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MAGDALENA PYTER

DZIA£ALNO�Æ UNIWERSYTECKA
PROF. LESZKA WINOWSKIEGO

(LATA LWOWSKIE I LUBELSKIE)
W s t êp. S³uszne wydaj¹ siê s³owa jednego z lubelskich uczniów prof. Winow-

skiego, ¿e �profesor wniós³ do kultury polskiej trwa³e i wieloaspektowe warto�ci�1.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nie sposób jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e sylwetka
prof. Winowskiego oraz jego dzia³alno�æ naukowo-dydaktyczna s¹ przywo³ywa-
ne niezmiernie rzadko; wrêcz incydentalnie.

Celem artyku³u jest przedstawienie osoby oraz pracy naukowej Profesora. Warto
zaznaczyæ, i¿ skupiono siê jedynie na dwóch okresach tej¿e dzia³alno�ci: lwow-
skim i lubelskim. Uznano bowiem, ¿e wspomniane rozdzia³y ¿ycia i dzia³alno�ci
Winowskiego s¹ najbardziej zapomniane2. Nie zag³êbiano siê w okres wroc³aw-
ski. Parafrazuj¹c wypowied� autora opracowania na temat Leszka Winowskiego
wypada stwierdziæ, ¿e opisanie dzia³alno�ci wroc³awskiej nale¿y pozostawiæ oso-
bom �bardziej kompetentnym, naocznym �wiadkom�3.

Zgodnie z powy¿szym artyku³ sk³ada siê z czterech czê�ci. Oprócz Wstêpu oraz
Podsumowania wyró¿niono dwa rozdzia³y merytoryczne. I tak rozdzia³ I nosi ty-
tu³ �Lwowska dzia³alno�æ naukowa�. Przedstawiono w nim rodzinne i zawodowe
losy Profesora, od momentu urodzenia do okresu wojny, kiedy wspomniane oko-
liczno�ci zmusi³y Winowskiego do pracy pozanaukowej. Rozdzia³ II dotyczy �Pracy
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim�. Cezur¹ s¹ lata 1945�1974. Pierwsza data
oznacza zatrudnienie prof. Winowkiego na KUL-u, druga stanowi faktyczny ko-
niec wspó³pracy z lubelsk¹ uczelni¹.

1 J. Dudz iak, Profesor Leszek Winowski (Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. XXVIII, 5 (1981),
s. 6).

2 Nale¿y zgodziæ siê z poznañskim uczonym, ¿e �Literatura o historii uniwersytetów, o �rodowi-
skach naukowych i o uczonych, którzy je tworzyli, jest w Polsce ju¿ wcale obfita; nie brak w niej
równie¿ prac po�wiêconych przesz³o�ci prawniczego o�rodka skupionego na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim�. H. O l s z e w s k i  [rec.], Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, pod red. A. Dêbiñskiego, W. Staszewskiego, M. Wójcika, Lublin 2006, ss. 336 (Czasopismo Pra-
wno-Historyczne (dalej: CPH), t. LIX, z. 1 (2007), s. 350). W powy¿szym kontek�cie pewne zdziwienie
mo¿e budziæ fakt nieuwzglêdnienia przez lubelskich autorów osoby prof. Winowskiego.

3 D u d z i a k, op. cit., s. 6.
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W opracowaniu artyku³u pos³u¿ono siê g³ównie materia³ami archiwalnymi. Nie-

zwykle cenna okaza³a siê kwerenda przeprowadzona w Dzier¿awnym Archiwie
Lwiwskoj Ob³asti oraz w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wskazano równie¿ na dokumentacjê lwowsk¹ znajduj¹c¹ siê w zasobach Biblioteki
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu. Wspomniane kwerendy i po-
zytywne rezultaty poszukiwañ oraz istotne luki w opracowaniu lwowsko-lubelskich
kolei ¿ycia prof. Winowskiego zadecydowa³y o przygotowaniu niniejszego opraco-
wania.

