaniec
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