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Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Orłowski (1963–2019)

I.

Wojciech Orłowski urodził się 12 lipca 1963 r. w Lublinie. Po ukończeniu szko-
ły podstawowej kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stani-
sława Staszica w Lublinie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1982 r. roz-
począł studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. 
W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w pracach studenckiego koła nauko-
wego. Po zakończeniu studiów, z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem, 
2 lipca 1987 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. W tym samym roku 
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podjął pierwszą pracę zawodową na Wydziale Prawa i Administracji UMCS 
w Lublinie w charakterze asystenta stażysty. Po roku awansował na stanowi-
sko asystenta. W roku akademickim 1988/1989 ukończył Podyplomowe Stu-
dium Kształcenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich. W związ-
ku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej w 1991 r. przebywał na stażu 
naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
i w Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie został również zatrud-
niony w wymiarze 2/3 etatu. Zatrudnienie to kontynuował aż do 2002 r., pracu-
jąc kolejno na stanowisku specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjali-
sty w Biurze Studiów i Analiz, a następnie w Biurze Informacji i Dokumentacji 
Senackiej. W roku akademickim 1993/1994 na Wydziale Prawa i Administracji 
UMCS w Lublinie pełnił funkcję wiceprezesa, zaś w roku następnym funkcję 
prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawników. W latach 1993 – 1994 był 
stypendystą Uniwersytetu w Trieście. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał 
14 grudnia 1994 r. po publicznej obronie rozprawy doktorskiej pt. Senat Rze-
czypospolitej Polskiej I kadencji (1989 – 1991). Studium konstytucyjno – prawne, 
przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wiesława Skrzydło. 
Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Ewa Gdulewicz oraz prof. dr hab. Ja-
nusz Trzciński. W roku 1995/1996 był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. 1 kwietnia 1995 r. został mianowany na czas nieokreślony w cha-
rakterze nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa 
Konstytucyjnego UMCS w Lublinie. Przez cały okres życia zawodowego Ka-
tedra ta stanowiła Jego podstawowe miejsce pracy. 2 lipca 2012 r. na podstawie 
oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej 
pt. Zmiany konstytucji związane z członkostwem w Unii Europejskiej, Kraków–
Rzeszów–Zamość 2011 Rada Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lubli-
nie nadała Mu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Recenzentami 
w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, prof. dr hab. 
Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Anna Wyrozumska i dr hab. Pasquale Policastro. 
Od 1 października 2014 r. zatrudniony był na Wydziale Prawa i Administracji 
UMCS w Lublinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 1 paździer-
nika 2019 r. na stanowisku profesora UMCS. W trakcie kariery zawodowej na-
uczyciela akademickiego Wojciech Orłowski podejmował również dodatkowe 
zatrudnienie w niepublicznych szkołach wyższych, tj. w Wyższej Szkole Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie, a następnie w Wyższej Szkole Administracji 
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i Zarządzania z siedzibą w Zamościu. W ostatniej z wymienionych szkół rów-
nie mocno zaangażował się we wspieranie ruchu studenckiego, pełniąc funk-
cję opiekuna naukowego Koła Naukowego Administratywistów.

Wojciech Orłowski był wybitnym specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, 
o czym świadczy Jego bogaty, wielopłaszczyznowy dorobek naukowy, obejmują-
cy blisko 100 publikacji ogłoszonych drukiem, jak również liczne opinie i eksper-
tyzy prawne. Krąg Jego zainteresowań badawczych obejmował zagadnienia z za-
kresu prawa parlamentarnego, systemu organów państwowych, ustrojów państw 
współczesnych, statusu jednostki, a także problemów związanych z ustrojowymi 
aspektami integracji europejskiej. Jego publikacje cechowała rzetelność i skrupu-
latność prowadzonych analiz, nowatorskie ujęcie omawianych problemów, a tak-
że odwaga w formułowaniu oryginalnych poglądów naukowych.

Potwierdzeniem wiedzy i pozycji naukowej Wojciech Orłowskiego było 
powołanie w czerwcu 2014 r. przez Prezesa Rady Ministrów w skład Rady 
Legislacyjnej XII kadencji (2014 – 2018) zrzeszającej wybitnych przedstawi-
cieli nauki i praktyki prawa. Był członkiem towarzystw naukowych – Pol-
skiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legi-
slacji oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Parlamentaryzmu, w zarządzie 
którego zasiadał od 2013 r. W lipcu 2014 r. z okazji 25-lecia odrodzonego Se-
natu RP, za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej oraz za działalność 
na rzecz rozwoju polskiego parlamentaryzmu, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Go Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski.

W działalności naukowej Wojciech Orłowski przykładał również dużą 
wagę do rozwoju młodych naukowców, będąc promotorem kilku rozpraw dok-
torskich oraz recenzentem w wielu przewodach doktorskich, a także człon-
kiem komisji przeprowadzających postępowania habilitacyjne, w tym rów-
nież w charakterze recenzenta.

Przez cały okres kariery zawodowej, Wojciech Orłowski dał się poznać jako 
wybitny dydaktyk. Na Wydziale Prawa i Administracji UMCS prowadził za-
jęcia w formie ćwiczeń i wykładów z takich przedmiotów, jak: prawo konsty-
tucyjne, konstytucyjny system organów państwowych, prawo parlamentarne, 
ustroje państw współczesnych, ustroje państw Unii Europejskiej, konstytu-
cyjne aspekty integracji europejskiej. Na Wydziale Politologii UMCS prowa-
dził zajęcia z prawa prasowego oraz systemu politycznego Rzeczypospolitej 
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Polskiej. Wszystkie Jego zajęcia cieszyły się niezmiennie dużym zaintereso-
waniem studentów, nie tylko ze względu na wysoki poziom merytoryczny, 
ale również z uwagi na niezwykle ciepłe, pogodne usposobienie prowadzą-
cego, którą to cechą Wojciech Orłowski zjednywał sobie ogromną sympatię 
studentów. O szczególnych kompetencjach dydaktycznych Wojciecha Orłow-
skiego świadczy również okoliczność, iż w 2009 r. zajął 16 miejsce w ogólno-
polskim rankingu dydaktyków studenckiego magazynu „Dlaczego”. Ponad-
to prowadził także seminaria z prawa konstytucyjnego, w ramach których 
wypromował kilkuset absolwentów z tytułem zawodowym licencjata i magi-
stra administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, zarówno na studiach 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Dorobek dydaktyczny Wojciecha Or-
łowskiego uzupełnia ponadto współautorstwo sześciu podręczników akade-
mickich, wielokrotnie wznawianych i wykorzystywanych w procesie dydak-
tycznym na wielu polskich uniwersytetach i w szkołach wyższych.

Wojciech Orłowski skutecznie łączył obowiązki nauczyciela akademickie-
go z działalnością organizacyjną na rzecz swojej Alma Mater. W okresie za-
trudnienia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS pełnił m.in. obowiąz-
ki sekretarza i członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, członka Komisji 
Dydaktycznej oraz przewodniczącego wydziałowej Komisji do spraw Ba-
dań i Komercjalizacji Wiedzy. Brał również udział w pracach komisji Senatu 
UMCS, m.in. jako wiceprzewodniczący Komisji do spraw Dyscyplinarnych 
dla Studentów, członek Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej, 
Od 1 grudnia 2013 r. pełnił obowiązki Kierownika Katedry Prawa Konsty-
tucyjnego UMCS w Lublinie. W okresie pracy na UMCS Wojciech Orłowski 
był trzykrotnie nagrodzony przez Rektora nagrodą za osiągnięcia naukowe – 
dwukrotnie indywidualną i raz zbiorową.

II.

Miarą wartości człowieka jest to, jakim pozostaje w naszej pamięci. Znałem Wojt-
ka Orłowskiego 25 lat. Moje zatrudnienie na UMCS zbiegło się w czasie z Jego 
pierwszym awansem naukowym i uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych. 
Mogę zatem bez cienia przesady stwierdzić, że przez ćwierć wieku Wojtek był 
trwałym elementem mojego życia zawodowego. Byliśmy obok siebie zarówno 
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wówczas, gdy zdobywaliśmy kolejne szlify naukowego wtajemniczenia, byliśmy 
blisko również wtedy, gdy w szczególnie trudnym dla naszej Katedry momencie 
obejmował jej kierownictwo. Nigdy nie zapomnę przemówienia, w którym pre-
zentując na forum Rady Instytutu swoją wizję prowadzenia Katedry szczególnie 
mocno podkreślił, że zależy Mu na dobrej, partnerskiej atmosferze w zespole. 
Bardzo tego potrzebowaliśmy, a Wojtek dotrzymał danego wówczas słowa. Lata 
2013 – 2019 to niewątpliwie najlepszy okres w historii funkcjonowania Katedry 
Prawa Konstytucyjnego UMCS, zarówno pod względem jej osiągnięć i awansów 
naukowych pracowników, jak i pod względem komfortu pracy, który dla tych 
osiągnięć i awansów stwarzał dogodne warunki. Był pogodnym i ciepłym czło-
wiekiem, partnersko traktującym zarówno starszych, jak i młodszych pracow-
ników Katedry, jej doktorantów, seminarzystów i studentów.

Wojtek był zawsze skory do żartów, nawet wtedy gdy omawialiśmy trudne 
sprawy służbowe. Nierzadko napiętą atmosferę cotygodniowych zebrań ze-
społu potrafił celnie rozładować znienacka opowiedzianym dowcipem, a miał 
w tym względzie prawdziwy talent. Przez lata współpracy wypracowaliśmy 
swoisty kod porozumiewania się. Czasami – zwłaszcza w okolicznościach ofi-
cjalnych, takich jak egzaminy magisterskie czy posiedzenia wydziałowych 
gremiów – rozśmieszaliśmy się wzajemnie, co nie było trudne, gdyż matka 
natura obdarzyła nas podobnym poczuciem humoru. Nierzadko też spiera-
liśmy się o różne kwestie, związane z funkcjonowaniem Katedry, ale spory te 
zawsze kończyły się tak samo –spotkaniem na „obiadku” w wydziałowej ja-
dłodajni, gdzie szybko dochodziliśmy do porozumienia.

Miał imponującą wiedzę historyczną, zwłaszcza dotyczącą Lublina i regio-
nu. Często opowiadał mi o losach swojej rodziny, z wielką atencją odnosząc 
się do rodziców i ich przodków. Nie pozostawałem mu dłużny, stąd godzina-
mi wymienialiśmy doświadczenia na temat powikłanych dziejów powojenne-
go pokolenia Polaków. Wojtek był też człowiekiem obdarzonym wyjątkowo 
wysokim poziomem empatii. Na zawsze w pamięci pozostanie mi wydarze-
nie sprzed wielu lat, kiedy to przy okazji luźnej rozmowy o tym, co nam się 
w życiu zdarzyło, napomknąłem o moich poważnych kłopotach zdrowotnych, 
a On natychmiast zaoferował mi wszelką możliwą pomoc, w tym również 
finansową. Wówczas pomyślałem sobie po raz pierwszy – acz nie ostatni – 
że pod warstwą swoistego luzu i dystansu do rzeczywistości, jaki emanował 
od Wojtka w relacji ze światem zewnętrznym, kryje się delikatna i wrażliwa 
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dusza człowieka, który nie jest – co wszak nierzadkie w środowisku nauko-
wym – skupiony przede wszystkim na sobie, ale dostrzega również innych 
ludzi i traktuje ich podmiotowo. Postawę tę potwierdził również jako kie-
rownik Katedry, z uwagą i troską odnosząc się do planów naukowych młod-
szych kolegów, a czasami wręcz wymuszając na nich podejmowanie działań 
zmierzających do osiągnięcia stopni naukowych i wydawania kolejnych pu-
blikacji. Pod tym względem Wojtek był „dobrym duchem” naszego zespołu, 
co dodatkowo motywowało do naukowego rozwoju. Pod Jego kierownictwem 
byliśmy zjednoczeni jak nigdy wcześniej.