I. Lwowska  dz ia ³a lno�æ  naukow a.  Leszek Józef Egidiusz Winowski uro-
dzi³ siê 23 I 1910 r. w Ska³acie, woj. tarnopolskie. Jego rodzicami byli Karol
i Helena Wernbergerowie4. Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ pobieraj¹c naukê w sy-
stemie prywatnym. W latach 1920�1928 uczêszcza³ do VII Pañstwowego Gimna-
zjum im. T. Ko�ciuszki, gdzie w 1928 r. zda³ egzamin dojrza³o�ci. W latach 1928/
1929�1931/1932 odby³ studia prawnicze na UJK we Lwowie. Zgodnie z zacho-
wanymi dokumentami ukoñczenia studiów, pomy�lnie zda³ cztery obowi¹zuj¹ce
bloki egzaminów: Pierwszy � z prawa rzymskiego, historii prawa polskiego, his-
torii prawa na zachodzie Europy oraz z teorii prawa � z³o¿y³ z ocen¹ dobr¹. Drugi
� z prawa ko�cielnego, ekonomii politycznej, prawa politycznego, prawa narodów
� zda³ równie¿ ze stopniem dobrym (celuj¹cym z prawa narodów). Trzeci blok eg-
zaminów � ze skarbowo�ci, prawa skarbowego, nauki administracji i prawa admi-
nistracyjnego, statystyki, prawa i postêpowania karnego oraz z filozofii prawa �
ze stopniem dobrym, podobnie jak czwarty � z prawa cywilnego, postêpowania
s¹dowo-cywilnego, prawa handlowego i wekslowego oraz z prawa miêdzynaro-
dowego prywatnego. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Winowski uzyska³ stopieñ ma-
gistra praw5, który zgodnie z ówcze�nie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ uprawnia³ do ubie-
gania siê o stopieñ doktorski6.

W czasie studiów uczestniczy³ w seminariach prof. Abrahama7 i prof. Halba-
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4 Dzier¿awnyj Archiw Lwiwskoj Ob³asti (dalej: DALO), f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa
Leszka Winowskiego, Testimonium baptismi, k. 58.

5 Dyplom magistra praw posiada nr 1745/32; zosta³ wydany 16 VI 1932 r. Archiwum Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (dalej: AKUL), 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959),
Ankieta dla ubiegaj¹cych siê o tytu³y naukowe samodzielnych pracowników nauki, k. 81.

6 Art. 95 ustawy o szko³ach akademickich z 13 VII 1920 r., Dz.U.RP., nr 72, poz. 494 i § 5 Roz-
porz¹dzenia Ministra Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego w sprawie organizacji studiów
prawnych w uniwersytetach pañstwowych z 1920 r., nr 24/42, poz. 140. Warto wspomnieæ, i¿
w zachowanym odpisie nadania stopnia magistra prawa widnieje b³¹d co do roku wydania wspomnia-
nego wy¿ej rozporz¹dzenia. Zob. tam¿e, k. 3.

7 W³adys³aw Abraham ur. siê w 1860 r. w Samborze. Studiowa³ prawo w Krakowie, gdzie w 1883 r.
uzyska³ stopieñ doktora nauk prawnych. Swoje losy naukowe zwi¹za³ jednak z Uniwersytetem we
Lwowie. Uniwersyteckie obowi¹zki obj¹³ we Lwowie w 1888 r. W tym¿e roku zosta³ mianowany pro-
fesorem nadzwyczajnym prawa ko�cielnego. Przez ca³y ten okres pozosta³ w wielkiej przyja�ni ze
znakomitym lwowskim historykiem prawa � Oswaldem Balzerem. Szerzej co do osoby i naukowej
dzia³alno�ci Abrahama zob. DALO, Teczka osobowa W³adys³awa Abrahama, f. 26, op. 5; Biblioteka
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu (dalej: BZNO), Dz. rkps., sygn. 7660/II, kore-
spondencja Oswalda Balzera (1882�1931), t. II, W³adys³aw Abraham; M. P y t er, W³adys³aw Abra-
ham � historyk prawa ko�cielnego (1860�1941) (CPH, t. LVIII, z. 2 (2006), s. 305�319). Co do semi-
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na8. Po ukoñczeniu studiów prawniczych Winowski odby³ s³u¿bê wojskow¹ w dy-
wizyjnym kursie podchor¹¿ych rezerwy piechoty przy 19 pu³ku piechoty we Lwo-
wie, a nastêpnie praktykê w 40 pu³ku piechoty9.

