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Od redaktorów

Dnia 13 maja 2018 r. zmarł dr hab. Wojciech Organiściak, adiunkt w Katedrze 
Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, badacz dzie-
jów ustroju i prawa szlacheckiej Rzeczypospolitej, autor licznych prac naukowych.

Wojciech Tomasz Organiściak urodził się 18 października 1961 r. w Bochni, 
w rodzinie inteligenckiej. Do trzynastego roku życia Wojtek z rodzicami i młod-
szym bratem Maciejem mieszkał w Tychach, potem wraz nimi przeprowadził się 
do Katowic. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia historyczne, a później 
również prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. W 1986 r. został magistrem histo-
rii, a w 1988 r. magistrem prawa. Jego promotor, ówczesny doc. dr hab. Adam 
Lityński, zaproponował mu wówczas zatrudnienie w Katedrze Historii Prawa.

Wojtek od czasów studiów interesował się przede wszystkim dziejami prawa 
wojskowego w przedrozbiorowej Polsce. Prowadzone przez Niego kilka lat bada-
nia zaowocowały licznymi, cenionymi przez znawców, artykułami naukowymi, 
a przede wszystkim obronioną w 1998 r. dysertacją doktorską Kodeksy wojskowe 
w Polsce roku 1775. Jej poprawiona wersja, identycznie zatytułowana, ukazała się 
drukiem w 2001 r.

Również w późniejszym okresie adiunkt (od 1 stycznia 1999 r.) Wojciech 
Organiściak kontynuował badania nad obowiązującym w wojskach koronnych 
i litewskich prawem i jego źródłami. Nasz Kolega nie unikał też wchodzenia na 
obszary badawcze znacznie odległe od głównych nurtów Jego zainteresowań. 
Jednak dominującym polem naukowych dociekań Wojciecha Organiściaka sta-
wała się coraz wyraźniej twórczość osiemnastowiecznego pedagoga, historyka, 
pisarza politycznego i prawnika, pijara Wincentego Skrzetuskiego. W ten sposób 
Wojtek systematycznie starał się wypełnić lukę w naszej wiedzy o piśmiennictwie 
prawniczym doby Oświecenia. Podsumowaniem Jego wieloletnich badań była 
obszerna praca habilitacyjna Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu 
polskiego (Katowice 2016).
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Cieszyliśmy się wszyscy, że Wojtek, pokonując różne przeciwności losu, ukoń-
czył tę rozprawę, że praca i cały dorobek naszego Kolegi zostały wysoko ocenione 
przez recenzentów i komisję habilitacyjną, i że na podstawie jej opinii 30 maja 
2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach podjęła uchwałę o nadaniu Mu stopnia naukowego doktora habilitowane-
go. Niestety, kilka dni później stało się jasne, że świętowanie tego sukcesu trzeba 
będzie odłożyć, Wojtek bowiem musi podjąć walkę ze zdiagnozowaną, bardzo 
już niestety zaawansowaną, chorobą. Nie traciliśmy nadziei, ale coraz wyraźniej 
uświadamialiśmy sobie, że Wojtek odchodzi. Udało Mu się doczekać egzaminu 
maturalnego syna Karola i wesprzeć go w tej wyjątkowo niełatwej próbie. Nieste-
ty, nie mógł się cieszyć wynikami tegoż egzaminu. Nie zdążył również odebrać 
swego dyplomu doktora habilitowanego.

Dnia 17 maja 2018 r. pożegnaliśmy Wojtka. Po mszy św. w kościele pw. NMP 
Nieustającej Pomocy w Sosnowcu-Ostrowach Górniczych w strugach deszczu 
odprowadziliśmy Go na śródleśny cmentarz. Setki osób uczestniczących w po-
grzebie wymownie świadczą, że żegnaliśmy nie tylko kolegę, współpracownika, 
nauczyciela, ale przede wszystkim dobrego człowieka i przyjaciela, na którego 
zawsze można było liczyć, prawdziwego przyjaciela, który przecież rara avis est. 

Dla nas, przyjaciół i kolegów Wojtka, nie tylko z Wydziału Prawa i Admi-
nistracji i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ale również z innych 
ośrodków akademickich, było oczywiste, że musimy uczcić Jego pamięć dedy-
kowanym Mu zbiorem studiów. Na zaproszenie do udziału w przygotowywa-
nym tomie odpowiedziało liczne grono zarówno historyków, jak i dogmatyków 
prawa. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Wyrazy wdzięczności należą się również 
tym przyjaciołom Wojtka, którzy bardzo chcieli uczcić Jego pamięć złożonym do 
Księgi tekstem, a którym z różnych, niezależnych od nich, przyczyn nie udało się 
tego uczynić.

Drogi Wojtku, dedykujemy Ci pamiątkową Księgę, ale Cię nie żegnamy. Na 
zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!