Wojtek żył sprawami Katedry, czasami za bardzo i płacił za to wysoką 
cenę. Szczególnie w ostatnich kilku miesiącach wielokrotnie zwierzał się, jak 
bardzo czuje się zmęczony natłokiem spraw służbowych. „Między wiersza-
mi” wspominał też, że być może powinien zrezygnować z kierowania Ka-
tedrą. Mówiłem mu wówczas, że nie wyobrażam sobie, by funkcję tę mógł 
pełnić ktoś inny. Nie wiedziałem, że wkrótce przewrotny los brutalnie i tra-
gicznie zweryfikuje mój pogląd. Ostatni raz widzieliśmy się we wtorek, 26 li-
stopada 2019 r. Rozmawialiśmy o Jego wyjeździe do Triestu, dokąd udawał 
się następnego dnia celem przeprowadzenia naukowej kwerendy na tamtej-
szym uniwersytecie. Dawno nie widziałem Go tak szczęśliwego gdy mówił, 
że jest to Jego podróż sentymentalna, gdyż właśnie tam – 26 lat wcześniej – 
odbywał przecież swój pierwszy staż naukowy. Cieszył się, że nie tylko zbie-
rze ostatnie materiały do książki profesorskiej, ale być może spotka również 
swoich dawnych, włoskich mistrzów. W piątek, 29 listopada, we wczesnych 
godzinach wieczornych napisał mi z Triestu SMS, że Jego marzenie się speł-
niło. To był nasz ostatni kontakt.

Miarą wartości człowieka jest to, jakim pozostaje w naszej pamięci. Pamię-
tam Cię, Wojtku jako wybitnego naukowca, znakomitego dydaktyka, świet-
nego kierownika Katedry. Przede wszystkim, pamiętam Cię jednak jako mą-
drego i dobrego człowieka, sprawdzonego Kolegę, obdarzonego nietuzinkową, 
wrażliwą osobowością. Takiego najbardziej mi dzisiaj brakuje…

Non totus mortuus es, Wojtku!

Profesor Sławomir Patyra
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego

Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
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Pana Profesora Wojciech Orłowskiego nie ma już śród nas, jednak nadal po-
zostaje obecny w pamięci Swych przyjaciół, koleżanek, kolegów oraz uczniów. 
Wyrazem tego są wspomnienia o Profesorze przygotowane przez przedsta-
wicieli nauki prawa konstytucyjnego, osoby, które pozostawały z Nim w bli-
skich relacjach. Oto niektóre z nich:

Wspomnienie Profesora Jerzego Jaskierni

Każdy kiedyś umrze, ale śmierć profesora Wojciecha Orłowskiego była dla nas 
prawdziwym wstrząsem. Czy może być to zaskoczeniem, skoro umiera czło-
wiek w wieku 56 lat, pełen energii i wiary w realizację swych planów życiowych. 
Ostatni raz widziałem Go na Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyj-
nego, organizowanym przez ośrodek łódzki. Siedząc przy jednym stole podczas 
kolacji rozmawialiśmy o problemach środowiska konstytucjonalistów, o rozwoju 
wydarzeń w Polsce, a także o planach naukowych UMCS i UJK. Nic nie wska-
zywało na to, że to jest nasza ostatnia rozmowa, choć Wojtek narzekał, że czu-
je się zmęczony. Jak gdyby skala obowiązków przytłaczała go.

Wojciecha kojarzyłem przez długi czas w związku z jego pracami o Sena-
cie – erudycyjnymi, nowatorskimi i obfitującymi w oryginalne wnioski. Mia-
łem go okazję bliżej poznać przy okazji habilitacji. Byłem recenzentem wy-
dawniczym Jego pracy habilitacyjnej, poświęconej ustrojowym problemom 
procesu integracji europejskiej. Rzadko się zdarza książka w obszarze prawa 
konstytucyjnego o takim rozmiarze. Z benedyktyńską starannością przedsta-
wił rozwiązania dotyczące członkostwa państw w UE w konstytucjach krajo-
wych. Doradziłem mu wówczas, by nieco ograniczył wymiar faktograficzny 
dzieła, bo pod ciężarem uwzględnionych informacji słabnie wymowa sfor-
mułowanych wniosków. Z dorady tej skorzystał.

Zapamiętam Prof. W. Orłowskiego jako człowieka uśmiechu, pogodnej 
natury, życzliwego wobec ludzi, zafascynowanego problemami ustroju po-
litycznego RP, a zarazem Europejczyka, świadomego znaczenia procesu in-
tegracji europejskiej dla polskiej racji stanu. Morze kwiatów, jakie otoczyły 
Jego trumnę podczas uroczystości pogrzebowych w Kościele Akademickim 
w Lublinie, odzwierciedlało szacunek do Niego jako dla nauczyciela akade-
mickiego, wychowawcy, ale też ojca i przyjaciela.



362 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2020/1

Wspomnienie Profesora Zbigniewa Witkowskiego

Trudno wspominać i pisać w czasie przeszłym o młodszym przecież Koledze, 
który odszedł tak nagle. Zawsze miałem wspaniałe relacje z lubelskim ośrodkiem 
naukowym UMCS dzięki wielkiej i wieloletniej przyjaźni z jego fundamental-
ną, wspaniałą postacią Profesora Wiesława Skrzydły i to przez Niego zbliżyłem 
się z Koleżankami i Kolegami z tamtejszej Katedry Prawa Konstytucyjnego. Za-
wsze też odczuwałem i odczuwam nadal przyjaźń i sympatię Lublinian, odwza-
jemniając je zresztą serdecznie i stale. Tym bardziej poraziła mnie wiadomość 
o nagłej śmierci Wojtka, który po Wielkim Profesorze Skrzydle i po Profesor 
Ewie Gdulewicz tak niedawno przecież objął kierownictwo Katedry.

Poznałem Go wiele lat temu, nie pomnę roku, gdy kończyłem moją wielo-
letnią współpracę z Senatem RP jako sekretarz naukowy Komisji Konstytucyj-
nej Senatu I kad., potem jako ekspert i przez jakiś czas doradca Szefa Kancelarii 
Senatu RP. I pamiętam jak się ucieszyłem, gdy któregoś dnia w Biurze Prac Se-
nackich natknąłem się na młodego wtedy doktora Orłowskiego dowiadując się, 
że On tu właśnie pracuje od jakiegoś czasu. I potem wielokrotnie widywałem 
informacje świadczące o tym, że dr Orłowski jest tam potrzebny, że ma zaufa-
nie władz Senatu, że wzrasta opinia o Nim jako świetnym konstytucjonaliście 
i prawniku w ogóle. Gdy wiele lat później organizowałem w Toruniu (w kolej-
ności po UMCS w Lublinie) ogólnopolski zjazd katedr prawa konstytucyjnego, 
Wojtek, z którym przeszliśmy w międzyczasie na „ty” sam zaoferował mi wspar-
cie nie tylko dokumentacyjne umożliwiające uproszczenie prac organizacyjnych, 
ale obiecał wsparcie w pozyskaniu funduszy, co zawsze jest „piętą achillesową” 
przygotowań… i obietnicy dotrzymał!!! Gdzie? W Senacie RP! Cieszyłem się, 
gdy był tam za swoją pracę nagradzany odznaczeniami państwowymi i hono-
rowymi medalami. Gratulowałem Jemu tych splendorów serdecznie. Martwi-
łem się, gdy i On sam opowiadał o swoich zmartwieniach jako kierownik Kate-
dry. Z uwagą śledziłem Jego publikacje na kolejne stopnie naukowe i nie tylko. 
Czerpałem i cytowałem wielokrotnie Jego książkę „Senat Trzeciej Rzeczypo-
spolitej. Geneza instytucji”, wydaną w Zamościu w 2000 r. Pisząc te słowa roz-
łożyłem ją na biurku i patrzę na napisaną przez Wojtka, krótką ale serdeczną 
dedykację. A jest napisana delikatnym długopisem, ślicznymi kaligrafowany-
mi, wyrazistymi literami z podpisem „WOrłowski”. I pisząc te słowa uświada-
miam sobie przypominając sobie Jego twarz, że Wojtek był zawsze ujmującym, 
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zawsze młodym duchem człowiekiem nawet gdy Jego włosy poprószone zosta-
ły nieco siwizną, z czym zresztą było Jemu do twarzy. Był postawnym mężczy-
zną, ale zawsze przy tym był uśmiechnięty, co niwelowało nieco oczywisty re-
spekt przed Jego posturą, a do tego zawsze był chętny do posłuchania i gotowy 
do pogadania. Nigdy nie odmawiał poproszony o pomoc albo radę. Pamiętam 
z jaką radością zadeklarował gotowość napisania artykułu do mojej księgi ju-
bileuszowej na temat zmiany Konstytucji z 1997 r. i z jaką szczerością potwier-
dzał przyjazd na mój jubileusz w Toruniu w listopadzie 2018 r. I zapamiętam 
na zawsze bardzo ciepłe słowa skierowane do mnie wtedy w swoim imieniu 
i całego lubelskiego środowiska konstytucyjnego.

Niesprawiedliwe jest nie tylko to, że Wojtek odszedł na zawsze, ale, że od-
szedł w szczytowej fazie wspaniale rozwijającej się Jego kariery akademickiej. 
Będzie nam Go brakowało!

Wspomnienie Profesora Andrzeja Szmyta

Nagła śmierć Profesora Wojciecha Orłowskiego (prywatnie dla mnie zawsze – 
Wojtka) ujawnia widoczny czasem bezsens losu, gdy przychodzi nam żegnać 
na zawsze kogoś dużo młodszego od siebie. Nie taka winna być kolej rzeczy. 
Pozostają wtedy już tylko wspomnienia.

Los zetknął mnie osobiście – tym razem szczęśliwie, bo już od dawna – 
ze środowiskiem lubelskich konstytucjonalistów poprzez kilka generacji pro-
fesorskich, poczynając od Profesora Andrzeja Burdy, na którego podręczniku 
wychowałem się jeszcze jako student i z którym nocne rozmowy konferencyj-
ne zapadły w mą pamięć. Kolejno splotły się me losy współpracą i przyjaźnią 
z Profesorem Wiesławem Skrzydło, Ewą Gdulewicz, Mirosławem Granatem, 
Dariuszem Dudkiem. W tych ogniwach pokoleń swoje miejsce w młodym 
wieku jako samodzielny pracownik naukowy i szef katedry zajął kolejno Woj-
ciech Orłowski, a po Jego nieoczekiwanej śmierci już Sławomir Patyra, któ-
rego pracę doktorską o pozycji ustrojowej premiera recenzowałem przed laty. 
Zaszczyt to dla mnie, że mogłem być recenzentem rozpraw doktorskich u ta-
kich promotorów lubelskich, jak Prof. Skrzydło, Gdulewicz, Granat, Dudek.