Dnia 28 IX 1933 r. ówczesny kierownik Katedry Prawa Ko�cielnego, prof. W³a-
dys³aw Abraham, zg³osi³ pod obrady Rady Wydzia³u wniosek, ¿eby Leszka Wi-
nowskiego mianowaæ asystentem-wolontariuszem przy wspomnianej katedrze.
Wniosek przeszed³ jednog³o�nie10. Winowski zacz¹³ pe³niæ powierzon¹ funkcjê od
1 XI 1933 r. Starszym asystentem zosta³ od 1 X 1934 r.11

Jak zaznaczy³ sam Winowski, w okresie 1933�1934 r. napisa³ pracê Przywileje
kleru w konkordatach XIX i XX w.12 W zwi¹zku z powy¿szym 10 XII 1934 r. zwróci³
siê z pismem do Rady Wydzia³u Prawa UJK, w którym prosi³ o uznanie tej¿e pra-
cy za tezê doktorsk¹ oraz dopuszczenie go do egzaminu �cis³ego z prawa ko�ciel-
nego oraz z prawa polskiego13.

Przed³o¿ona praca zosta³a poddana wnikliwej ocenie. Jedn¹ z opinii wystawi³
31 V 1935 r. prof. Abraham. Po scharakteryzowaniu rozprawy pod wzglêdem uk³a-
du tre�ci, Profesor przeszed³ do oceny strony merytorycznej przed³o¿onej pracy.
Zaznaczy³, i¿ ca³o�æ tematu zosta³a opracowana bardzo sumiennie, z krytycznym
wykorzystaniem licznej literatury. Pewn¹ w¹tpliwo�æ wyrazi³ recenzent przy spo-
sobie formu³owania wniosków przez Winowskiego. Uzna³, ¿e przedstawione wnio-
ski s¹ za bardzo lapidarne. Ponadto Abraham w swojej opinii przedstawi³ kilka nie-
dopracowanych problemów. W konkluzji recenzji stwierdzi³: �Udzielone tu uwagi
nie uw³aczaj¹ jednak warto�ci przed³o¿onej pracy, która �wiadczy, ¿e autor umie
traktowaæ zagadnienia prawa w sposób naukowy i posiada odpowiedni¹ metodê
i uzdolnienia do pracy naukowej. Dlatego te¿ wnoszê, aby pracê tê uznaæ jako wy-
starczaj¹c¹ pracê doktorsk¹ i przypu�ciæ autora do egzaminu ustnego�14.

Dzia³alno�æ uniwersytecka prof. Leszka Winowskiego (lata lwowskie i lubelskie)

narium prowadzonego przez Abrahama zob.: M. P y t e r, Lwowska szko³a historii prawa ko�cielnego
(Roczniki Teologiczne KUL, 49 (2002), z. 4, s. 107�128); ta¿, G³ówne kierunki badañ lwowskiej szko³y
historii prawa ko�cielnego (Prawo�Administracja�Ko�ció³, nr 4 (19) 2004, s. 177�199).

8 Leon Halban ur. siê w 1893 r. W 1916 r. ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Lwowskim. W 1926
habilitowa³ siê w UJK i pracowa³ tam w Katedrze Prawa Ko�cielnego, kierowanej do 1936 r. przez
prof. W. Abrahama. Od 1936 r. by³ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie i kierownikiem Katedry Prawa Ko�cielnego. W 1944 r. przeniós³ siê do Lublina, a od 1945 r.
by³ profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 1949 r. za� wyk³adowc¹ Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. A. P e t r a n i, Wydzia³ Prawa Kanonicznego Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i jego dzia³alno�æ dydaktyczno-naukowa w ci¹gu ubieg³ego piêædziesiêciole-
cia (Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL, 15 (1968), z. 5, s. 38�39).

