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Słowo wstępne

Profesor Edward Gniewek – nasz Mistrz i Przyjaciel

Edward Gniewek przebył długą drogę z malutkiej, zagubionej gdzieś pomiędzy górami 
koło Piwnicznej Zdroju wioski o nazwie Kokuszka, gdzie urodził się 8.11.1945 r., do Wroc-
ławia, gdzie dziś w gronie przyjaciół i uczniów obchodzi sześćdziesięciopięciolecie urodzin 
i gdzie od ponad czterdziestu lat zajmuje się pracą naukową. 

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu na miejsce swojej dalszej 
nauki wybrał odległy Wrocław. Tu w latach 1963–1968 studiował prawo pod opieką tak 
znakomitych nauczycieli i wychowawców, jak profesorowie Andrzej Stelmachowski, Franciszek 
Longchamps, Andrzej Mycielski, Jan Baszkiewicz, Kazimierz Orzechowski, Witold Świda, Maria 
Lipczyńska, Stanisław Hubert, by wymienić tylko niektórych.

Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął karierę akademicką, początkowo jako stażysta 
w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 
następnie (od 1969 r.) jako asystent, a później (od 1970 r.) starszy asystent. Równocześnie 
odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zakończoną 
w 1970 r. egzaminem sędziowskim. Przygodę z wymiarem sprawiedliwości odłożył jednak na 
później, a skupił się na pracy naukowej. Tę prowadził pod opieką śp. prof. Andrzeja Stelma-
chowskiego, którego do dziś uważa za swojego Mistrza. Zmienne losy uniwersyteckiej karie-
ry prof. Stelmachowskiego, a raczej zmienne kaprysy ówczesnej władzy, najpierw umożliwiły 
młodemu Edwardowi Gniewkowi uczestnictwo w seminarium magisterskim tego wybitnego 
cywilisty, przeniesionego wówczas „karnie” do Wrocławia, potem jednak nie pozwoliły ucz-
niowi na skorzystanie z bezpośredniej pieczy naukowej mistrza, ten bowiem, „ułaskawiony”, 
powrócił na macierzysty Uniwersytet Warszawski. W efekcie promotorem rozprawy doktor-
skiej „Nabycie własności nieruchomości rolnych przez posiadaczy”, obronionej w 1974 r., był 
prof. Jan Kosik, natomiast prof. Stelmachowski formalnie był tylko jej recenzentem, choć jego 
rzeczywisty wpływ na kształt tej pracy był większy, doktorant utrzymywał bowiem kontakt 
ze swoim Nauczycielem, a także odbył u niego w Warszawie staż naukowy. Niezwłocznie 
po uzyskaniu doktoratu Edward Gniewek został adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego 
wrocławskiego Wydziału Prawa.

W pierwszym okresie pracy naukowej Edward Gniewek korzystał z wiedzy i życzliwości 
nie tylko profesorów Stelmachowskiego i Kosika, ale także pozostałych wrocławskich cywili-
stów, zwłaszcza prof. Józefa Fiemy i prof. Alfreda Kleina. We wdzięcznej pamięci zachował też 
swoich starszych kolegów, a przede wszystkim nieżyjącego już, niestety, przyjaciela – Waleria-
na Pańkę. Profesorowi Kosikowi w znacznym stopniu zawdzięcza – jak sam wspomina – uzy-
skanie habilitacji, profesor bowiem z właściwą sobie skrupulatnością i dyscypliną nadzorował 
postępy wypromowanych przez siebie doktorów w pracy nad rozprawami habilitacyjnymi. 

Stopień naukowy doktora habilitowanego Jubilat uzyskał w 1986 r., na podstawie roz-
prawy „Własność osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim”. W następnym roku został 
powołany na stanowisko docenta, a w 1991 r. – profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy 
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profesora nauk prawnych otrzymał w roku 1997, a po trzech latach Uniwersytet powierzył 
mu stanowisko profesora zwyczajnego.

Wcześniej, w latach 1988–1991, prof. Edward Gniewek pełnił w Uniwersytecie Wrocław-
skim funkcję prorektora do spraw studenckich. W trudnych warunkach przemian ustrojo-
wych, protestów politycznych i strajków studenckich, dzięki swojej umiejętności rozmawiania 
z młodymi ludźmi, dzięki głębokiemu zrozumieniu ich – a właściwie wspólnych – potrzeb 
Profesor przyczynił się do skonstruowania nowego modelu samorządności studenckiej.