Z dorobkiem naukowym Wojciecha Orłowskiego zetknęły mnie wspólne 
zainteresowania. Jego rozprawa doktorska o Senacie RP, a później rozprawa 
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habilitacyjna o europeizacji naszego ustroju trafiały w obszary moich zainte-
resowań i prac badawczych, sięgałem więc po nie natychmiast. Były przy tym 
dla mnie signum specificum spojrzenia na te materie oczyma młodego poko-
lenia uczonych. Wojciech Orłowski od zawsze istniał bowiem w mej świado-
mości przede wszystkim w ramach „młodej” drużyny lubelskiej. Niezależnie 
od swej aktywności badawczej osobno zapadł w mej pamięci jako organizator 
LVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Lublinie w 2014 r. 
Bez wahania więc – na Jego prośbę – wyraziłem zgodę na rolę recenzenta wy-
dawniczego księgi pozjazdowej, poświęconej 25-leciu transformacji ustrojo-
wej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Połączyło nas jednak jeszcze coś symptomatycznego, bo częściowo już po-
śmiertnie. W końcu lutego 2020 r. ukazała się dedykowana mi księga jubile-
uszowa z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia mej pracy naukowej. Jednym z au-
torów jest w niej Wojciech Orłowski. Jego nazwisko ujęto już jednak w ramce 
symbolizującej odejście, zanim mógł ujrzeć księgę, do której ofiarował mi swe 
współautorskie opracowanie. Po złożeniu tekstu do księgi osobiście poinfor-
mował mnie, że nieprzypadkowo jest to tekst współautorski z Panem Profeso-
rem Wiesławem Skrzydło. Jak zapewnił w naszej rozmowie, uczynił to mając 
na względzie moją wieloletnią przyjaźń z seniorem lubelskich konstytucjo-
nalistów i szacunek także własny dla Niego. Swym działaniem po raz ostatni 
więc splótł nas troje. Ze swą życzliwością zostanie w mojej pamięci.

Wspomnienie Profesor Haliny Zięby-Załuckiej

Zadzwonił telefon. Kolega pyta co się u was złego stało. Odpowiadam, 
że wszystko ok. Nic nie wiem. Za chwilę już wiem prawie wszystko. Wojtek 
Orłowski nie żyje.Serce zamarło. Nie sposób się pozbierać. Tydzień wcze-
śniej rozmawialiśmy przez telefon. Był we Włoszech z Żoną, cieszył się, 
że chwilę odpocznie, mniej obowiązków. Pozostaje tylko pytać-dlaczego, 
dlaczego, dlaczego?

Pamiętam moje 40-lecie pracy naukowej. Obiecał przyjechać na konfe-
rencję, mimo obowiązków w Warszawie. I prosto z Warszawy zmęczony, ale 
uśmiechnięty, zjawił się z gratulacjami ok. 21.30. Mimo późnej pory przyje-
chał, żeby cieszyć się razem ze mną i dodać splendoru mojej uroczystości. Być 
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ze mną i moimi gośćmi chociaż kilka godzin. Ceniłam Go za jego życzliwość 
i dobroć. Tak –Wojtek zawsze starał się być miłym i taktownym.

5 kwietnia 2019 r. byłam recenzentem w przewodzie doktorskim Jego dok-
torantki. Ogromnie to wydarzenie przeżywał i denerwował się, czy wszystko 
będzie dobrze. To świadczyło z jaką odpowiedzialnością podchodził do swo-
ich obowiązków, których miał nadmiar. 12 czerwca 2019 r. widzieliśmy się 
na konferencji u pani prof. Anny Łabno. Pogodny, zaprezentował świetny re-
ferat. W przerwach sporo rozmawialiśmy o trudnej opiece nad wiekowymi 
już Jego Rodzicami i moją Mamą. Dawał mi cenne rady. Wieczorny relaks, 
nienaganne maniery i sympatyczne uwagi sprawiły, że to spotkanie w Kato-
wicach jako ostatnie z Wojtkiem zostanie w mojej pamięci na zawsze.

Życie ma swój początek i koniec. Zwykle śmierć, a więc strata kogoś bliskiego 
dopada rodzinę bliską i zawodową niespodziewanie. Z Lublinem i Wojtkiem łą-
czyła mnie całe lata więź koleżeńska i zawodowa, całe lata miłych kontaktów. I na-
gle… Nie ma sposobu by pożegnanie kogoś bliskiego nie bolało. Żegnaj Wojtku!

Wspomnienie Profesora Krzysztofa Skotnickiego

Wiadomość o śmierci Profesora Wojciecha Orłowskiego była dla mnie, po-
dobnie jak dla całego środowiska polskich konstytucjonalistów, olbrzymim 
zaskoczeniem. Stwierdzenie, że nie był On w wieku, w którym się umiera, 
jest oczywiste i to pomimo tego, że spotyka ona również osoby dużo młodsze.

Wiem, że był zmęczony. Dużo pracował, opiekował się również Rodzi-
cami, których bardzo kochał i którym poświęcał wiele czasu. Wielokrotnie 
rozmawialiśmy o tym telefonicznie oraz podczas spotkań przy okazji kon-
ferencji. Ostatni raz widzieliśmy się w trakcie zorganizowanego przez łódz-
ki ośrodek LXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Dobro-
niu-Przygoniu na początku listopada 2019 r. Przyjechał tylko na jeden dzień, 
na dłużej nie mógł. Czynił tak zresztą bardzo często w przypadku wielu wy-
darzeń. Zawsze w biegu i zaraz dalej w podróż samochodem. Miesięcznie po-
konywał tysiące kilometrów. Ważne było jednak dla niego to, aby spotkać się 
z naszym środowiskiem chociaż przez chwilę.

W pamięci naszego środowiska bez wątpienia pozostaną prace Wojtka po-
święcone Senatowi i procesowi integracji europejskiej, dla mnie ważny jest 
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również jego referat poświęcony problematyce wyborczej okresu międzywo-
jennego, który wygłosił bodaj w 2018 r. w Poznaniu na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM.

Wspominając Wojtka nie mogę nie napisać również o jego aktywności 
w Polskim Towarzystwie Prawa Konstytucyjnego. Wprawdzie nie pełnił w nim 
żadnych funkcji, zawsze jednak był zainteresowany jego pracami, przedkła-
dał liczne ciekawe propozycje i deklarował pomoc przy ich realizacji.

I takim go zapamiętam.

Wspomnienie Profesora Marka Chmaja

To nie takie proste napisać kilka słów o Wojtku, kiedy ciągle – jak się wyda-
je – jest pośród nas, można do Niego zadzwonić, napisać maila…

Po blisko 30 latach znajomości nawarstwia się wiele wspomnień i trudno 
wskazać te najcieplejsze. Poznałem Go jeszcze jako bardzo mądrego magi-
stra, prowadzącego ćwiczenia z prawa konstytucyjnego. Robił to w znakomi-
ty, ciekawy sposób, z dużą swadą, ale także znajomością problematyki. Cho-
ciaż dzieliło nas wtedy niemal wszystko: On – znakomity, mądry asystent 
w świetnej Katedrze, a ja – ubogi studencina z dalekiego Przemyśla, dość szyb-
ko nawiązaliśmy dobry kontakt. Co więcej, Wojtek pomagał mi koncepcyjnie 
w mojej pracy magisterskiej o Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, któ-
rą pisałem na politologii, moim drugim kierunku studiów. Potem mieliśmy 
naukowy spór. Wojtek uważał, że dla transformacji kluczowy był Senat, stąd 
temat Jego rozprawy doktorskiej. Ja zaś uważałem, że istotniejszy był Sejm 
„kontraktowy”, czyli przedmiot mojego doktoratu. Było nie było, ale obro-
na Wojtka na Radzie Wydziału Prawa i Administracji była na pewno lepsza 
od mojej. Dojrzałość naukową i doświadczenie było słychać w każdej Wojtka 
wypowiedzi. No i wynik głosowania (wszyscy byli za) tylko potwierdza tą tezę.

Przez lata zawsze mogliśmy na Wojtka liczyć. Był koleżeński i niezwy-
kle lojalny. Czasem również bardzo ostrożny. No dobrze. Czasami zbyt. Ale 
niech ta drobniutka uwaga przybliży nam całe ciepło tego charakteru. Wie-
my wszyscy ile napisał recenzji doktoratów czy habilitacji, jak potrafił dbać 
o Wiesława Skrzydło.

Będzie mi Wojtka naprawdę bardzo brakować.
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Wspomnienie Profesora Stanisława Bożyka

W pierwszej chwili, gdy dotarła do mnie wiadomość o śmierci Wojtka, nie 
mogłem uwierzyć, że to się stało, że już nigdy Go nie spotkam i nie zamie-
nię z Nim choćby kilku słów. Tak, jak miało to miejsce niejednokrotnie pod-
czas różnych konferencji czy nawet takich zupełnie przypadkowych spotkań, 
gdzieś w drodze czy w Bibliotece Sejmowej.

Wojtka poznałem bliżej podczas XL Zjazdu Katedr Prawa Konstytu-
cyjnego, który został zorganizowany przez lubelski ośrodek konstytucjo-
nalistów w czerwcu 1998 roku w uroczym Kazimierzu Dolnym. To tam, 
podczas wieczornego spotkania towarzyskiego przy ognisku, gdzie ser-
wowany był pieczony prosiak oraz pyszne piwo kuflowe, miałem przyjem-
ność po raz pierwszy odbyć z Nim długą rozmowę, głównie na tematy na-
ukowe, ale nie tylko. Wojtek był wówczas zaledwie cztery lata po obronie 
pracy doktorskiej, którą właśnie przygotowywał do druku. Kiedy została 
wydana otrzymałem ją z dedykacją i od tamtej chwili to znakomite dzie-
ło o narodzinach drugiej izby polskiego parlamentu w okresie transforma-
cji ustrojowej (Senat III Rzeczypospolitej. Geneza instytucji, Zamość 2000) 
stoi na półce w moim gabinecie.

Po raz ostatni spotkałem Wojtka w końcu maja ub. roku w gmachu Sena-
tu RP, gdzie obaj uczestniczyliśmy w konferencji Rola Senatu w ustroju RP – 
w stronę przyszłości, która była zorganizowana przez Marszałka Stanisława 
Karczewskiego. Podczas obrad siedzieliśmy obok siebie i nawet swój referat 
głosiłem bezpośrednio po wystąpieniu Wojtka. Przy tej okazji była również 
możliwość odbycia kolejnych sympatycznych rozmów, zarówno przy kawie 
podczas przerwy w obradach, jak i w trakcie spaceru na dziedzińcu nasze-
go parlamentu. Nawet na myśl mi nie przyszło wtedy, że nie zobaczymy się 
już nigdy więcej.

Wspomnienie Profesora Andrzeja Bisztygi

Z Wojtkiem Orłowskim znaliśmy się prawie od zawsze, był tylko trochę star-
szy ode mnie i to sprzyjało nawiązaniu kontaktu i poznaniu. Spotykaliśmy 
się wielokrotnie przy różnych okazjach, i tych oficjalnych czy urzędowych, 
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jak konferencje naukowe, zjazdy Katedr Prawa Konstytucyjnego, posiedze-
nia komisji doktorskich i habilitacyjnych, ale także w okolicznościach bar-
dziej prywatnych – niedawno, bo we wrześniu tego roku gościłem u niego 
w domu, który go cieszył.

Profesor Orłowski był człowiekiem naukowo aktywnym, dużo pisał, ale 
starał się także być obecny w bieżącym życiu naukowym. Nie odmawiał 
aktywnego udziału w konferencjach, także w tych, których byłem orga-
nizatorem. Pamiętam zwłaszcza jego inspirujący dyskusję udział w zor-
ganizowanej w październiku 2013 roku w Sejmie i Senacie RP konferencji 
pt. „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”. Zagadnie-
nie to było niemal naturalnym przedmiotem jego naukowych zaintere-
sowań. Co zrozumiałe, szczególnie mocno wryło mi się w pamięć jego 
wystąpienie na Lubuskim Forum Prawa Samorządu Terytorialnego zor-
ganizowanym w październiku 2018 roku przez Katedrę Prawa Konstytu-
cyjnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego, na które przyjechał razem 
z profesorem Sławomirem Patyrą. W swoim wystąpieniu Wojciech pod-
jął próbę odpowiedzi na pytanie, czy interesy samorządu terytorialnego 
są dobrze reprezentowane w procesie stanowienia prawa? Można zatem 
powiedzieć, że dostrzegał on i przewidywał problemy pojawiające się wo-
kół samorządu terytorialnego.