9 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260 � Teczka osobowa Leszka Winowskiego, curriculum vitae, k. 10.
10 Tam¿e, k. 5.
11 Pismo L. 1131 ex 1934/35 rektora UJK, w którym informowa³, ¿e na wniosek Rady Wydzia³u

porucza Winowskiemu obowi¹zki asystenta starszego przy Katedrze Prawa Ko�cielnego. DALO, f. 26,
op. 5, spr. 260 � Teczka osobowa Leszka Winowskiego, k. 8.

12 Tam¿e, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, curriculum vitae, k. 10.
13 Warto zwróciæ uwagê, i¿ prawid³owa nazwa egzaminu powinna brzmieæ: Historia prawa pol-

skiego.
14 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260 � Teczka osobowa Leszka Winowskiego, Opinia pracy doktor-

skiej mg. Leszka Winowskiego pt. Przywileje kleru w konkordatach XIX i XX wieku, k. 26�28.
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Drug¹ opiniê pracy wystawi³ prof. Ehrlich15. Jest ona bardziej ogólna w porów-

naniu do przedstawionej powy¿ej. Profesor nie wniós³ praktycznie ¿adnych zastrze-
¿eñ. Jedynie scharakteryzowa³ rozprawê. Reasumuj¹c stwierdzi³: �autor opanowa³
ogromny materia³ w dziedzinie zarówno prawa ko�cielnego, jak porównawczego
konstytucyjnego uwzglêdniaj¹c konstytucje i inne zbiory norm ca³ego szeregu pañstw,
wykaza³ doskona³e opanowanie materia³u, subtelno�æ analizy i zdolno�æ wysnuwa-
nia trafnych wniosków naukowych. Praca jest moim zdaniem jednym z wielu do-
wodów znakomitego kierownictwa seminarium, z którego wysz³a�16.

Dnia 25 VI 1935 r. ówczesny Dziekan Wydzia³u Prawa UJK poinformowa³ na
posiedzeniu Rady Wydzia³u, ¿e mgr Leszek Winowski przedstawi³ pracê, która
zosta³a poddana ocenie przez dwóch profesorów wydzia³u. Po przedstawieniu przez
wspomnianych recenzentów pozytywnych ocen, praca zosta³a uznana za wystar-
czaj¹c¹. W zwi¹zku z powy¿szym 17 VI 1935 r. Winowski zosta³ dopuszczony do
z³o¿enia egzaminu �cis³ego z prawa ko�cielnego oraz z historii prawa polskiego,
który zda³ pomy�lnie17. Wobec powy¿szego dziekan podda³ pod g³osowanie wnio-
sek, ¿eby Winowskiemu przyznaæ stopieñ doktora i dopu�ciæ go do promocji dok-
torskiej. Uchwa³a popieraj¹ca wniosek zosta³a podjêta jednomy�lnie18.

Bezpo�rednio po uzyskaniu stopnia doktora Winowski rozpocz¹³ przygotowania
do napisania rozprawy obrazuj¹cej stosunek chrze�cijañstwa pierwszych wieków do
zjawiska wojny i problemu dopuszczalno�ci s³u¿by wojskowej. Praca ta by³a pro-
wadzona pod kierunkiem Abrahama i Halbana. Zosta³a ona ukoñczona w 1939 r.
i w marcu tego samego roku zosta³a przedstawiona na posiedzeniu Lwowskiego To-
warzystwa Naukowego, na forum Sekcji Prawno-Historycznej. Po dokonaniu oce-
ny przez profesorów Halbana i Umiñskiego zosta³a skierowana do druku19.

W zwi¹zku z uzyskaniem stopnia doktora praw przez Leszka Winowskiego rek-
tor przychyli³ siê do wniosku Rady Wydzia³u Prawa o zaanga¿owanie go na sta-
nowisko etatowego starszego asystenta przy Katedrze Prawa Ko�cielnego do sierp-
nia 1937 r.20 A nastêpnie od 1 IX 1937 r. do 31 VIII 1939 r.21 oraz do 31 VIII
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15 Prof. Ludwik Ehrlich urodzi³ siê 11 IV 1889 r. w Tarnopolu. Zmar³ 31 X 1968 r. w Krakowie.
By³ prawnikiem, profesorem Uniwersytetów Lwowskiego i Jagielloñskiego, sêdzi¹ ad hoc Sta³ego
Trybuna³u Sprawiedliwo�ci Miêdzynarodowej w Hadze. Specjalizowa³ siê w prawie miêdzynarodo-
wym publicznym, historii prawa miêdzynarodowego w Polsce oraz historii doktryn politycznych
i prawnych. www. lwow.net/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=4 � 39k.