Jubliat jest człowiekiem otwartym, łatwo nawiązującym kontakty oraz towarzyskim i te 
jego cechy wielokrotnie pomagały mu w pracy naukowej. Jeszcze w latach siedemdziesiątych 
zaczęła się przyjaźń i współpraca prof. Edwarda Gniewka z cywilistami z Uniwersytetu Masa-
ryka w Brnie, najpierw z prof. Josefem Macurem, później z jego uczniami – Josefem Fialą, Ja-
nem Hurdikiem i Milaną Hrušakovą. W późniejszym czasie podobnie przyjacielskie stosunki 
Profesor nawiązał z katedrą prawa cywilnego Uniwersytetu Karola w Pradze, zwłaszcza z prof. 
Janem Dvořakiem i dr. Petrem Teglem.

Równie dawne i serdeczne kontakty łączą prof. Gniewka z innymi, najbliższymi sąsiadami 
– środowiskiem cywilistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tu także współpraca na-
ukowa zapoczątkowana jeszcze przez prof. Jana Kosika przerodziła się w osobiste przyjaźnie. 
Trzecią grupą, z którą od dawna łączą Profesora ścisłe więzi, jest warszawskie i białostockie 
grono uczniów prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Z biegiem czasu, zwłaszcza po objęciu funkcji 
kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, podobnie bli-
skie relacje udało się prof. Gniewkowi nawiązać z innymi ośrodkami cywilistycznymi w kraju. 

W 1991 roku prof. Edward Gniewek objął funkcję sędziego w Sądzie Apelacyjnym we 
Wrocławiu. Szybko stał się instytucją wrocławskiego wymiaru sprawiedliwości, nie tylko ze 
względu na znakomite kompetencje i wielką rzetelność, ale także z powodu ogromnego oso-
bistego zaangażowania i troski o zachowanie należytego poziomu merytorycznego zarówno 
wymiaru sprawiedliwości, jak i pomocy prawnej. Wielu sędziów sądów niższych instancji, 
adwokatów i radców prawnych uczyło się prawa z uzasadnień wyroków Profesora, niejeden 
z nich jednak znalazł też w tych uzasadnieniach gorzkie słowa na temat jakości swojej pracy. 

Na osobne wymienienie zasługuje długotrwała współpraca i serdeczna przyjaźń łącząca 
prof. Edwarda Gniewka ze środowiskiem notarialnym, zarówno dolnośląskim, jak i ogólno-
polskim. Przyczyniły się do niej zarówno wieloletnie pełnienie przez Profesora funkcji sędziego 
wizytatora do spraw notarialnych we wrocławskim Sądzie Apelacyjnym, jak i jego naukowe 
zainteresowania, koncentrujące się na problematyce obrotu nieruchomościami. Profesor jest 
przyjacielem polskiego notariatu, a i my w działalności naukowej i organizacyjnej Zakładu 
i Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego mogliśmy wielokrotnie korzystać 
z życzliwości i wsparcia notariuszy.

Na czele Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego stanął Jubi-
lat w roku 1993. Zbieg niepomyślnych okoliczności – śmierć jednych profesorów, odejście na 
emeryturę innych – sprawiły, że zakład ten nie należał wówczas do wiodących zespołów cywi-
listycznych w Polsce. Wyłącznie ogromne zaangażowanie prof. Edwarda Gniewka, Jego talent 
organizacyjny, a przede wszystkim Jego niezwykłe wyczucie i umiejętności doboru i kierowa-
nia ludźmi sprawiły, że wrocławska cywilistyka zajmuje dziś mocniejszą pozycję w polskim 
świecie prawniczym. W ogromnej mierze przyczyniły się do tego własne dzieła Profesora. Ich 
lista jest obszerna, zamieszczamy ją dalej, tu natomiast chcemy wymienić najważniejsze: mo-
nografi e „Nabycie własności gruntów rolnych przez posiadaczy” (Wrocław 1976), „Własność 
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osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim” (Wrocław 1986), „Własność osobista domów 
mieszkalnych w prawie polskim” (Wrocław 1990), „Obrót nieruchomościami państwowymi 
i komunalnymi” (Kraków 1994), „Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi” 
(Kraków 1999); wielokrotnie wznawiane podręczniki „Prawo rzeczowe” i „Podstawy prawa 
cywilnego” (którego Profesor był redaktorem i współautorem); duże fragmenty tomów „Sy-
stemu Prawa Prywatnego” poświęconych prawu rzeczowemu (t. 3 pod red. śp. prof. Toma-
sza Dybowskiego oraz t. 4, którego redaktorem jest prof. Edward Gniewek); obszerny, liczący 
ponad osiemset stron komentarz do Księgi II Kodeksu cywilnego („Kodeks cywilny. Księga 
druga – Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz”, Kraków 2001); oraz komentarz do ca-
łego Kodeksu cywilnego, którego Profesor jest redaktorem i współautorem („Kodeks cywilny. 
Komentarz”, w trzech już wydaniach).

