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Jubileusz Profesora Jerzego Malca

Jubilee of Professor Jerzy Malec

Abstract

On 5th December 2012, Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University witnessed the 40-year anniver-
sary of scholarly work of prof. dr hab. Jerzy Malec, an outstanding Cracovian legal historian, Rector of 
the A.F.M. Krakow University, and a long-standing associate of the Faculty of Law and Administration 
at the Jagiellonian University. The laudation was held by prof. dr hab. Wojciech Witkowski from Maria 
Curie-Skłodowska University in Lublin. Prof. dr hab. Jerzy Malec was given an anniversary book 
entitled Regnare – Gubernare – Administrare (edited by Stanisław Grodziski and Andrzej Dziadzio 
from the Jagiellonian University).
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W dniu 5 grudnia 2012 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Krakowie odbył się Jubileusz 40-lecia pracy naukowej wybitnego 
krakowskiego historyka prawa, prof. dr. hab. Jerzego Malca – JM Rektora Krakowskiej 
Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, wieloletniego pracownika Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość była połączona z wręcze-
niem Jubilatowi Księgi Pamiątkowej opublikowanej na zlecenie Krakowskiej Akademii  
(wydawca – Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. – Ofi cyna Wydawnicza 
AFM, Kraków 2012). 

Uroczystość stała się okazją do spotkania licznego grona polskich historyków prawa 
reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie oraz gości, wśród których nie za-
brakło także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Po uroczystym otwarciu odczytano listy gratulacyjne nadesłane Jubilatowi zarówno 
z kraju, jak i z zagranicy. Jubilat przyjął także serdeczne życzenia zdrowia i dalszych suk-
cesów od wszystkich osób przybyłych na uroczystość, w tym od Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a także Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz przedstawi-
cieli zaprzyjaźnionych z Krakowską Akademią uczelni z Niemiec, Ukrainy i Białorusi. 
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Laudację wygłosił prof. dr hab. Wojciech Witkowski z Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. W swoim wystąpieniu wskazał na drogę naukową Jubilata 
oraz jego zasługi w badaniach nad dziejami federalizmu, historią administracji i myśli 
administracyjnej. Podkreślił dorobek naukowy Jubilata liczący sto kilkadziesiąt opubli-
kowanych prac, a także jego wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Zwrócił 
też uwagę na rolę Jerzego Malca, który, jako rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza  Modrzewskiego, przyczynił się w istotny sposób do dynamicznego rozwoju tej 
uczelni. 

Wydana z okazji Jubileuszu Księga Pamiątkowa zatytułowana Regnare – Gubernare 
– Administrare składa się z dwóch części. Tom I zawiera: Listy gratulacyjne, Tabula 
gratulatoria, S. Grodziski, A. Dziadzio, Profesor Jerzy Malec w czterdziestolecie pra-
cy naukowej, W. Tłokiński, Profesora Jerzego Malca rola i działalność w Konferencji 
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, wykaz publikacji prof. dr. hab. J. Malca, wykaz 
doktorantów prof. dr. hab. J. Malca, Prawo i władza na przestrzeni wieków – 34 arty-
kuły, 468 stron. Tom II, Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, zawiera 
29 artykułów i liczy 375 stron). 

Dwutomową Księgę Pamiątkową Jubilatowi wręczyli jej redaktorzy:
prof. dr hab. Stanisław Grodziski oraz prof. nadzw. dr hab. Andrzej Dziadzio 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kronika naukowa za rok 2012 – Chronicle of scholarly events (2012)