16 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, Korreferat w sprawie pracy
doktorskiej Mgr. Leszka Winowskiego p. t. Przywileje kleru w konkordatach XIX i XX wieku, k. 7�8.

17 W informacji przedstawionej Radzie Wydzia³u nie ma zawartej oceny z egzaminu. Widnieje je-
dynie wzmianka, ¿e Winowski zda³ �jednog³o�nie z odznaczeniem�. Stwierdzenie to mo¿e sugerowaæ
bardzo dobry wynik egzaminu. W komisji egzaminacyjnej zasiadali profesorowie: Abraham, D¹bkow-
ski, Pazdro oraz Ehrlich. DALO, f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, k. 29.

18 Tam¿e.
19 AKUL, 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959), curriculum vitae, k. 22. Wy-

buch wojny udaremni³ zamiar druku ksi¹¿ki, tam¿e, s. 16.
20 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, Pismo L. 7881 ex 1935/36

z 25 sierpnia 1936 r., k. 35. Zob. tak¿e: A. R e d z ik, Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w la-
tach 1939�1946, Lublin 2006, s. 36.

21 Tam¿e, Pismo L. 7972 ex 1936/37, k. 51.



399
1940 r.22 Jak sam Winowski zaznaczy³ w kwestionariuszu osobowym, w latach
1940�1946 zajmowa³ siê prac¹ zarobkow¹23. Do momentu zajêcia Lwowa przez
Niemców utrzymywa³ kontakty naukowe z uczelni¹ lwowsk¹. Jak napisa³ w ostat-
nim curriculum vitae, w zak³adach naukowych Koranyiego oraz Halbana pracowa³
jako buchalter24. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa pracowa³ jako pomocnicza si³a
rachunkowa w zarz¹dzie nieruchomo�ci. Od lipca 1943 r. by³ magazynierem w ma-
j¹cej siedzibê we Lwowie prywatnej firmie kosmetycznej. Podczas przeprowadza-
nej rewizji utraci³ wszystkie swoje materia³y i notatki naukowe25. W maju � wys³aw-
szy uprzednio ¿onê i dziecko do Krosna � Winowski do³¹czy³ do nich. Po zajêciu
miasta przez Armiê Czerwon¹ Winowski pracowa³ do czerwca 1945 r. jako fotograf.
Równocze�nie prowadzi³ wyk³ady w Studium Administracyjnym w Rzeszowie. Od
lipca tego roku, w zwi¹zku z organizacj¹ Instytutu Ba³tyckiego, przeniós³ siê do So-
potu. Wspó³uczestniczy³ tam w organizacji biblioteki i archiwum morskiego. W pa�-
dzierniku 1945 r. zosta³ przeniesiony do Olsztyna, gdzie organizowa³ ekspozyturê
Instytutu. W tym samym miesi¹cu zosta³ powo³any na Uniwersytet Wroc³awski. Zaj-
mowa³ tam stanowisko zastêpcy profesora prawa ko�cielnego26.

II. P r a c a  n a  K a t o l i c k i m  U n i w e r s y t e c i e  L u b e l s k i m. Rok akademic-
ki 1945/1946 by³ okresem organizowania kadry naukowej na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim27. Ówczesny dziekan Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³ecznych, prof.
Zdzis³aw Papierkowski zaproponowa³ anga¿ adiunktowi z Wroc³awia Leszkowi
Winowskiemu. Realizuj¹c swoje zajêcia dydaktyczne i naukowe we Wroc³awiu,
Winowski równocze�nie pracowa³ w Lublinie. Rozpocz¹³ wyk³ady z prawa rzym-
skiego oraz pañstwowego prawa wyznaniowego28. 3 XI 1945 r. dr Winowski wniós³
podanie skierowane do Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych
z pro�b¹ o dopuszczenie go do habilitacji z zakresu prawa ko�cielnego.

