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Edward Szymoszek (1942—2006)

23 sierpnia 2006 roku zmarł we Wrocławiu profesor Uniwersytetów Śląskie
go i Wrocławskiego Edward Szymoszek.

Edward Szymoszek urodził się 22 listopada 1942 roku w Katowicach, w rodzinie 
robotniczej. Jego ojciec Józef pracował jako wytapiacz w jednej z katowickich hut.

W 1956 roku E. Szymoszek ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę 
w liceum ogólnokształcącym. W 1960 roku uzyskał świadectwo dojrzałości i roz
począł studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ich 
ukończeniu w 1965 roku podjął pracę w tamtejszej Katedrze (późniejszym Zakła
dzie) Prawa Rzymskiego. W ciągu kilku kolejnych lat publikował artykuły nauko
we, przede wszystkim jednak przygotował i obronił w 1973 roku pracę doktorską 
pt. Iurisdictio w poglądach glosatorów. Praca ta w 1976 roku ukazała się dru
kiem. W tym okresie E. Szymoszek odbył również aplikację sądową, zakończoną 
pomyślnie zdanym egzaminem sędziowskim.

Następne lata życia doktora Edwarda Szymoszka wypełniały badania nad po
zycją sędziego w średniowiecznym procesie rzymsko-kanonicznym. Efektem tych 
prac była kolejna książka zatytułowana Iudex w literaturze prawniczej XII—XIII 
wieku (Wrocław 1992). Na podstawie tej rozprawy w 1992 roku E. Szymoszek 
uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień doktora habilitowanego.

W ostatnich latach zainteresowania naukowe Profesora E. Szymoszka doty
czyły przede wszystkim historii nauki prawa rzymskiego w Polsce, a szczególnie 
badań polskich uczonych nad szkołą glosatorów i jej dokonaniami. Niestety, Pro
fesor nie zdążył przygotować monografii poświęconej owej tematyce. Opubliko
wał natomiast wiele artykułów, by przypomnieć choćby ogłaszane w kolejnych to
mach studiów historycznoprawnych Z dziejów prawa teksty poświęcone poglą
dom Fryderyka Zolla (Starszego) i Stanisława Wróblewskiego (Z dziejów prawa. 
Część 2) oraz Michała Staszkowa (Z dziejów prawa. Część 3 i 4).
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Profesor E. Szymoszek bardzo sumiennie podchodził do swych obowiązków 
dydaktycznych. Trwałym śladem prowadzonych przez niego zajęć są skrypt oraz 
wybór tekstów źródłowych do prawa rzymskiego, których Profesor był współau
torem.

Od 1992 roku Profesor E. Szymoszek był kierownikiem Zakładu Prawa Rzym
skiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dnia 
1 stycznia 1994 roku, nie rezygnując z dotychczasowego zatrudnienia, E. Szymo- 
szek podjął również pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą
skiego w swych rodzinnych Katowicach. Przez kilka pierwszych miesięcy zatrud
niony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Prawa. 
Dnia 1 października 1994 roku został kierownikiem nowo powołanej Katedry Pra
wa Rzymskiego. Od tej też chwili Uniwersytet Śląski stał się Jego pierwszym miej
scem pracy. Na uczelni tej prowadził nie tylko zajęcia z prawa rzymskiego. Du
żym zainteresowaniem studentów cieszył się Jego wykład monograficzny nt. Rzym
skie korzenie współczesnego prawa cywilnego. Na kilka miesięcy przed śmier
cią Profesora rozpoczęły się z Jego inicjatywy uruchomione i przez Niego prowa
dzone niezwykle potrzebne zajęcia z podstaw języka łacińskiego dla prawników.

Braki kadrowe, spowodowane jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku 
bezmyślnym zepchnięciem prawa rzymskiego na margines studiów prawniczych, 
oznaczały, iż Profesor E. Szymoszek musiał Swą katedrę budować od samych 
podstaw. Niestety, nie dane Mu było w pełni ucieszyć się efektami owej pracy. 
W momencie gdy Jego doktorantki kończyły swe dysertacje, ba — jedna z nich 
przygotowywała się do publicznej jej obrony, Profesor nas opuścił...

Marian Mikołajczyk