Wiadomość o jego śmierci we Włoszech przyjąłem z niedowierzaniem. Jej 
potwierdzenie a następnie powolne, mozolne i jakieś ciężkie oswajanie się z jej 
treścią wymusiło refleksyjny nastrój. Wojtek odszedł od nas w naukowym 
biegu. Może wielu z nas, w poczuciu odpowiedzialności za jakość naukowe-
go rozwoju biegnie zbyt szybko? Odnoszę wrażenie, że dzisiejsze wyzwania 
wymagają od nas coraz intensywniejszych działań organizacyjnych i w ogóle 
pozanaukowych, w konsekwencji czego naukowcowi coraz trudniej znaleźć 
czas na naukowe skupienie, jakże potrzebne w tym, co stanowi o istocie na-
szej pracy. Godzenie tych różnych rodzajów aktywności wymaga zwiększo-
nego wysiłku, za co przychodzi nam w różnych formach płacić. Może zatem 
rzeczywiście – jak zauważyła w swej noblowskiej mowie Olga Tokarczuk – 
coś z tym światem jest nie tak?

Będzie nam Ciebie Wojtku brakowało.



369Kronika naukowa

Wspomnienie Profesora Krzysztofa Eckhardta

Dla mnie Lublin to UMCS, UMCS to Wydział Prawa i Administracji, Wy-
dział Prawa i Administracji to Katedra Prawa Konstytucyjnego, a Katedra 
to, obok innych mądrych i sympatycznych koleżanek i kolegów, Wojtek Or-
łowski. Nie mogę, nie chcę przyjąć do wiadomości, zrozumieć, że Jego już 
w tej Katedrze nie ma, że ostatni raz wszyscy Ci którzy w niej pracują dzi-
siaj i Ci, którzy pracowali kiedyś spotkali się razem, w pełnym składzie, 
na Wojtka pogrzebie.

Cała moja droga zawodowa jest związana z tą Katedrą. Ilekroć przyjeżdża-
łem do Lublina był tam Wojtek – lekko uśmiechnięty, czasem trochę narzeka-
jący, ale zawsze życzliwy. Jesteśmy (trudno mi napisać byliśmy) mniej więcej 
w tym samym wieku, chyba dlatego dość dobrze rozumieliśmy się, chociaż 
z pewnością nie była to bardzo bliska znajomość.

Przez wiele lat, gdy mogłem co kilka tygodni gościć w Wyższej Szkole Pra-
wa i Administracji prof. Wiesława Skrzydłę, słuchałem jak opowiadał o suk-
cesach naukowych lubelskich kolegów (zapewne także w celach motywacyj-
nych) w tym bardzo często Wojtka Orłowskiego.

Miałem także przyjemność, stosunkowo niedawno, recenzować jedną 
z rozpraw doktorskich pod kierunkiem Wojtka napisanych. Była to napraw-
dę przyjemność, nie tylko dlatego, iż jej temat dotyczył zagadnień, którymi 
naukowo zajmuję się na co dzień ale przede wszystkim dlatego, że była ona 
w każdym elemencie znakomicie dopracowana, co z pewnością, w dużej mie-
rze, było także zasługą promotora.

W związku z obroną tej rozprawy jeden z profesorów wypowiedział pu-
blicznie dość kąśliwą uwagę na temat intensywności z jaką Katedra Prawa 
Konstytucyjnego w ostatnim czasie promuje nowych doktorów. Wojtek uwa-
gę przemilczał, ale nieco później powiedział, iż Katedra „w tej działalności 
dopiero się rozkręca”.

Z pewnością tak właśnie będzie, szkoda tylko, że już bez prof. Wojciecha 
Orłowskiego.
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Wspomnienie Profesora Adama Doliwy

Niech tych kilka zdań będzie świadectwem pamięci o człowieku, którego nie-
stety już z nami nie ma. Profesora Wojciecha Orłowskiego znałem bardzo 
krótko, ale jak chyba mogę stwierdzić, znajomość nasza rozpoczęta od kon-
taktów czysto zawodowych zdążyła zmienić się w serdeczną przyjaźń.

Po raz pierwszy zetknęliśmy się 18 lipca 2014 r. w Kancelarii Premiera 
w Warszawie, na uroczystości, podczas której obaj, wraz z pozostałymi oso-
bami, odebraliśmy powołania do Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Mi-
nistrów XII kadencji. Tego dnia się też poznaliśmy. Po uroczystym wręcze-
niu aktów nominacyjnych zostaliśmy zaproszeni przez Premiera Donalda 
Tuska na roboczy lunch, podczas którego do stołu, tak się zdarzyło, usiadłem 
obok prof. Orłowskiego. Jako nowi członkowie Rady intuicyjnie chyba posta-
nowiliśmy się wspierać, bo później, przez pełne cztery lata naszej kadencji, 
do czerwca 2018 r., zawsze siedzieliśmy obok siebie na posiedzeniach Rady. 
Prócz dyskusji nad projektami opinii, które Rada przygotowywała, dawało 
to okazję do rozmów na wiele innych tematów, do wymiany poglądów, jak 
to się określa, poza protokołem. Mam wrażenie, że cały skład Rady XII ka-
dencji podziela zdanie, że nasza czteroletnia służba była bardzo intensywna 
ale także satysfakcjonująca i owocna. Z mojego punktu widzenia również po-
uczająca, gdyż dzięki głosom w dyskusjach nad projektami ustaw „naszych” 
konstytucjonalistów, w tym oczywiście prof. Wojciecha Orłowskiego, mo-
głem w praktyce się przekonać, mówiąc najogólniej, jak ważna dla systemu 
prawnego jest Konstytucja RP.

O profesorze Wojciechu Orłowskim, a w zasadzie już od samego począt-
ku naszej znajomości – o Wojtku, nie sposób jednak mówić tylko jako o pro-
fesorze i prawniku; ci co Go znali wiedzą doskonale, że mówić o nim trzeba 
przede wszystkim jako o zwykłym i dobrym człowieku. Wojtek z Lublina, 
ja z Białegostoku – przyjeżdżaliśmy na posiedzenia Rady zwykle wcześniej, 
w sali obrad byliśmy sporo przed 10.00. Wojtek z typowym dla siebie uśmie-
chem ze wszystkimi serdecznie się witał, każdego zagadywał, a kolegów pro-
fesorów z Warszawy niezmiennie zaczepiał prowokacyjnie pytaniem, co sły-
chać w wielkim świecie.

Współpraca w Radzie przeniosła się oczywiście na sprawy zawodowe wy-
kraczające poza proces legislacyjny. W jej ramach Wojtek zawsze ustawiał się 
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w tle, zachęcał i inspirował, pomagał, udostępniał kontakty, nie oczekując ni-
czego w zamian – mówił o sobie, że jest zwykłym „menadżerem nauki”. Tak 
między innymi doszło do zorganizowania przeze mnie w 2018 r., przy mery-
torycznym i organizacyjnym wsparciu Wojtka, który znalazł odpowiednie-
go sponsora – ogólnopolskiej konferencji naukowej – VI. Białostockiego Ko-
lokwium Cywilistycznego, pt. Prawo cywilne a Konstytucja RP.

Za każdym razem, gdy przyjeżdżałem do Lublina, nawet nie do Niego, 
Wojtek oczywiście odbierał mnie z pociągu i zapraszał na obiad. Wspomnieć 
muszę także świetną obronę, wiosną 2019 r., pracy doktorskiej przygotowa-
nej na WPiA UMCS w Lublinie pod opieką prof. Orłowskiego, której recen-
zentem jako cywilista miałem okazję i przyjemność być, jako że rozprawa 
dotyczyła prawa do dziedziczenia w Konstytucji RP. Do dziś pamiętam do-
skonałą obronę, życzliwych i uprzejmych ludzi wokół, na czele z Panią Dzie-
kan Wydziału. Wojtek zaprowadził mnie do swojego imponującego gabinetu 
szefa Katedry Prawa Konstytucyjnego, ale miejsce to demonstrował z właści-
wą sobie skromnością – w zasadzie jakby był tylko kustoszem miejsca, w któ-
rym pracowali ongiś wielcy profesorowie, z prof. Skrzydło na czele. W tych 
dniach poznałem także przeuroczą żonę Wojtka, Ewę. Żal, że nie było okazji 
się razem jeszcze spotkać. To był ostatni raz gdy się z Wojtkiem widzieliśmy.

W ciągu następnych miesięcy wielokrotnie rozmawialiśmy przez telefon, wy-
mienialiśmy wiadomości i emaile, a w nich mieliśmy mnóstwo pomysłów i wspól-
nych naukowych planów na przyszłość, dotyczących publikacji, konferencji, na-
ukowych staży – jak się nam zdawało, zapewne na jeszcze wiele, wiele lat. Potem 
był już tylko ten smutny sms z 30 listopada 2019 r. od prof. Adasia Krzywonia, se-
kretarza Rady Legislacyjnej XII kadencji, nadesłany z Hiszpanii, z tą niespodzie-
waną i jakże smutną wiadomością o śmierci Wojtka. Żegnaj Przyjacielu.

Wspomnienie Profesor Sabiny Grabowskiej 
i Profesora Radosława Grabowskiego

Otwartość– ta cecha charakteru definiowała Wojtka. Współpraca naukowa 
pomiędzy ośrodkami naukowymi – czy to związana z awansem zawodowym, 
czy z innymi przedsięwzięciami naukowymi – wymaga zwykle przekrocze-
nia bariery nieufności w stosunku do osób spoza najbliższego grona współ-
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pracowników, zwykle koleżanek i kolegów z katedry, zakładu, instytutu lub 
wydziału. Wojtek był kierownikiem stawiającym na współpracę ze wszystki-
mi – w okresie, w którym kierował Katedrą Katedra Prawa Konstytucyjne-
go UMCS jej drzwi były szeroko otwarte dla wszystkich gości. Doświadczy-
liśmy tego osobiście i nigdy nie zapomnimy.

Trzeba docenić odwagę Wojtka, która pozwoliła przełamać obowiązujące 
schematy. Jako pierwszy organizator Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konsty-
tucyjnego zdecydował się udoskonalić jego formułę poprzez przeprowadzenie 
części obrad w panelach. Pozwoliło to nie tylko zwiększyć ilość prezentowa-
nych referatów, a co za tym idzie zintensyfikować wymianę poglądów nauko-
wych podczas Zjazdu, ale też dało młodszym pokoleniom konstytucjonalistów 
szansę zaprezentowania podczas Zjazdu wyników swoich badań. Rozwiązanie 
to nie przez wszystkich uczestników zjazdów zostało ocenione pozytywnie – 
krytycy wskazywali, że taka organizacja obrad zbytnio odbiega od tradycyj-
nej formuły. Rozwiązanie to chyba okazało się zbyt nowatorskie jak na Zjazdy 
Katedr Prawa Konstytucyjnego, bo kolejni organizatorzy od niego odstąpili.