Dnia 10 XII 1945 r. Rada Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych
KUL uzna³a, i¿ Winowskiego mo¿na dopu�ciæ do habilitacji. Referentami habili-
tacji zostali wyznaczeni nastêpuj¹cy profesorowie: Piotr Ka³wa i Henryk Insadow-
ski29. Dodatkowo na referenta poproszono prof. Leona Halbana z Wydzia³u Pra-

Dzia³alno�æ uniwersytecka prof. Leszka Winowskiego (lata lwowskie i lubelskie)

22 Tam¿e, Pismo L. 3519/39, k. 75.
23 AKUL, 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959), Ankieta dla ubiegaj¹cych siê

o tytu³y naukowe samodzielnych pracowników nauki, k. 85.
24 Tam¿e, ¯yciorys [pisany w 1954 r. � M.P.], k. 91.
25 DALO, f. 26, op. 5, spr. 260, Teczka osobowa Leszka Winowskiego, curriculum vitae, k. 22.
26 AKUL, 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959), ¯yciorys [pisany w 1954 r. �

M.P.], k. 91.
27 Ogólnie co do studiów prawniczych na KUL zob.: A. D ê b i ñ s k i, Prawo w Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim. Historia i wspó³czesno�æ, Lublin 1999.
28 AKUL, 314 A, Prof. dr Lech vel Leszek Winowski (1945�1959), ¯yciorys [pisany w 1954 r. �

M.P.], k. 91.
29 6 V 1946 r. referent habilitacji Leszka Winowskiego, prof. Ka³wa zg³osi³ wniosek na posiedze-

niu Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych, ¿eby w miejsce zmar³ego prof. Insa-
dowskiego powo³aæ prof. Henryka Dembiñskiego. Tam¿e, Protokó³ nr 10 z posiedzenia Rady Wy-
dzia³u Prawa i Nauk Sp.-Ek. K.U.L. z dnia 10 XII 1945 r., k. 10.
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wa Kanonicznego KUL30. Podstaw¹ habilitacji by³a praca Stosunek chrze�cijañ-
stwa pierwszych wieków do wojny i s³u¿by wojskowej. Ka¿dy z wymienionych
(w miejsce H. Insadowskiego, H. Dembiñski) sporz¹dzi³ recenzjê wspomnianej roz-
prawy. I tak, w ocenie z 5 VII 1946 r. prof. Ka³wa wytkn¹³ Winowskiemu drobne
uchybienia jêzykowe. Zwróci³ uwagê, ¿e zawi³y styl i czêsto niezrozumia³y jêzyk
mog¹ zniechêcaæ do lektury. Merytoryczna ocena pracy wypad³a pozytywnie. Ka³-
wa stwierdzi³: �Winowski da³ oryginalne opracowanie tematu, dot¹d ani w litera-
turze polskiej ani obcej pod k¹tem widzenia specyficznie prawniczym nieopraco-
wanego. Wywi¹za³ siê z tego zadania je�li chodzi o metodê pracy naukowej dobrze
� Dlatego stawiam wniosek o udzielenie p. Winowskiemu veniam legendi z za-
kresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych
KUL�31.

Kolejn¹ recenzjê napisa³ prof. Halban. Jego zdaniem Winowski dok³adnie zna
i nale¿ycie wykorzysta³ materia³ historycznoprawny interesuj¹cej go epoki. Pos³u¿y³
siê równie¿ bogat¹ literatur¹ historyczn¹ oraz kanonistyczn¹. Wykaza³ te¿ samo-
dzielno�æ i oryginalno�æ w ujêciu tematu i w sposobie opracowania go. Wobec
powy¿szego prof. Halban postawi³ wniosek o udzielenie Leszkowi Winowskiemu
veniam legendi z prawa kanonicznego32.

