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NAUKOWIEC, PRZYJACIEL MŁODZIEŻY, 
WZÓR DLA NAUCZYCIELI

Dnia 19 września 2002 r. zmarła dr Halina Nieć, związana z Uniwer
sytetem Jagiellońskim ceniona specjalistka z dziedziny prawa między
narodowego publicznego, która swoje zainteresowania naukowe w ią
zała z zagadnieniami prawa do kultury jako jednego z praw człowieka 
i z prawami uchodźców. Urodzona w Krośnie, ukończyła Wydział Prawa
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i Administracji UJ i podjęła pracę w Katedrze Prawa Międzynarodowego 
Publicznego UJ. Pod kierunkiem znakomitego znawcy prawa między
narodowego, prof. dr. Stanisława E. Nahlika, prowadziła badania nauko
we nad prawnomiędzynarodowymi aspektami ochrony dóbr kultury i dzie
dzictwa narodowego. Jej praca doktorska została wyróżniona I nagrodą 
renom owanego czasopism a „Państwo i Prawo” a książka „Ojczyzna 
dzieła sztuki. Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spu
ścizny kulturalnej” stanowi jedną z najbardziej oryginalnych publikacji 
w polskiej literaturze internacjonalistycznej dotyczącej ochrony dóbr 
kultury. Kolejne publikacje, które ukazywały się w kraju i za granicą, 
świadczące o wszechstronnej wiedzy, rzetelności badawczej i odpowie
dzialności za słowo, zyskały uznanie i szeroki rezonans. Obok zajęć 
prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim , przedstaw iała swoje 
osiągnięcia naukowe na konferencjach i seminariach naukowych, m. in. 
w USA i RFN. W latach 1991-1993 wykładała w Hankuk University of 
Foreign Studies (Seoul, Korea Płd.). W ładająca znakomicie językiem  
angielskim, prowadziła zajęcia dla studentów-obcokrajowców w Szko
le Letniej Kultury i Języka Polskiego UJ, której była przez kilka lat wi
cedyrektorem. Uczestniczyła w programie Akcja Jean Monnet -  Polska, 
była współzałożycielką i faktyczną kierowniczką Ośrodka Praw Czło
wieka UJ, a także współtwórcą merytorycznej i strukturalnej koncepcji 
uniwersyteckiej poradni prawnej jako nowej formy kształcenia studen
tów prawa. Przez lata kierowała Sekcją Praw Człowieka Uniwersytec
kiej Poradni Prawnej UJ.

Obok oryginalnych i bardzo w artościow ych publikacji, dorobek 
naukowy dr Haliny Nieć obejmuje również opiniowanie aktualnych za
gadnień prawa międzynarodowego w formie ekspertyz dla MSZ, PISM 
oraz UNESCO. Od 1993 roku była ekspertem Polskiego Komitetu ds. 
UNESCO, od 2000 roku członkiem Komitetu Doradczego ds. Praw Czło
wieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. W maju 2002 r. Minister 
Spraw Zagranicznych RP powołał Ją w skład Doradczego Komitetu Praw
nego. Była członkiem licznych towarzystw naukowych: International 
Council of Monuments and Sites, American Society of International Law, 
Korean Society o f International Law, International Law Association.

Za swoją szczególną misję dr Halina Nieć uważała zawsze przekazy
wanie swojej wszechstronnej wiedzy i doświadczeń studentom. Nigdy 
nie szczędziła swojego czasu dla bezpośrednich rozmów i konsultacji
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z licznym gronem studentów i magistrantów. To właśnie Jej zawdzięcza 
wielu wspaniałe przygody intelektualne na kanwie analizy wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i odkrycie potrzeby udziela
nia pomocy prawnej wszystkim tym, których prawa człowieka zostały 
zagrożone lub naruszone. Oprócz zajęć dydaktycznych na W ydziale 
Prawa UJ oraz Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej dr Nieć 
prowadziła w Katedrze Europeistyki UJ bardzo cenione przez studen
tów wykłady poświęcone europejskiej ochronie praw człowieka. Była 
wspaniałym nauczycielem  i przyjacielem  swoich uczniów a Jej w ie
dza i osobista kultura wzorem dla wielu młodych prawników.

Dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ, AE
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