Wszyscy wiemy, że Wojtek był naukowcem związanym przez większość 
swojej akademickiej aktywności z polskim parlamentem, a zwłaszcza z Sena-
tem. Pomimo iż współpracował z izbą drugą, nie wahał się zgłaszać krytycz-
nych uwag związanych z jej funkcjonowaniem. Przeciwnie, wiedząc że praktyki 
funkcjonowania Sejmu i Senatu są dalekie od doskonałości uczynił je przed-
miotem kompleksowych badań – przy Jego udziale w UMCS powstało Cen-
trum Badań nad Parlamentaryzmem.

Wojtek miał także nieco mniej znane oblicze, które prezentował „po go-
dzinach”. Był człowiekiem wesołym i towarzyskim, doskonałym towarzyszem 
biesiad i smakoszem. Kolacji z Nim zawsze towarzyszyło dobrze dobrane wino 
oraz cenne wskazówki jakie potrawy spośród serwowanych w lokalu warte 
są skosztowania. Teraz, gdy Wojtka już z nami nie ma, żałujemy, że tych ko-
lacji było zdecydowanie za mało…

Wspomnienie Profesora Agnieszki Bień-Kacały

Pana Profesora Wojciecha Orłowskiego znałam od początku mojej pracy na-
ukowej. Spotykaliśmy się przynajmniej kilka razy w roku przy okazji konfe-
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rencji czy seminariów. W zasadzie nie łączyła nas przyjaźń, choć nasze relacje 
zawsze były bardzo ciepłe. W tym kontekście nie opuszcza mnie wspomnie-
nie naszego ostatniego spotkania podczas Zjazdu Katedr. Siedzieliśmy obok 
siebie przy jednym stoliku podczas uroczystej kolacji i rozmawialiśmy o spra-
wach zawodowych i prywatnych jak starzy przyjaciele, którzy znają się od lat, 
zdobyli wiele podobnych doświadczeń i służą sobie radą. Dlatego zapamię-
tam Wojtka nie jako długoletniego znajomego, ale właśnie jako prawdziwe-
go przyjaciela.

Wspomnienie Profesor Moniki Florczak-Wątor

Profesora Wojciecha Orłowskiego zapamiętam jako osobę niezwykle życzliwą, 
ciepłą, ujmującą swoim uśmiechem i bezpośredniością w kontaktach z inny-
mi. Był lubiany w środowisku, umiał rozmawiać i słuchać, sam więcej pytał 
niż opowiadał o sobie. Miałam ten zaszczyt, że przyjął On funkcję recenzen-
ta w postępowaniu o nadanie mi stopnia doktora habilitowanego nauk praw-
nych i do dziś jestem Mu niezwykle wdzięczna za czas poświęcony na przy-
gotowanie inspirującej dla mnie recenzji dorobku naukowego. Zawsze był 
również zainteresowany inicjatywami naukowymi, które podejmowaliśmy 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczył w organizowanym przez nas 
Sympozjum Konstytucyjnym, brał również udział w konferencji poświęconej 
prezentacji wyników Ankiety o Konstytucji RP. Wydaje mi się, że lubił Kra-
ków i chętnie do Krakowa przyjeżdżał. Sam miał pewnie jeszcze wiele pla-
nów i pomysłów naukowych do zrealizowania. Trudno uwierzyć, że nie bę-
dzie Go na tegorocznym Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. 
Jeszcze trudniej uwierzyć, że na kolejnych zjazdach również Go nie spotka-
my. Wojtku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Wspomnienie Profesora Jacka Zaleśnego

Trudno jest pisać o Profesorze Wojciechu Orłowskim w czasie przeszłym, 
gdy kilka tygodni temu rozmawiało się z Nim, planowało wspólne działania 
badawcze i nic nie wskazywało na to, że daremne rozmowy, próżny trud…



374 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2020/1

Chronologicznie rzecz ujmując, wpierw poznawałem dorobek naukowy 
Profesora Orłowskiego, a kilka lat później miałem przyjemność osobiście po-
znać Profesora, aby następnie współpracować z Nim.

Z dorobkiem naukowym Profesora Orłowskiego zetknąłem się już jako 
student Uniwersytetu Warszawskiego, zapoznając się z problematyką syste-
mów rządów, a jak systemy rządów, to i motyw bikameralizmu, którego znaw-
cą był Profesor. Wkrótce później studiowałem rozprawę Senat III RP. Geneza 
instytucji i kolejne Jego dzieła charakteryzujące się głębią poznania naukowe-
go i konstytucyjnym kunsztem.

Nasze relacje zacieśniły się w okresie mojego postępowania habilitacyjne-
go na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Wtedy też osobiście mogłem 
doświadczyć niezwykłej życzliwości i kunsztu organizacyjnego Profesora 
Orłowskiego. Wszystko było przygotowane sprawnie i z najwyższym profe-
sjonalizmem. Wówczas też, goszcząc kilkakrotnie w mateczniku Profesora, 
mogłem zobaczyć, jak wielkim szacunkiem i sympatią jest On darzony przez 
pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS (tak naukowych, jak 
i administracyjnych), jak też studentów. Na Wydziale Prawa i Administracji 
UMCS, będącego kuźnią najważniejszych rozpraw dotyczących zagadnień 
ustrojowych i pokoleń studentów świetnie rozumiejących ustrojowe wymia-
ry stosunków prawnych, Profesor Orłowski był tym badaczem i wychowaw-
cą akademickim, który idąc szlakami swoich Mistrzów, sam wyznaczał szla-
ki i pomagał innym w zdobywaniu szczytów.

Profesor Wojciech Orłowski był nie tylko wytrawnym badaczem prawa 
konstytucyjnego, ale przede wszystkim, wspaniałym człowiekiem, przepeł-
nionym życzliwością, otwartością na drugiego człowieka. Swoją wiedzą i bo-
gatym doświadczeniem zawodowym chętnie dzielił się tak z innymi bada-
czami prawa konstytucyjnego, jak również z młodzieżą czy praktykami. Jak 
wspominał kiedyś, w ramach jednej z wielu naszych rozmów, konstytucjo-
nalizm jest dobrem wspólnym i każdy ma prawo i powinien w nim uczest-
niczyć. W zamiłowaniu do wiedzy, poznania, był prawdziwym człowiekiem 
uniwersytetu.

Wraz z odejściem Profesora Wojciecha Orłowskiego utraciliśmy nie tylko 
mądrego człowieka, znakomitego konstytucjonalistę, ale także wspaniałego 
Kolegę. Żegnaj Wojciechu, żegnaj Wojtku!
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Wspomnienie Profesora Artura Olechno

Nie wiem, i nie jestem pewnie wyjątkiem, jak wyglądał Prof. Wojciech Or-
łowski, kiedy się nie uśmiechał. Nigdy Go takim nie widziałem. W przywo-
ływanych wspomnieniach zawsze jest zatem uśmiechnięty i w naszej pamię-
ci zawsze już taki pozostanie…

Wspomnienie Profesor Joanny Juchniewicz

Wiadomość o śmierci Wojtka zaskoczyła mnie w sobotnie przedpołudnie. 
Bo kiedy Wojtek Brzozowski wysłał do mnie tak lakonicznie brzmiące pyta-
nie – czy słyszałaś o Wojtku?, to od razu pomyślałam sobie, że pewnie wy-
brano go do jakiegoś ważnego gremium, a nie że odszedł. Odszedł stanow-
czo za wcześnie, odszedł na zawsze. Pisanie o Wojtku „był” wciąż przychodzi 
mi z dużym trudem, nie pasuje wręcz. Bo jeszcze nie tak dawno widzieli-
śmy się na Zjeździe Katedr – ja zestresowana zapowiedzią posiedzenia komi-
sji habilitacyjnej i Wojtek, który został wyznaczony na recenzenta, dodający 
mi otuchy swoim spokojem. Pamiętam, jak zażartował, że specjalnie zmie-
nił opony na zimowe, żeby dojechać do Katowic na komisję. Wtedy rozma-
wialiśmy o tym, co się dzieje w kraju i Wojtek był wyraźnie zasmucony całą 
sytuacją. Tydzień później Wojtek zadzwonił do mnie z gratulacjami, poin-
formował o wyniku głosowania na komisji. Cieszyliśmy się oboje, chwilę po-
żartowaliśmy i pożegnaliśmy się naszym zwyczajowym – to do zobaczenia 
na jakiejś konferencji. A dwa tygodnie później okazało się, że już nie będzie 
żadnej wspólnej konferencji. Chociaż myślę, że kiedy się spotkamy w naszym 
konstytucyjnym gronie Wojtek będzie z nami. Nieco zamyślony, pogodny, 
życzliwy, bo takiego Wojtka pamiętam i pamiętać będę.

Wspomnienie Profesora Bogusława Przywory

Pisząc te słowa sięgam pamięcią do pierwszego naszego spotkania w Lublinie, 
wiele lat temu. Było to na jednej z konferencji. Siedzieliśmy i dyskutowaliśmy 
o wspólnych inicjatywach i współpracy z uczelniami ukraińskimi. Wskazy-
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wałeś wówczas na możliwości i szanse, mniej na zagrożenia. Było to dla mnie 
szczególnie motywujące do dalszej pracy. Zawsze Byłeś otwarty na drugie-
go człowieka. Zawsze też Wychodziłeś naprzeciw oczekiwaniom. Z własnej 
inicjatywy, bezinteresownie Podejmowałeś działania i Skupiałeś wokół sie-
bie wielu ludzi…. nie tylko tych z najbliższego środowiska akademickiego. 
To warte podkreślenia…

I spotkanie na konferencji w Senacie w 2019 r., gdzie Dzieliłeś się swoimi 
przemyśleniami nad ustrojem i poprawą legislacji. Te kwestie pozostawały 
Ci szczególne bliskie i odważnie Wygłaszałeś swoje stanowiska. Pewnie wie-
le z Twoich propozycji ulepszenia mechanizmów tworzenia prawa mogłoby 
zyskać akceptację i służyć dobru wspólnemu…

Dziękuję Ci za Twoje życzliwe podejście i za wskazówki, także za te w trak-
cie przygotowywania porównawczego opracowania, którego Byłeś recenzen-
tem. To niełatwe zadanie było…., ale umiejętnie Zaproponowałeś swoje spo-
strzeżenia i nie Szczędziłeś ani czasu, ani sił, żeby ulepszyć wysiłek naukowy 
kilkunastu badaczy.

Wreszcie nasze ostatnie spotkanie w listopadzie na Zjeździe Katedr. Tym 
razem dyskusja wokół ustawy o szkolnictwie wyższym. Wskazywałeś wa-
rianty poruszania się na tym polu, upatrując tę reformę jako szansę rozwoju, 
przy zaplanowanej strategii działania przez jednostki naukowe i odpowied-
nim zaangażowaniu osobowym. Podawałeś przykłady, jak zawsze Miałeś „re-
ceptę” na rozwiązanie…

Pozostaniesz w pamięci i w sercach nie tylko jako wspaniały naukowiec 
i wykładowca, ale jako dobry człowiek, dostrzegający potrzebę pomocy, po-
chylenia się na drugim….

Wspomnienie Doktora Grzegorza Pastuszko

Na naszej drodze życia poznajemy wielu różnych ludzi i z wieloma wchodzi-
my w określone relacje. Naturalnie większość z nich pozostaje nam zupeł-
nie obojętna, ale są i tacy, którzy z jakichś przyczyn, w mniejszej lub więk-
szej mierze, stają się dla nas ważni, dając inspirację, tworząc wzorzec, a także 
wzbogacając i kształtując naszą osobowość. Co ciekawe, ci ostatni najczęściej 
nie są świadomi siły swojego oddziaływania, a my, obawiając się naruszenia 
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towarzyskiego konwenansu, względnie będąc pod wpływem innego parali-
żującego czynnika, boimy się im to powiedzieć wprost. I dopiero kiedy ktoś 
taki umiera, zdajemy sobie sprawę, że tracimy bezpowrotnie szansę wyarty-
kułowania tego, co w sobie głęboko skrywamy. Na zawsze dezaktualizuje się 
możliwość zdobycia się na zwyczajną, ludzką szczerość w tej kwestii.