Równie¿ trzeci recenzent, prof. Dembiñski przychylnie oceni³ rozprawê, pisz¹c
�praca jest powa¿nym dorobkiem nie tylko autora, ale i nauki polskiej i uwa¿am
j¹ za znakomit¹ podstawê habilitacji. St¹d te¿ bêdzie niezwykle przydatna dla ka¿-
dego, kto w przysz³o�ci zajmie siê problemem wojny sprawiedliwej�33.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekono-
micznych przyjê³a pozytywne opinie recenzentów oraz wyznaczy³a na 30 VII
1946 r. dyskusjê habilitacyjn¹34. 2 VIII 1946 r. Rada Wydzia³u nada³a Leszkowi
Winowskiemu veniam legendi, tj. prawo wyk³adania w zakresie nauki: prawo ko-
�cielne. Wstêpem do przyznania habilitacji by³ wyk³ad, jaki Winowski wyg³osi³
na forum Rady Wydzia³u. Tematem wyk³adu by³o �Stanowisko kobiety w C.I.C.�
Po pó³godzinnej prelekcji Rada Wydzia³u jednomy�lnie uzna³a go za odpowiada-
j¹cy wymaganiom ówczesnej ustawy akademickiej. Ostatnim etapem przebiegu ha-
bilitacji by³o g³osowanie cz³onków Rady Wydzia³u35.

Dnia 10 VIII 1946 r. uchwa³ê Rady Wydzia³u jednog³o�nie zatwierdzi³ Senat aka-
demicki KUL36, 5 XI za� tego samego roku rektor KUL wystosowa³ do Minister-
stwa O�wiaty w Warszawie pismo z pro�b¹ o zatwierdzenie wspomnianego stopnia37.

30 Tam¿e, Protokó³ nr 5 z posiedzenia Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Sp.-Ek. K.U.L. z dnia 10 XII
1945 r., k. 22.

31 Tam¿e, k. 4�13.
32 Tam¿e, k. 13�17.
33 Tam¿e, k. 17.
34 Tam¿e, Protokó³ nr 14 z posiedzenia Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³.-Ekon. K.U.L. z dnia

30 VII 1946 r., k. 25.
35 Tam¿e, Protokó³ nr 16 z posiedzenia Rady Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³.-Ekon. K.U.L. z dnia

2 VIII 1946 r., k. 25. Wynik g³osowania by³ nastêpuj¹cy: dziewiêæ g³osów na �tak�, jedna kartka
pusta.

36 Tam¿e, Protokó³ z posiedzenia Senatu z 10 VIII 1946 r., k. 42.
37 Tam¿e, Pismo: L. 1627/46/R, k. 43.
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W pa�dzierniku 1946 r. Winowski zosta³ mianowany zastêpc¹ profesora w Ka-

tedrze Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego38. Obowi¹zki te pe³-
ni³ do 1957 r.39 Pracuj¹c w Lublinie Winowski sprawowa³ tak¿e funkcje admini-
stracyjne. 9 II 1952 r. na posiedzeniu Rady Wydzia³u Prawa Kanonicznego
powierzono mu funkcjê prodziekana wydzia³u, któr¹ sprawowa³ do 1957 r.40

W lutym 1954 r. na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej przy Wydziale Pra-
wa Kanonicznego KUL podjêto decyzjê o nadaniu Winowskiemu tytu³u profesora
nadzwyczajnego41. Dwa dni po posiedzeniu przewodnicz¹cy komisji skierowa³
wniosek do Rady Wydzia³u Prawa Kanonicznego KUL, aby zaproponowa³a nada-
nie Winowskiemu wspomnianego tytu³u42. Przy trzech g³osach pozytywnych i jed-
nym wstrzymuj¹cym siê, Rada Wydzia³u podjê³a stosown¹ uchwa³ê43.

