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Ryszard Więckowski (1952–2014) 
– wspomnienie pośmiertne

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to, co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego [...]”

ks. Jan Twardowski 

Kiedy dwa lata temu we troje wspólnie z Doktorem Więckowskim re-
dagowaliśmy wspomnienie po śmierci śp. Profesora Andrzeja Oklejaka, nie 
myśleliśmy, że tak szybko przyjdzie nam – tym razem już tylko we dwoje – 
redagować kolejny nekrolog. 30 września 2014 r. przeżywszy 62 lat odszedł 
Doktor Ryszard Więckowski – kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, człowiek wy-
bitny, cieszący się wielkim uznaniem i szacunkiem nie tylko jako pracownik 
naukowy, ale zwłaszcza i przede wszystkim jako człowiek. Odszedł zbyt wcze-
śnie pozostawiając wszystkich w smutku i żalu...

Doktor Ryszard Więckowski urodził się 31 maja 1952 roku w Krako-
wie. Od samego początku był związany z Krakowem i tutaj zdecydował się 
pozostać. Swą dorosłą ścieżkę rozwoju zawodowego, a zarazem naukowego, 
rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 października 1979 r. W roku 
1988 obronił rozprawę doktorską „Dopuszczalność drogi sądowej w spra-
wach cywilnych”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Miączyński, 
recenzentami zaś prof. dr hab. Władysław Siedlecki oraz prof. dr hab. Maria 
Jędrzejewska. Praca została ona jednogłośnie przyjęta przez Radę Wydziału 
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Prawa i Administracji UJ i na jej wniosek opublikowana w całości w „Zeszy-
tach Naukowych UJ. Prace Prawnicze” (nr 139).

Równolegle z rozwojem naukowym, nie zaniedbując praktycznych aspek-
tów wykształcenia prawniczego, Doktor Ryszard Więckowski w latach 1980–
1982 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, gdzie 
następnie złożył egzamin sędziowski. W roku 2005 został wpisany na listę 
radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, z tym, 
że w związku z pracą naukową w Uniwersytecie Jagiellońskim, równoległą 
pracą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i obo-
wiązkami rodzinnymi, zawodu radcy prawnego ostatecznie nie wykonywał.

Z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Doktor Ry-
szard Więckowski był związany od 2000 r., tj. od momentu rozpoczęcia jej 
działalności. Prowadził dla I roku administracji konwersatorium z przedmio-
tu „Ustrój organów ochrony prawnej”. Od roku akademickiego 2005/2006 
prowadził również wykład z obligatoryjnego przedmiotu „Postępowanie cy-
wilne” oraz ćwiczenia dla studentów IV roku prawa, a także seminaria magi-
sterskie (rok IV i V), przy czym, co należy podkreślić, szczególnie te ostatnie 
cieszyły się rokrocznie bardzo dużym zainteresowaniem studentów. Pracu-
jąc z  seminarzystami wypromował kilkudziesięciu absolwentów Akademii, 
w tym dwie pierwsze absolwentki prawa na Wydziale Prawa i Administracji, 
co miało miejsce 1 czerwca 2007 r.

1 października 2011 r. Doktor Ryszard Więckowski został pracowni-
kiem etatowym Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
jako adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego, kierowanej przez prof. 
Andrzeja Oklejaka, nadto równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną po-
wierzono mu funkcję pełnomocnika dziekana WPiA ds. nauki i dydakty-
ki, którą sprawował do 30 września 2012 r. Został również powołany do 
Rady Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. Sprawując powierzone mu funkcje kładł nacisk na 
systematyczne podnoszenie poziomu zajęć dydaktycznych prowadzonych na 
wydziale, przede wszystkim przez ich uzupełnianie o aspekty praktyczne. We 
wspomnianym zakresie był między innymi jednym z pomysłodawców zapo-
czątkowanego w roku akademickim 2011/2012, cyklu wykładów otwartych, 
pozwalających studentom na bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawi-
cielami zawodów prawniczych.