Kiedy w sobotę 30 listopada 2019 r. otrzymałem telefonicznie informację 
o śmierci Profesora Wojciecha Orłowskiego, pierwszą moją myślą, obok szo-
ku i niedowierzenia, było właśnie to, że zmarł człowiek dla mnie bardzo waż-
ny, jeden z tych, którzy odegrali istotną rolę na drodze mojego życia. I mu-
szę przyznać, że niemal automatycznie poczułem zakłopotanie, z pełną siłą 
uświadomiłem sobie bowiem, że nigdy nie będzie mi już dane powiedzieć 
Panu Profesorowi, jak wiele mu zawdzięczam, i jak wiele się od niego nauczy-
łem. Z tego też powodu, pragnąc przynajmniej w jakimś stopniu uzupełnić ten 
deficyt, pozwolę sobie w tym miejscu, w ramach pośmiertnego wspomnienia 
wypowiedzieć kilka słów, które powinny – biję się w pierś i solennie przepra-
szam – paść jeszcze przed śmiercią.

Panie Profesorze, przede wszystkim dziękuję za inspirację, bez niej bo-
wiem moje upodobanie do prawa konstytucyjnego nie byłoby tak silne. Mó-
wię to jako były student studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UMCS, ale też jako starszy już nieco człowiek zajmujący się prawem 
konstytucyjnym zawodowo. Na zawsze pozostaną w mojej pamięci świetnie 
przygotowane, a przy tym niewolne od uwag praktycznych i interesującej 
anegdoty wykłady. Nie zapomnę też naszych licznych rozmów, które niejed-
nokrotnie udowadniały, że jest Pan Profesor naukowo niepokorny i wbrew 
utartym schematom potrafi iść pod prąd.

Dalej, dziękuję za Pański autorytet i związane z tym cenne doświadczenia, 
pokazujące, że osobowość i zdolność do racjonalnej argumentacji bywają nie-
zmiernie skuteczne przy forsowaniu własnego stanowiska. Przypominam so-
bie zwłaszcza ten moment, kiedy w trakcie jednego z konkursów na najlepszą 
monografię naukową głos Pana Profesora zdominował pozostałe opinie i dla 
licznie zgromadzonych członków jury okazał się być głosem przekonującym.

Dziękuję wreszcie za otwartość Pana Profesora na innych ludzi, wrodzo-
ny humanizm, zdolność do prowadzenia koleżeńskiej, pełnej ciepła rozmo-
wy. W moich oczach na zawsze pozostanie Pana promienny uśmiech i ema-
nujące dobrą energią spojrzenie.
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Na koniec jeszcze jedna uwaga. Panie Profesorze, albo inaczej (pozwól Czy-
telniku, że porzucę w tym miejscu akademicki konwenans) Drogi Wojtku…. 
Praktycznie zawsze przy naszych spotkaniach, zapytany o to, co u Ciebie sły-
chać, zwykłeś z przekąsem odpowiadać cytatem z piosenki Jaremy Stępiń-
skiego pt. Statek do Młocin „Żyję, ale co to za życie”. Słowa te pobrzmiewają 
w mych uszach do dzisiaj, a teraz, gdy Cię już na tym świecie nie ma, skłania-
ją do refleksji. Z pełnym przekonaniem mogę mianowicie powiedzieć, że – 
inaczej niż w cytacie – Twoje życie miało głęboki sens i pozostawiło po so-
bie trwały ślad. Jego koniec oznacza stratę nietuzinkowego intelektualisty, 
ale także dobrego człowieka. Raz jeszcze za wszystko dziękuję. Niech dobry 
Bóg ma Cię w swojej opiece.

Wspomnienie Doktor Ilony Grądzkiej

Moja znajomość z Profesorem Wojtkiem Orłowskim rozpoczęła się niedaw-
no i niestety dość szybko zakończyła. W 2018 r. miałam przyjemność wracać 
z Profesorem i dr. Mateuszem Chrzanowskim ze Zjazdu Katedr i Zakładów 
Prawa Konstytucyjnego organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski. 
Z Wrocławia do Lublina jest daleko, więc czekała Nas długa droga. Profe-
sor okazał się bardzo kontaktowym człowiekiem i od razu kazał sobie mó-
wić po imieniu. W trakcie jazdy powrotnej, niestety, dopadła mnie choroba 
lokomocyjna. Nie miałam żadnych leków, a ponieważ wyjechaliśmy oko-
ło 22.00 wieczorem, nie było szans na kupienie czegokolwiek po drodze. 
Czułam się bardzo źle i dodatkowo bardzo niekomfortowo w tej sytuacji. 
Panowie robili dość częste postoje specjalnie dla mnie. W trakcie tej drogi 
Profesor okazał mi wielką cierpliwość i wyrozumiałość. Ciągle mnie po-
cieszał, że takie sytuacje się zdarzają i zabawiał rozmową. Droga powrot-
na do Lublina zajęła prawie całą noc, więc trochę poznałam Profesora. Nie 
zapomnę jego otwartości, cierpliwości i zwyczajnej życzliwości. Przez całą 
drogę rozmawialiśmy na różne tematy i ani razu nie dał mi odczuć, że jest 
znudzony moim towarzystwem.

Okoliczności spotkania może dość banalne, ale ja zapamiętam tę sytu-
ację na długo.
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Wspomnienie Doktor Małgorzaty Lorenckiej

Myśląc o Wojtku, przypominam sobie nasze pierwsze i ostatnie spotkanie. 
Obydwa dotyczyły Włoch, których był wielbicielem i znawcą. Pierwszy raz 
mogłam go poznać na zorganizowanej przez Niego konferencji w Lublinie 
pt. „ Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch” we wrześniu 2012 
roku. Oprócz polskich badaczy zaprosił na nie wybitnych konstytucjonali-
stów z Rzymu, Sardynii i Triestu. To ostanie miejsce było szczególnie drogie 
Wojtkowi, bowiem w latach 1993/1994 był stypendystą Uniwersytetu w Trie-
ście. Tam zaprzyjaźnił się ze Swoim rówieśnikiem, wybitnym konstytucjo-
nalistą, Prof. Paolo Giangaspero, który też przybył na konferencję do Lublina 
jako ówczesny dziekan Wydziału Prawa w Trieście. Triest to niezwykłe mia-
sto włosko-słoweńskiego pogranicza z bogatą tradycją badaczy prawa kon-
stytucyjnego i administracyjnego takich jak Vezio Crisafulli, Livio Paladin, 
Vittorio Bachelet czy Roberto Bin…. I ostatnie spotkanie na XIX Seminarium 
Badaczy Prawa Konstytucyjnego w Olszynie, 10–12.04.2019. Wojtek wybierał 
się znów do Włoch. Planował kilka wyjazdów do Rzymu i innych włoskich 
miast. Prosił o pomoc w znalezieniu spokojnych miejsc….

Wspomnienie Agaty Karwowskiej-Sokołowskiej

Niespodziewanie, w listopadzie ubiegłego roku, odszedł od nas prof. dr hab. 
Wojciech Orłowski. Dla wielu z nas – jego współpracowników, kolegów i przy-
jaciół z Kancelarii Senatu – po prostu Wojtek. Był człowiekiem o niezwykle 
ujmującej osobowości – zawsze pogodny, uśmiechnięty, pełen wrodzonej kul-
tury oraz zwyczajnego ludzkiego ciepła i dobroci.

Można powiedzieć, że był z Senatem od zawsze. W okresie przemian ustro-
jowych jako młody pracownik naukowy w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 
na Wydziale Prawa i Administracji UMCS przyjeżdżał do Warszawy w po-
szukiwaniu w Kancelarii Senatu materiałów, które skrzętnie gromadził z my-
ślą o przygotowywanej pracy doktorskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji 1989–1991. (Studium konstytu-
cyjno-prawne) – tak właśnie brzmiał tytuł pracy doktorskiej, którą obronił 
w 1994 r. pod patronatem prof. dr hab. Wiesława Skrzydły. Została ona opu-
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blikowana przez Kancelarię Senatu w serii „Studia i Materiały o Senacie” 
i do dzisiaj stanowi cenne źródło informacji na temat genezy odrodzonego 
w 1989 r. Senatu.

Wojtek był wieloletnim pracownikiem i współpracownikiem senac-
kiego biura analiz. W okresie tworzenia nowej administracji senackiej 
był inicjatorem i pomysłodawcą wielu rozwiązań usprawniających pra-
cę urzędników i ułatwiających wykonywanie mandatu przez senatorów. 
W tamtym okresie stworzył i współtworzył wydawnictwa takie jak: Va-
demecum senatora, Informator Senacki, Skorowidz do Regulaminu Sena-
tu, Notatnik Legislacyjny.

Następnie przez wiele lat działał na rzecz Senatu jako ekspert prawa kon-
stytucyjnego. Był to czas, gdy w pełni poświęcił się karierze naukowej, ale na-
dal utrzymywał z nami kontakty i nigdy nie odmawiał współpracy.

Prof. dr hab. Wojciech Orłowski występował na wielu konferencjach i se-
minariach naukowych organizowanych przez Senat, poświęconych historii 
i teraźniejszości polskiego parlamentaryzmu oraz zagadnieniom związanym 
z problematyką bikameralizmu we współczesnych systemach parlamentar-
nych. Wiedział o Senacie i Kancelarii Senatu bardzo wiele. Był jednym z nie-
licznych teoretyków, którzy znali również stronę praktyczną funkcjonowania 
Senatu. Wypowiadał się na rzecz wzmocnienia roli Senatu w niektórych ob-
szarach, np. postulował wpisanie do ustawy zasadniczej roli Senatu w opie-
ce nad Polonią i Polakami za granicą, a także rozbudowanie jego kompeten-
cji europejskich.

Był również pomysłodawcą i współtwórcą następujących publikacji Kan-
celarii Senatu – Dwadzieścia lat odrodzonego Senatu 1989–2009. Kalenda-
rium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na Świecie oraz Se-
nat i senatorowie I kadencji 1989–1991. 25. Rocznica pierwszego posiedzenia 
odrodzonego Senatu,

W 2014 r., z okazji 25-lecia odrodzenia Senatu RP, za zasługi dla trans-
formacji i na rzecz rozwoju polskiego parlamentaryzmu został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po odejściu Wojtka trudno jest nam się otrząsnąć… Brakuje Go nam… 
Jego witalności, pomysłów, serdecznego uścisku dłoni, zwykłej rozmowy…
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Wspomnienie Bernadety Lekacz

Profesora Wojciecha Orłowskiego poznałam w 2011 roku w dość specyficz-
nych okolicznościach. On ścigał się z czasem, by zdążyć ze swoją książką ha-
bilitacyjną przed zmianą procedury, ja dostałam od przełożonej właśnie tę pu-
blikację do opracowania wydawniczego. Funkcjonuje w naszym języku fraza 
„miłe złego początki”. W przypadku moich relacji z Profesorem było dokład-
nie odwrotnie. Początki były trudne, dość burzliwe, ale stanowiły zaczątek 
wieloletniej współpracy.

