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Magnificencjo, 
Wielce Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele!

Jestem głęboko wzruszony tą wspaniałą uroczystością i ogromnie uradowany. 
Chciałbym bardzo, aby życzenia Pana Prof. Mariana Grzybowskiego co do 
przyszłych jubileuszy spełniły się. Miejmy nadzieję, że jego postulat, z Bożą 
pomocą, uda się zrealizować i spotkamy się ponownie w tym samym gronie.

Pragnę najserdeczniej podziękować za tak przyjazną, życzliwą reakcję na 
70-lecie moich urodzin i 45-lecie pracy naukowej.

Przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Marszałek S ejmu, obecnie 
Pani Premier Ewie Kopacz, która wskazała w swym liście gratulacyjnym na 
moje zaangażowanie w budowę państwa demokratycznego i wsparcie, jakiego 
udzielałem tworzącym i stosującym prawo.

Również serdecznie dziękuję Panu Jackowi Michałowskiemu – Szefowi 
Kancelarii Prezydenta RP, który podkreślił wartość mojej współpracy z zagra-
nicą, zwłaszcza z krajami niemieckojęzycznymi.

Wielkie podziękowanie, serdeczne Bóg zapłać, składam także Jego Emi-
nencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi – metropolicie krakowskiemu, 
za piękne wyrazy uznania i błogosławieństwo na dalsze lata. Nie mniej ser-
decznie i gorąco dziękuję Pani Profesor Lenie Kolarskiej-Bobińskiej – Mi-
nister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Panu Markowi Biernackiemu – Mi-
nistrowi Sprawiedliwości, Panu Andrzejowi Seremetowi – Prokuratorowi 
Generalnemu, Pani Profesor Irenie Lipowicz – Rzecznikowi Praw Obywa-
telskich, Panu Markowi Sowie – Marszałkowi Województwa Małopolskiego, 
Panu Profesorowi Jackowi Majchrowskiemu – Prezydentowi Miasta Krako-
wa, Panom Profesorom Adamowi Jamrozowi i Mirosławowi Granatowi – sę-
dziom Trybunału Konstytucyjnego, za wyrazy uznania dla mej wieloletniej 
pracy i mego dorobku oraz gratulacje i życzenia dalszej aktywności.

Szczególne wyrazy wdzięczności za piękny list gratulacyjny pragnę złożyć 
Jego Magnifi cencji Wojciechowi Nowakowi – Rektorowi Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, uczelni tak bliskiej memu sercu, której tak wiele zawdzięczam. 
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Dziękuję – również za znakomite gratulacje i życzenia Panom Rektorom 
innych krakowskich uczelni, Ich Magnifi cencjom: Andrzejowi Chochoło-
wi– Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego, Włodzimierzowi Sademu – 
Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego, Kazimierzowi Furtakowi – Rektorowi 
Politechniki Krakowskiej. Wielkie słowa podziękowania kieruję także do 
rektorów wielu zagranicznych szkół wyższych, z którymi rozwijamy współ-
pracę w tym zwłaszcza do: Pana Profesora Ivana Mircheva – Rektora Po-
łudniowo-Zachodniego Uniwersytetu im. Neofi ta Rilskiego w Błagojewgra-
dzie w Bułgarii, Pani Dr. Vesny Lopičić – Prorektor Uniwersytetu w Niszu 
w Serbii, Pana Prof. Wiktora Ognewiuka Rektora Uniwersytetu Kijowskiego 
im. Borysa Grinczenki, Pana Prof. Armina Willingmanna – Rektora Wyższej 
Szkoły Nauk Stosowanych w Wernigerode w Niemczech, Pani Prof. Kateryny 
Astakhovej – Rektor Uniwersytetu Humanistycznego „Narodowej Akademii 
Ukraińskiej” w Charkowie, Pana Prof. Dragica Tomića – Rektora Wyższej 
Szkoły Biznesu w Nowym Sadzie w Serbii, Pana Prof. Witalija Weretenni-
kowa – Rektora Makiejewskiego Instytutu Ekonomiczno-Humanistycznego 
w Makiejewce na Ukrainie.