Swoje zainteresowania naukowe Doktor Ryszard Więckowski koncen-
trował już od samego początku wokół problematyki dopuszczalności drogi 
sądowej w postępowaniu cywilnym, tej problematyki tyczyła obroniona, na-
stępnie zaś opublikowana rozprawa doktorska. Z innych publikacji Doktora 
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Ryszarda Więckowskiego wspomnieć należy m.in.: Z problematyki dopusz-
czalności drogi sądowej w sprawach lokalowych małżonków („Zeszyty Nauko-
we UJ. Prace Prawnicze” 1981, nr 98, s. 151–169); Ochrona praw jednost-
ki w świetle bezwzględnych przesłanek procesu cywilnego („Zeszyty Naukowe 
UJ. Prace Prawnicze” 1983, nr 108, s. 29–75); Sądowe dochodzenie roszczeń 
a postępowanie przedsądowe („Państwo i Prawo” 1990, nr 2, s. 52–61); Wła-
ściwość rzeczowa sądu a wartość przedmiotu sporu („Przegląd Sądowy” 1993, 
nr 5, s. 47–56); opracowanie z Andrzejem Oklejakiem Kodeksu postępowa-
nia cywilnego po zmianach w 1990 r. (seria „Bibliotheca Iuridica”, Kraków 
1991), a także Ostatnie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego a legislacja 
(„Przegląd Sądowy” 1991, nr 3, s. 41–47). Przygotował również wprowa-
dzenie poświęcone zmianie modelu środków odwoławczych do wydania Ko-
deksu postępowania cywilnego po nowelizacji z 1 marca 1996 r. (Kraków 
1996, s. 13–23); Cofnięcie apelacji i kasacji („Przegląd Sądowy” 2002, nr 7–8, 
s.  158–168 [artykuł krytyczny regulacji tej materii z propozycjami prawi-
dłowych zapisów ustawowych]); Wyrok zaoczny w polskim procesie cywilnym 
(wybrane zagadnienia) ([w:] Wokół problematyki orzeczeń, red. Ł. Błaszczak, 
Toruń 2007); Zmiany art. 47 Kodeksu postępowania cywilnego o składzie sądu 
w okresie od 1 lipca 1996 r. do 28 lipca 2007 r. (Warszawa 2008).

W jego dorobku naukowym znaczące miejsce zajmowały też glosy i  tu-
taj wspomnieć należy m.in.: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 
11.12.1984 r. (III CZP 74/84) („Nowe Prawo” 1987, nr 87, s. 115–121); 
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10.04.1991 r. (II UZP 1/91) 
(„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1992, nr 1, poz. 18, s. 33–36); Glosa do po-
stanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17.12.1991 r. (I Acz 247/91) 
(„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1994, nr 12, poz. 245, s. 583–586); Glosa 
do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26.04.1995 r. (III CZP 43/9) („Orzecz-
nictwo Sądów Polskich” 1996, nr 5, s. 210–212).

Poza wspomnianą działalnością naukową, Doktor Ryszard Więckowski 
angażował się także w działalność o charakterze praktycznym. I tak wspo-
mnieć tutaj można wydane opinie: dotycząca Rządowego projektu o zmianie 
Kodeksu postępowania cywilnego; Kodeksu postępowania administracyjne-
go oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy 
nr 137) oraz autopoprawki do tego projektu z 1993 r.; dla Sejmu RP I kaden-
cji, Klub KLD; opinię w przedmiocie możliwości wystąpienia z kasacją do 
Sądu Najwyższego przez Miasto Stołeczne Warszawa (współautorstwo z An-
drzejem Oklejakiem, 1997); Statut Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UJ, oraz 
Projekt kasacji Miasta Stołecznego Warszawy do Sądu Najwyższego w spra-
wie Miasto Stołeczne Warszawa kontra Monetel i Syntax (współautorstwo 
z Andrzejem Oklejakiem).
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Miarą kompetencji naukowych Doktora Ryszarda Więckowskiego są nie 
tylko jego własne prace naukowe i osiągnięcia, ale również osiągnięcia jego 
wychowanków. Doktor Ryszard Więckowski, jako człowiek otwarty, przy-
stępny i miły, był osobą szczególnie szanowaną i lubianą przez studentów 
i pracowników. Zawsze otwarty na wszelkie dyskusje nie tylko naukowe, 
chętnie służył radą, nie narzucał swej opinii, cenił też poglądy innych, dając 
jednocześnie swym uczniom wiele swobody w działaniu. Można było z nim 
podyskutować, znajdował na to czas, nikomu nie odmawiał. Był człowiekiem 
niezwykle ciepłym, rodzinnym, kochającym, troskliwym mężem i ojcem.

30 września 2014 r. straciliśmy wspaniałego i wiernego przyjaciela, kolegę, 
partnera w dyskusjach, opiekuna naukowego. Odchodząc tak niespodziewa-
nie zostawił wokół nas pustkę i smutek, z którymi trudno jest się oswoić 
i trudno będzie wypełnić. Odszedł bowiem na zawsze człowiek ogromnej 
wiedzy i kultury osobistej, zarazem skromny, uczynny i szlachetnego serca, 
człowiek o nieprzeciętnych walorach osobistych. W połączeniu z uznanymi 
kompetencjami naukowymi te wszystkie jego cechy sprawiły, że w krótkim 
czasie skupił wokół siebie niezwykle liczne grono uczniów, studentów, przyja-
ciół i znajomych. Wszyscy oni przyszli Go pożegnać i towarzyszyli mu w Jego 
ostatniej drodze w piękny, ale równocześnie smutny dzień 8 października 
2014 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