Dwie cechy dorobku naukowego Jubilata rzucają się szczególnie w oczy. Po pierwsze, 
chciał i potrafi ł tworzyć duże dzieła – systemy, komentarze, podręczniki. W okresie po 
1990 r., który jest czasem najaktywniejszej działalności pisarskiej Profesora, stworzył On swo-
imi pracami tak potrzebny zasadniczy zrąb nauki o prawie rzeczowym, zaniedbanym w cza-
sach socjalizmu, a niezmiernie istotnym w gospodarce rynkowej. Po drugie, prof. Edward 
Gniewek jest miłośnikiem i mistrzem wspólnej pracy naukowej. Wiele z jego osiągnięć to 
prace, których jest nie tylko współautorem, ale i redaktorem, a w istocie – pomysłodawcą, 
projektantem, organizatorem i (musimy to przyznać) surowym niekiedy nadzorcą. Począw-
szy od zbioru artykułów poświęconego pamięci prof. Janiny Dąbrowy („Prace cywilistyczne”, 
Wrocław 1994), przez księgę pamiątkową prof. Alfreda Kleina („O źródłach i elementach 
stosunków cywilnoprawnych”, Kraków 2000) i inne prace zbiorowe, aż po komentarz do 
Kodeksu cywilnego i „System Prawa Prywatnego”, prof. Gniewek wielokrotnie organizował 
wspólną pracę naukową. Dzięki tym zamiłowaniom i umiejętnościom Profesora wszyscy Jego 
uczniowie mogli od wczesnych etapów kariery uczestniczyć w życiu naukowym i publiko-
wać swoje prace. Poznawszy twardy, wymagający i krytyczny styl pracy swoich nauczycieli, 
sam przyjął inną metodę – namawiał i zachęcał do pisania (niektórzy powiedzą, że zmuszał), 
pomagał i chwalił, choć nigdy bezkrytycznie. Dzięki temu w krótkim czasie mogły powstać 
duże i dobrze przyjęte dzieła zbiorowe autorstwa cywilistów wrocławskich. I niezależnie od 
tego, jak trudne było zadanie i jak poważne były – osobiste czy zawodowe – przeszkody, 
które utrudniały nam jego realizację, nigdy nikomu przez myśl nie przeszło, by odmówić, nie 
zrobić czegoś na czas czy zgodnie z życzeniami Profesora. I nie dlatego, byśmy się obawiali 
jakichś sankcji. Wystarczającą motywacją było, że Profesor czegoś od nas oczekuje i nie moż-
na Go zawieść. Znamy wiele środowisk naukowych w Polsce i zagranicą, ale w nielicznych 
tylko widzieliśmy takie osobiste przywiązanie i lojalność kolegów i uczniów, jakim cieszy się 
prof. Edward Gniewek we Wrocławiu. 

Rolę Jubilata w kształtowaniu wrocławskiego i krajowego środowiska cywilistycznego 
można próbować przedstawić za pomocą liczb. Dwanaście wypromowanych doktoratów, 
blisko trzydzieści recenzji doktorskich, dziewięć recenzji w przewodach habilitacyjnych i pięć 
recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora to imponujące osiągnięcia. Liczby nie 
oddają jednak istoty rzeczy. Profesor Edward Gniewek jest dla nas nie tylko życzliwym promo-
torem czy recenzentem. Przede wszystkim dla młodszych z nas jest opiekunem, a dla starszych 
– przyjacielem. Wszyscy zawdzięczamy mu w jakimś stopniu to, kim dziś jesteśmy. 

Drogi Profesorze, Kochany Edwardzie – żyj nam sto lat!

Współpracownicy i uczniowie
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