Serdecznie dziękuję również za wspaniałe gratulacje i życzenia Pani Pro-
fesor Krystynie Chojnickiej – Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Pani Mecenas Danucie Koszyk-Ciało-
wicz – dziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, 
Profesorowi Jo Carby-Hallowi – Konsulowi Honorowemu Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wielkiej Brytanii, jak też Zarządowi Głównemu Societas Hum-
boldtiana Polonorum, Zarządowi i Radzie Nadzorczej Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego i Redakcji „Magazynu Prestiż”.

Z ogromną radością i wdzięcznością przyjąłem piękne słowa gratulacji 
i życzeń od mych kolegów, przyjaciół i współpracowników. Wśród nich pra-
gnę wymienić: Prof. Jerzego Nowakowskiego – mojego przyjaciela z ławy 
szkolnej, obecnie dyrektora Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlo-
wej w  Warszawie i członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskie-
go, Prof. Kazimierza Działochę z Uniwersytetu we Wrocławiu – sędziego 
Trybunału Konstytucyjnego, Prof. Andrzeja Mączyńskiego z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Prof. Annę Łab-
no – wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, 
Prof. Ryszarda Borowieckiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Prof. Zbigniewa Witkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, Prof. Jana Barcza z Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, Prof. Bar-
barę Stoczewską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Haralda G. Kundocha 
z Kolonii.
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Dziękuję również gorąco wszystkim tym, którzy dołączyli się do tych gra-
tulacji i życzeń i na dzisiejszą uroczystość tak licznie przybyli, a przez swą 
obecność wskazali na wartość tego, co udało mi się w tak ciężkiej pracy, 
w wielkim trudzie osiągnąć i to docenili.

Jestem szczególnie zobowiązany tym przyjaciołom i kolegom, którzy pod-
jęli się tak ogromnego wysiłku zorganizowania tej uroczystości i jednocześnie 
zredagowania tak obszernego dzieła. Wielkie dzięki również wszystkim au-
torom, którzy napisali cenne niezwykle prace naukowe, składające się na tę 
wielotomową księgę jubileuszową. To cenię bardzo wysoko i za to jeszcze raz 
najserdeczniej dziękuję. Dziękując redaktorom Panu Prof. Grzybowskiemu, 
Panu Prof. Tulei – sędziom Trybunału Konstytucyjnego, chciałbym wymie-
nić też Pana Dra Nalezińskiego, który współdziałał i współpracował z nimi. 
Ogromny wysiłek w opracowanie i wydanie tego potężnego dzieła włożony 
został przez pracowników Ofi cyny Wydawniczej AFM Krakowskiego Towa-
rzystwa Edukacyjnego, którą kieruje Pani Halina Baszak-Jaroń. Wielkie więc 
podziękowania dla niej i jej współpracowników, zwłaszcza Pani Annie Szubie-
-Boroń. Chciałbym też podziękować tym, którzy organizacyjnie przyczynili 
się do tego, byśmy mogli dziś tu się spotkać. To przede wszystkim Pani Agacie 
Bień-Krawiec i jej współpracownikom. Serdeczne dzięki.

Dziękuję moim wspaniałym kolegom Jego Magnifi cencji Krakowskiej 
Akademii Jerzemu Malcowi, Panu Prof. Bogusławowi Banaszakowi – dzieka-
nowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Zielonej Górze, Panu 
Prof. Leszkowi Garlickiemu – sędziemu Trybunału Konstytucyjnego RP 
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, także Panu Prof. 
Adamowi Jamrozowi – sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, byłemu rekto-
rowi Uniwersytetu w Białymstoku, byłemu senatorowi i byłemu wicemini-
strowi, za wysoce interesujący wykład. Ogromne serdeczne dzięki wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tego jubileuszu, do jego przebiegu 
i podkreślenia wagi tego wydarzenia.

Chciałbym jednak, jeśli Państwo pozwolicie, w dosłownie kilku słowach 
jeszcze nawiązać do myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który był inspi-
ratorem moich działań na rzecz nauki i szkolnictwa. Zawsze sięgałem do jego 
myśli i wielokrotnie się na nie powoływałem. Dlatego też jego imieniem na-
zwana została Krakowska Szkoła Wyższa, a później Krakowska Akademia.