Tempo zawsze było duże. Kolejne publikacje pozwalały mi poznawać swoje 
możliwości w zakresie szybkości opracowywania tekstów i pokonywać kolej-
ne ograniczenia. Teraz, z perspektywy czasu, inaczej odczytuję ten pośpiech. 
W komentarzach pod informacjami o nagłej śmierci Profesora dominowało 
przeświadczenie, że to za wcześnie. Być może ten wieczny pośpiech to było 
ściganie się z czasem, by jak najwięcej zdążyć zrobić?

Jeszcze latem słuchałam planów Profesora. Jak zwykle szerokich. One już 
poza owo planowanie nie wyjdą. Może znajdzie się ktoś, kto je podejmie, bę-
dzie kontynuować. Może nie. Mnie będzie brakować nowych wyzwań z jego 
strony. On uważał, że współpraca ze mną ma dodatkowy walor w postaci 
chudnięcia, bo tak go chwilami stresuję. On mnie nie stresował. Nawet gdy 
na opracowanie było bardzo mało czasu. Początków już nie pamiętam. Na-
tomiast przed oczyma mam jego uśmiechniętą, życzliwą twarz.

Wspomnienie Doktora Wojciecha Zakrzewskiego 
i Doktora Pawła Sadowskiego

Hrabia Andrzej Mycielski, nestor nauki prawa konstytucyjnego i znakomi-
ty gawędziarz powiedział kiedyś, że najtrudniej pisze mu się o tych, których 
dobrze znał i kochał. Wtedy (był to rok 1980) myśl ta wydała nam się nie-
co dziwna. Dzisiaj, gdy siedliśmy z moim przyjacielem Pawłem do skreślenia 
kilku słów o Wojtku Orłowskim, profesorze naszej Alma Mater, zrozumieli-
śmy głębię słów hrabiego Mycielskiego. Jak pisać o koledze, Przyjacielu, któ-
rego postać wydaje się, że za chwile pojawi się w sali wykładowej czy semina-
ryjnej lub w naszym tradycyjnym pokoju katedralnych spotkań. Nie chcemy 
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roztaczać peanów o Jego osiągnięciach naukowych czy dydaktycznych. Ta-
kie sukcesy mają bowiem naukowcy lubiani i nielubiany, odważni i zacho-
wawczy. Chcemy przypomnieć te cechy Wojtka, które cenimy, a wielu z nas 
chce je zachować i kontynuować. Wojtek urodził się 12 lipca. W Jego przy-
padku sprawdziły się cechy zodiakalnego Raka. Wojtek był osobą delikatną, 
pogodną, często snującą plany – marzenia, które potrafił jednak realizować. 
Z życzliwością, bezstronnością i szacunkiem podchodził zarówno do przed-
stawicieli świata nauki, jak i każdego studenta. Wielokrotnie angażował się 
w przedsięwzięcia trudne i wymagające dużego nakładu czasu i wysiłku, ale 
służące społeczności uniwersyteckiej.

Kochał i dbał z całych sił o swoich najbliższych.
Jako Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS troszczył się o nas, 

zachęcając do wysiłku naukowego i służył zawsze dobrą radą.
Będzie nam go brakowało, bo był prawy i dobry. Jego poczucie humoru 

i życzliwy uśmiech zostają z nami.

Wspomnienie Doktora Grzegorza Koksanowicza

Profesora Wojciecha Orłowskiego poznałem jako student drugiego roku prawa 
na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Uczestniczyłem wów-
czas w ćwiczeniach z prawa konstytucyjnego. Wojtek prowadził zajęcia z pa-
sją, merytorycznie i w sposób bardzo ciekawy bo obfitujący w liczne odwołania 
do praktyki ustrojowej. Zawsze uśmiechnięty, przyjazny wobec braci studenc-
kiej, kulturalny i tryskający humorem Prowadzący był przez nas bardzo lubiany.

Nasze drogi, już w innych okolicznościach, skrzyżowały się w 1998 r., kie-
dy rozpocząłem pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Pra-
wa i Administracji UMCS w Lublinie. Kilkunastoletni okres wspólnej pra-
cy pozwolił mi poznać Wojtka bliżej. Jego pogodne usposobienie, poczucie 
humoru, opowiadane ze swadą dowcipy budowały dobrą atmosferę w pracy. 
Serdeczność w relacjach koleżeńskich, jak również legendarna wręcz gościn-
ność, dopełniały obraz człowieka otwartego na ludzi. Z podziwem patrzyłem, 
jako młodszy kolega, na Jego niezmienny od lat, wyjątkowy stosunek do stu-
dentów. Wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, w których mimo licznych 
obowiązków, zawsze znajdował dla nich czas.
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Miałem wreszcie okazję obserwować Wojtka jako Kierownika Katedry 
Prawa Konstytucyjnego. Był Szefem wymagającym, ale jednocześnie bardzo 
pomocnym. Wspominam Go jako człowieka energicznego, prezentującego 
na zebraniach Katedry coraz to nowe pomysły jej rozwoju. Znakomicie iden-
tyfikował problemy związane z reformami szkolnictwa wyższego, potrafił pa-
trzeć w przyszłość i ją projektować. Dobro jednostki którą kierował, a tym sa-
mym dobro pracowników, leżało mu bardzo na sercu. Wszyscy to czuliśmy. 
Niejednokrotnie doświadczyłem z Jego strony ogromnej życzliwości i real-
nej pomocy. W jedyny dla siebie sposób potrafił motywować mnie do podej-
mowania kolejnych zadań naukowych. Inspirował, dzielił się swoimi pomy-
słami, dawał cenne uwagi i żywo interesował się postępami w mojej pracy 
naukowej. Wspominając dzisiaj Profesora Wojciecha Orłowskiego mogę po-
wiedzieć, że jestem Mu za to wszystko ogromnie wdzięczny.

Drogi Wojtku zachowam te wspomnienia na zawsze.

Wspomnienie Doktora Jacka Sobczaka

Nie jest łatwo pisać wspomnienie o Kimś, kto odszedł, jeśli się znało Go od dzie-
ciństwa, blisko 50 lat. Gdy Wojtek Orłowski rozpoczynał naukę w Szkole Pod-
stawowej nr 6 w Lublinie, ja już byłem w szóstej klasie. Ale połączyły nas wy-
stępy na akademiach szkolnych, przygotowywanych zarówno przez starsze 
jak i młodsze dzieci z naszej podstawówki. Mieszkaliśmy blisko siebie Woj-
tek w „domach profesorskich” przy ul. Sowińskiego, a ja tuż obok przy ul. 
Beliniaków. I potem już było tak przez cały czas naszej znajomości. Wojtek 
podążał tymi samymi ścieżkami edukacji. Gdy ja kończyłem I Liceum Ogól-
nokształcące im. Stanisława Staszica, Wojtek właśnie rozpoczynał swoją przy-
godę licealną w naszym ukochanym „Stasiu”.

Gdy pod koniec lat siedemdziesiątych studiowałem na Wydziale Prawa 
i Administracji UMCS Rektorem Uczelni był Profesor Wiesław Skrzydło, 
a Prorektorem Ojciec Wojtka Profesor Ryszard Orłowski. To znów były okazje 
do bliższych i dalszych spotkań. Pracując już na stanowisku asystenta w Za-
kładzie Prawa Państwowego pamiętam, że w połowie lat osiemdziesiątych po-
magałem Profesorowi Wiesławowi Skrzydło w przeprowadzanym przez niego 
egzaminie ustnym z prawa konstytucyjnego dla studentów II roku kierun-
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ku prawo. Na egzamin stawiło się trzech studentów, którzy odpowiadali tak 
znakomicie i elokwentnie, że profesor zdumiony tak wysokim poziomem od-
powiedzi postawił dwie oceny celujące i jedną bardzo dobrą, co już nigdy nie 
powtórzyło się później w mojej praktyce. Długo nie mogliśmy wyjść z podzi-
wu dla tych studentów. Jednym nich był Wojciech Orłowski. Już wtedy mój 
kolega dr Mirosław Granat powiedział do mnie „zobaczysz Wojtek Orłowski 
będzie za kilka lat naszym kolegą w Zakładzie”. I tak się stało. Jego aktyw-
na praca w Kole Naukowym Prawników-Studentów, którego przez dwa lata 
studiów był prezesem oraz bardzo dobre oceny w okresie studiów sprawiły, 
że od 1987 r. nieprzerwanie związał swoje życie zawodowe i naukowe z Za-
kładem, a następnie z Katedrą Prawa Konstytucyjnego.

Odtąd nasza znajomość zapoczątkowana jeszcze w podstawówce stała się nie-
rozerwalna. Byliśmy kolegami i przyjaciółmi. Nasi synowie byli rówieśnikami, 
chodzili do jednej klasy w gimnazjum i liceum, a także razem studiowali prawo 
na UMCS. Piszę o tym, bo moja znajomość z Wojtkiem nie ograniczała się tylko 
do relacji koleżeńskich. Mieliśmy poczucie wspólnej formacji, ukształtowanej 
na tej samej ścieżce edukacyjnej, ale również świadomość odpowiedzialności 
jaka spoczywa na ludziach inteligentnych, w zakresie tych wszystkich wyda-
rzeń, które od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych towarzyszy-
ły polskiej transformacji. Wojtek znał moje wielkie przywiązanie do aktywno-
ści samorządowej i przy każdej okazji wspierał mnie w moich zamierzeniach 
i działaniach. Był tak jak ja patriotą lubelskim. Kochał swoje rodzinne miasto. 
Dlatego godzinami, przy różnych okazjach, dyskutowaliśmy o problemach Lu-
blina i województwa oraz o sposobach ich rozwiązywania. Zmieniało się prze-
cież w tym czasie niemal całe prawo konstytucyjne, a zagadnienia ustrojowe 
miały już nie tylko teoretyczny, ale bardzo praktyczny wymiar.

Od początku drogi naukowej Wojtka Orłowskiego stało się dla mnie ja-
sne, że jego badania koncentrować się będą wokół zagadnień współczesne-
go parlamentaryzmu. Gdy ja rozpoczynałem swoją wieloletnią przygodę 
z samorządem terytorialnym, On związał się zawodowo i naukowo z Sena-
tem. Pracując jednocześnie w Senacie zdobył poważne doświadczenie teo-
retyczne i praktyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania izby wyższej 
Parlamentu, nie tylko w Polsce ale także w innych państwach. Pamiętam 
jego świetny doktorat, analizujący problematykę drugich izb parlamentu – 
studium pogłębione dwuletnim stażem naukowym w Trieście. Podziwia-
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łem jego rozwój naukowy i dorobek, ale też codzienny inteligentny dowcip 
oraz znajomość protokołu i dobrych obyczajów. Często spotykaliśmy się 
u wspólnych znajomych i przyjaciół, ciesząc się korzystnymi dla naszego 
pokolenia przemianami ustrojowymi i gospodarczymi oraz tym że może-
my te przemiany wspierać naukowo i w praktycznej działalności – ja w sa-
morządzie, a Wojtek w Senacie.

Szczególnie cieszyłem się gdy mogliśmy realizować wspólne badania. Dla-
tego z taką satysfakcją przyjąłem propozycję Wojtka Orłowskiego abyśmy 
wspólnie wygłosili na LV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Pra-
wa Konstytucyjnego w Toruniu w 2013 r. referat „Senat RP a samorząd te-
rytorialny”. Wojciech Orłowski był już w tedy po habilitacji, a ja od kilku lat 
pełniłem funkcję Wicemarszałka Województwa Lubelskiego. Byłem na swój 
sposób wzruszony, że mój młodszy kolega, stojący u progu profesury zaprasza 
mnie do tak prestiżowego zadania. Był to też rok 50 rocznicy urodzin Wojt-
ka. Spotkaliśmy się razem z rodzinami na Jego Jubileuszu. Życzeniom, roz-
mowom i wspomnieniom nie było końca.