W problematyce, która jest merytorycznym przedmiotem konferencji, 
tym samym jubileuszu, Andrzej Frycz Modrzewski miał także ogromne osią-
gnięcia. Kiedy dziś wskazujemy, jako konstytucjonaliści, na pewne manka-
menty funkcjonowania naszego państwa jako państwa prawnego, demokra-
tycznego i socjalnego, zwłaszcza państwa prawnego, to kojarzy mi się często 
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trafność myśli z połowy XVI w. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. To on ak-
centował konieczność odpowiednio kwalifi kowanego przygotowania treści 
norm prawnych, odpowiedniego ich formułowania, aby były one zrozumiałe 
i  prawidłowo stosowane. Jego postulat jest nadal aktualny, jeśli dziś wska-
zujemy na, niestety, słabnącą jakość prawa stanowionego, jeśli stwierdzamy, 
o czym pisałem w jednym z rozdziałów zredagowanej przeze mnie książki, że 
wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są wykonywane w wystarczającym, 
należytym zakresie, a jednocześnie dostrzegamy nadmierność regulacji, prze-
sadną ingerencję np. w sferę konstytucyjnej wolności nauki i nauczania. Ob-
serwując wydane ostatnimi laty w tej sferze niektóre regulacje prawne, można 
postawić pytanie, gdzie jest konstytucyjnie gwarantowana autonomia szkół 
wyższych? Tylko dwa podmioty zostały nią objęte: kościoły i związki wyzna-
niowe oraz szkoły wyższe. A co dziś mamy? Drobiazgową ingerencję państwa 
w działalność naukową, dydaktyczną z powołaniem się, wadliwym zresztą, 
błędnym, na zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady, na tzw. europejskie 
ramy kwalifi kacyjne, przekształcone, też niewłaściwie w krajowe ramy kwa-
lifi kacyjne. I muszę przyznać, że w czasie moich prac, jako eksperta w toku 
posiedzeń komisji sejmowej, na moje stanowcze opinie o niezgodności z kon-
stytucją proponowanych i przyjmowanych rozwiązań, uzyskałem odpowiedź 
posłów: to niech się tym zajmie Trybunał Konstytucyjny, a nas to nie ob-
chodzi. Wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny zajmuje się tym, ma jednak 
nadmiar obciążeń i nie będzie w stanie orzekać w każdej sytuacji, w której jest 
wyraźne zaniedbanie legislacyjne, zła jakość prawa. To jest głęboko niepoko-
jące, zwłaszcza dla konstytucjonalistów.

Nie będę, bo już czas na to nie pozwala, wchodził bliżej w te zagadnienia. 
Może będzie to tematem konferencji naukowej poświęconej wolności nauki 
i nauczania. Zwierzchność prawa, jego panowanie, jego rządy postulował An-
drzej Frycz Modrzewski, gdy powiadał „Godzi się tedy, aby i nad królami 
i nad wszystkiemi urzedniki zwierzchność miały prawa”. Zwracał przy tym 
uwagę na jego jakość, jasność, jego uzasadnioną słuszność Modrzewski wie-
rzył w kwalifi kacje prawników, w to, że w naprawionej Rzeczpospolitej prawo 
spełniać będzie te wymogi i takie prawo będzie obowiązywać. Ja też tę wiarę 
zachowuję, pomimo wielu trudności, a nawet porażek.