Ale najbardziej zbliżyło nas ostatnie pięć lat. Zawsze będę wdzięczny Woj-
ciechowi Orłowskiemu za to, że gdy kończyła się moja druga kadencja w Za-
rządzie Województwa Lubelskiego w 2014 r., a uwarunkowania polityczne nie 
stwarzały dla mnie dalszej możliwości pozostawania w samorządzie, powie-
dział do mnie „wracaj do nas, do Katedry”. Zrobił wszystko, aby mój powrót 
na Uczelnie stał się możliwy. Podziwiałem go, jak pomimo wielu przeciwności 
i obaw zdecydował się objąć Kierownictwo Katedry Prawa Konstytucyjnego, 
jak dbał i zabiegał o wszystkich pracowników, o ich awanse, postępy nauko-
we i poszerzanie dorobku naukowego. Uwielbiali go studenci, bo był sprawie-
dliwy i ukierunkowany na ich dobro. To on zachęcił studentów do stworzenia 
odrębnego Koła Naukowego Prawa Parlamentarnego, które stało się partne-
rem Katedry w szeregu organizowanych konferencji naukowych. Widziałem 
jak bardzo starał się w ostatnim okresie przeprowadzić Katedrę i jej pracow-
ników przez trudny okres reformy wyższych uczelni, jak emocjonalnie prze-
żywał wszystkie wynikające z tego zakręty i problemy związane ze zmiana-
mi organizacyjnymi i naukowymi. Wszystko się udało. Ale czy wszystko?…

Profesor Wojciech Orłowski mój Szef, Kolega i Przyjaciel odszedł tak nie-
spodziewanie. Jestem wdzięczny Bogu, że spotkałem go na drodze mojego 
życia i że mogliśmy po tej drodze iść razem.
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Wspomnienie Doktora Wojciecha Mojskiego

O Profesorze Wojciechu Orłowskim, o Wojtku, bardzo trudno jest mi my-
śleć w kategorii wspomnień. Wciąż myślę raczej, że nie wrócił jeszcze po pro-
stu ze swojej ostatniej kwerendy, o której efektach opowie nam jak zwykle 
z uśmiechem na kolejnym wtorkowym zebraniu Katedry. Jak zwykle też opo-
wie przy okazji wiele anegdot i dowcipów, a Jego swobodna i bezpośrednia 
forma prowadzenia zebrania pozwoli omówić nawet te najtrudniejsze kwestie.

Wciąż w ten sposób myślę o Koledze, który jeszcze podczas studiów praw-
niczych był moim Nauczycielem, a kilka lat po rozpoczęciu przeze mnie pracy 
w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS został jej Kierownikiem. W każ-
dej z tych ról cechowała Wojtka przede wszystkim wielka otwartość i życzli-
wość – dla studentów, innych pracowników oraz podwładnych – o czym mia-
łem zaszczyt osobiście się przekonać. Miałem też szansę poznać Wojtka jako 
Człowieka, który nie tylko dbał o rozwój naukowy pracowników Katedry, 
ale był także szczerze zainteresowany naszymi ewentualnymi trudnościami 
prywatnymi i zawsze oferował swoją pomoc. Zawsze wiedziałem, że mogę li-
czyć na Jego pomoc.

Bardzo trudno jest mi myśleć, że to listopadowe zabranie było jednak tym 
ostatnim…

Wspomnienie Doktora Marka Woźnickiego

Z profesorem Wojciechem Orłowskim poznałem się w 2012 roku, wraz 
z rozpoczęciem przeze mnie pracy w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 
Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Już od pierwszych dni naszej zna-
jomości mogłem liczyć na jego wsparcie w mojej pracy naukowej i dydak-
tycznej. Również jako Kierownik Katedry okazywał mi wiele pomocy. Jego 
rady były wyważone, celne, poparte odpowiednimi argumentami. Wojtek 
dał się poznać jako osoba zatroskana o rozwój Katedry i dobro naszego Wy-
działu. Dzięki jego inspiracji, pomocy i talentom udało się przedsięwziąć 
szereg cennych inicjatyw organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych, 
na czele z organizacją LVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyj-
nego w 2014 roku w Lublinie.
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W mojej pamięci i pamięci innych pracowników Katedry Wojtek zapisał 
się jako osoba łączącą głęboką wiedzę i solidny warsztat naukowy ze wspa-
niałym poczuciem humoru i darem wymowy. Pozwalało mu to cieszyć się 
zasłużoną opinią cenionego wykładowcy i znakomitego prelegenta na konfe-
rencjach, potrafiącego w krótkich słowach przedstawić zarys problemu i pro-
pozycję jego rozstrzygnięcia. Pamiętać będę jego celne uwagi i powiedzenia, 
jak również dowcipy, którymi kończył wtorkowe zebrania Katedry. Żałuję, 
że nie będę mógł z nim konsultować moich planów naukowych i że nasza 
ostatnia rozmowa już nie zostanie dokończona…

Wspomnienie Doktora Mateusza Chrzanowskiego

Pan Profesor Wojciech Orłowski zmarł nagle. Trudno jest mi pisać o Nim 
jako o kimś, kogo już nie ma… Miałem zaszczyt i szczęście poznać Go za-
równo zawodowo, jak i prywatnie. Był wybijającą się indywidualnością. Nie 
tylko jako uczony, ale jako osoba stale ciekawa świata i ludzi.

Profesor zostanie zapamiętany jako wspaniały szef, wykładowca, promo-
tor, opiekun i recenzent prac naukowych, doktorskich i habilitacyjnych. Był 
autorem artykułów naukowych i monografii, a także redaktorem tych dru-
gich dotyczących teorii konstytucji, europeizacji prawa konstytucyjnego oraz 
parlamentaryzmu w Polsce. W sprawach naukowych i nie tylko w nich wy-
powiadał się zdecydowanie, nie stroniąc od opinii krytycznych, choć prezen-
towanych w sposób wyważony.

Będziemy wspominać Profesora jako osobę zawsze uśmiechniętą, życz-
liwą, optymistycznie patrzącą na życie. Od początku swojej pracy zawodo-
wej był zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS. Był oddany 
pracy naukowej i dydaktycznej. Jego zaangażowanie w działalność organi-
zacyjną na różnych szczeblach oznaczało nie tylko wykonywanie zleconych 
zadań, ale w znacznej mierze wymyślanie oryginalnych rozwiązań uwzględ-
niających nowatorskie wizje – to była Jego wizytówka. Był zatem osobą nie-
zwykle kreatywną, człowiekiem renesansu. W tym ostatnim określeniu był 
podobny do Leonarda da Vinci, gdyż potrafił pisać jedną ręką i rysować dru-
gą. Jako anegdotę można przypomnieć powiedzenie Profesora, które wypo-
wiadał przy okazji, kiedy studenci prosili Go o pomoc w rozwiązaniu swoich 
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problemów:,,sprawy niemożliwe załatwiamy od ręki, na cuda trzeba chwile 
poczekać”. Pokazuje to, że działalność Profesora na wielu płaszczyznach za-
równo spraw uczelni, i jak dotyczących nauki była niewątpliwie Jego pasją.

Z Profesorem (wówczas doktorem) po raz pierwszy zetknąłem się, bę-
dąc studentem. Prowadził wtedy dwa wykłady: pierwszy pt. Ustroje państw 
współczesnych i drugi pt. Konstytucyjne aspekty integracji europejskiej. Był 
bardzo dobrym wykładowcą, niezwykle lubianym przez studentów. Później, 
jako pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS, byłem świadkiem, 
jak prowadził seminaria. Był bardzo ceniony przez studentów jako promo-
tor prac magisterskich i licencjackich, gdyż poświęcał im wiele uwagi. Miał 
naturalną umiejętność zjednywania sobie ludzi oraz inspirowania ich, głów-
nie w zakresie rozwoju badawczego. Dlatego sam siebie nazywał menedże-
rem nauki. Dowodem wzbudzania takiej pasji jest to, że w ciągu dwóch lat 
wypromował ośmiu doktorów.

Profesor był szanowanym naukowcem, wspaniałym dydaktykiem, posta-
cią o wyjątkowym uroku osobistym, ale przede wszystkim był szlachetnym 
człowiekiem. Nie bał się podejmować trudnych spraw, jako prawy człowiek 
uważał, że tym bardziej powinien angażował się w nie. Będąc osobą niezwy-
kle życzliwą ludziom, chętnie rozmawiał nie tylko na tematy naukowe, ale 
także osobiste, życia codziennego. Wiele razy dyskutowaliśmy, odnosząc się 
do zagadnień historycznych, ekonomicznych i lokalnych. Często przy tym za-
chęcał mnie do różnych działań oraz przestrzegał przed innymi. Pamiętam 
długie rozmowy z Profesorem przy pisaniu mojej rozprawy doktorskiej, któ-
rej był promotorem. Przed obroną pracy doradził mi, żebym mówił krótko 
i treściwie, aby nie zmęczyć zacnego grona, przed którym miałem wystąpić. 
Dzięki zastosowaniu się do tej uwagi wywarłem bardzo dobre wrażenie za-
równo pod względem prezentacji autoreferatu, jak i odpowiedzi na pytania. 
Rozmów z Profesorem brakuje mi teraz szczególnie. Poza tym zrealizowa-
liśmy wspólnie wiele różnych przedsięwzięć organizacyjnych i naukowych, 
które również mocno zbliżyły nas do siebie.

Profesorowi bardzo zależało, aby zwłaszcza w Katedrze, której był kie-
rownikiem, panowała przyjazna atmosfera. Jako pracownicy mogliśmy za-
wsze liczyć na Jego wsparcie, bezinteresowną pomoc, a przy tym nieprzerwa-
nie motywował nas do pracy i samorozwoju. Cieszyły Go nasze małe i duże 
katedralne sukcesy.
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Postawa otwartości i życzliwości wobec innych zjednywała Profesorowi całe 
zastępy przyjaciół nie tylko na uczelni. Warto zwrócić uwagę, że Profesor był 
bardzo szanowany w środowisku legislatorów. Przyczyn tego należy upatry-
wać w tym, że w latach 1991–2002 pracował w Kancelarii Senatu RP, a także 
aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Legislacji oraz Polskim Towarzy-
stwie Przyjaciół Parlamentaryzmu oraz dał się poznać jako znakomity eks-
pert w zakresie zagadnień dotyczących prawodawstwa. Profesor często wy-
stępował na konferencjach naukowych dotyczących historii i teraźniejszości 
polskiego parlamentaryzmu. W uznaniu jego wybitnych zasług dla transfor-
macji ustrojowej oraz za działalność na rzecz rozwoju polskiego parlamen-
taryzmu był odznaczony w 2014 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Profesor był dla mnie mistrzem, przyjacielem, szefem czasem krytycz-
nym, ale zawsze pomocnym, którego bardzo mi brakuje. Jego osobowości, 
aury, którą roztaczał i prezentowanej postawy nikt nie zastąpi.

*

Profesor Wojciech Orłowski odszedł z Naszego grona, nie uczynił tego jednak 
w sposób ostateczny i definitywny. Pozostał po Nim ogromny dorobek na-
ukowy. To właśnie te dzieła stanowiące życiową spuściznę Profesora Orłow-
skiego, jak również wspomnienia, które zachowaliśmy powodują, że Profesor 
Wojciech Orłowski na zawsze pozostanie w pamięci swych bliskich, przyja-
ciół, uczniów i współpracowników.

Professor, non omnes mortuus!