Moje życie zaczęło się na tydzień przed powstaniem warszawskim 24 lipca 
1944r. Trzy sąsiednie wsie zostały przez Niemców spalone. Ludność wymor-
dowana, w tym znaczna część mojej rodziny. Nasze, moich rodziców, dobra 
zostały ograbione przez okupantów niemieckich i wychodziliśmy po wojnie 
ze straszliwej nędzy. Z tym musiał uporać się mój ojciec, moja matka. To były 
ciężkie czasy. Ale jednocześnie już w szkole podstawowej miałem ambicje 
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naukowe. Jak już wspomniałem, w jednej ławce w szkole podstawowej sie-
działem z obecnym tu Prof. Jerzym Nowakowskim. I kiedy w szóstej gdzieś 
klasie nauczycielka spytała: kim chcecie być? Obaj, nie wiedząc zresztą o tym, 
powiedzieliśmy niemalże krzycząc: naukowcami. I takimi się staliśmy. To, że 
zająłem się problematyką niemiecką było konsekwencją tragicznego zdarze-
nia, jakie miało miejsce w Krakowie i wielu tu obecnym jest ono znane. Otóż 
po skończeniu studiów Pan Prof. Marek Sobolewski dostrzegł we mnie kan-
dydata do pracy naukowej. Pomimo wielu przeszkód, przy współdziałaniu 
z Panem Prof. Witoldem Zakrzewskim, Panem Prof. Kazimierzem Opałkiem 
– moimi mistrzami, wybitnymi prawnikami, udało mi się moje marzenie 
zrealizować. Niedługo po tym, jak zostałem asystentem w Uniwersytecie Ja-
giellońskim doszło do tragedii. W wypadku na ul. Karmelickiej zginął Pan 
Prof. Konstanty Grzybowski, specjalista od problematyki niemieckiej i wtedy 
otrzymałem od moich mistrzów polecenie zajęcia się problematyką niemiec-
ką. Znałem angielski, nawet prowadziłem tuż po studiach wykłady w tym 
języku, oczywiście rosyjski. Hiszpańskiego uczyłem się, łacinę znałem do-
brze, ale niemiecki był językiem wrogów. Moi przełożeni jednak powiedzieli, 
że muszę się nauczyć szybko w 3–4 miesiące języka niemieckiego. Dali mi 
do zrecenzowania potężną książkę, ok. 750 stron H. Kaacka, Geschichte und 
Struktur des deutschen Parteiensystems. Z trudem wielkim, dniami i nocami 
ucząc się niemieckiego, napisałem tę recenzję. I to był początek mojej pracy 
nad problematyką niemiecką.

Napisana książka o systemie partyjnym RFN była dobrze oceniona przez 
Prof. Klausa von Beyme z uniwersytetu w Heidelbergu, który znając polski, 
wspólnie z Dr. Klausem Ziemerem, także z Heidelbergu, który znał polski, 
ocenili ją wysoko. Zostały napisane recenzje, ale jednocześnie zostało zapro-
ponowane mi stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta. I też po 
pewnych kłopotach, nie od razu, bo to nie była sprawa łatwa – załatwienie 
zgody na taki wyjazd w tym czasie, zostałem stypendystą tej Fundacji, wcze-
śniej już mając dorobek w postaci publikacji i wykładów w uniwersytecie 
w Jenie i Lipsku w NRD. Zacząłem dalszy etap mego życia w uniwersytecie 
w Getyndze, później w Bonn, także w Kolonii i w wielu innych ośrodkach: 
Kassel, Bremie, Monachium, Bochum. W uniwersytecie w Bochum Pan Prof. 
Rolf Grawert był moim najbliższym kolegą i współpracownikiem. Prowadzi-
łem aktywną działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. I muszę 
powiedzieć, że odbierałem to jako swój osobisty sukces, kiedy ofi cjalnie do 
tego doszło, zwłaszcza, że moja rodzina miała tak dużo tragicznych i bole-
snych doświadczeń z czasów okupacji niemieckiej. To niełatwe, ale uważałem 
że przyszłość Polski zależy także od mojego działania, do czego w skromnym 
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zakresie mogłem się przyczynić, zwłaszcza działając na rzecz nauki i naucza-
nia. W służbie nauki i nauczania. I tak też zatytułowana została ta biogra-
fi czna książeczka, która dołączona jest do tych 4 tomów merytorycznych, 
poświęconych państwu demokratycznemu, prawnemu i socjalnemu. 

Dziękując jeszcze raz najserdeczniej wszystkim tu obecnym. Dziękuję tak-
że tym, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do zorganizowania 
tej uroczystości. Chciałbym, by te życzenia które tu padły, przekształciły się 
w rzeczywistość, ale wiem, że wymaga to dalszej mojej intensywnej pracy. 
Dziękuję najserdeczniej.

Zbigniew A. Maciąg