Prof. Leszek Winowski formalnie pracowa³ na KUL-u do 1957 r. Faktycznie
jednak s³u¿y³ swoj¹ osob¹ jeszcze niemal 20 lat. Ostatnim jego wypromowanym
doktorem by³ pó�niejszy biskup lubelski, Piotr Hemperek. Promocja mia³a miej-
sce w 1963 r. Ostatni¹ recenzjê rozprawy doktorskiej napisa³ dla Wydzia³u Prawa
Kanonicznego w 1974 r.44 Profesor Winowski zmar³ w 1979 r.45

Podsumowan ie. Nie mo¿na nie zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e o kszta³cie i po-
ziomie nauki w równym stopniu decyduj¹ o�rodki naukowe oraz ich kadra. Prof.
Leszek Winowski wywodzi³ siê z doskona³ego � jak na owe czasy � uniwersytetu
we Lwowie. Uzasadniona zreszt¹ wydaje siê teza, ¿e Winowski mia³ szczê�cie do
wszystkich o�rodków uniwersyteckich, w których przysz³o mu pracowaæ. Na uzna-
nie w równym stopniu jak UJK zas³uguj¹ Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uni-
wersytet Wroc³awski.

Na kszta³t naukowych zainteresowañ i osi¹gniêæ Profesora bez w¹tpienia wp³yw
mia³a równie¿ kadra naukowa, któr¹ spotyka³ na swej zawodowej drodze. Nie spo-
sób nie wspomnieæ znakomitych uczonych z uczelni lwowskiej i lubelskiej. Wy-
daje siê, ¿e na zainteresowania naukowe Leszka Winowskiego najwiêkszy wp³yw
mia³ prof. W³adys³aw Abraham. Ten znakomity luminarz nauk historycznopraw-
nych wprowadzi³ Winowskiego w arkana sztuki prawniczej. Leszek Winowski
uczestniczy³ w jego seminarium, wp³yw Mistrza za� mo¿na dostrzec w szeregu prac

Dzia³alno�æ uniwersytecka prof. Leszka Winowskiego (lata lwowskie i lubelskie)

38 Tam¿e, k. 46.
39 T. J a n a sz, Leszek Winowski (CPH, t. XXXII (1980), z. 2, s. 240).
40 AKUL, 314 A, Prof. Dr Lech vel Leszek Winowski, 1945�1959, k. 77. D u d z i a k, op. cit., s.

12.
41 Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wcze�niej Winowski przed³o¿y³ komisji wykaz dorobku naukowego oraz

dwie opinie wyk³adowców wydzia³u co do jego kwalifikacji naukowych. AKUL, 314 A, Prof. dr Lech
vel Leszek Winowski (1945�1959), Protokó³ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej przy Wydziale Pra-
wa Kanonicznego K.U.L. odbytego w dniu 20 lutego 1954 r., k. 97.

42 Tam¿e, Pismo: L. 29/54/ Pr. K., k. 98.
43 Tam¿e, Pismo: L. 41/54/ Pr. K., k. 101.
44 D u d z i a k, op. cit., s. 13.
45 W literaturze przyjêto, ¿e data �mierci Winowskigo stanowi symboliczny koniec tzw. Szko³y

Abrahama. �Wraz z nim zakoñczy³o siê co� wa¿nego w polskiej kanonistyce. Zakoñczy³a siê miano-
wicie era Abrahama. Zmar³y bowiem jest ostatnim z grona tych adeptów prawa kanonicznego, których
osobi�cie kszta³towa³ wielki W³adys³aw Abraham. Nadszed³ nieub³aganie termin ery poabrahamo-
wej�. Tam¿e, s. 20.
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napisanych przez pó�niejszego profesora Winowskiego. Warto równie¿ wspomnieæ
o prof. Leonie Halbanie, lwowskim specjali�cie z zakresu prawa ko�cielnego. Od
1937 r. by³ nastêpc¹ Abrahama w Katedrze Prawa Ko�cielnego, a nastêpnie pra-
cowa³ na KUL-u.

Wydaje siê, ¿e miejsce studiów i poszczególne miejsca pracy oraz kadra profe-
sorów i wspó³pracowników sprzyja³a naukowemu rozwojowi Leszka Winowskie-
go. �wiadczyæ o tym mo¿e chocia¿by stosunkowo szybka kariera uniwersytecka.
Jedynym mankamentem, który ówcze�nie dotkn¹³ wielu znakomitych ludzi nauki,
by³y okoliczno�ci spo³eczno-polityczne. St¹d te¿ na zawodowym oraz osobistym
¿yciu Winowskiego odci�niête zosta³o piêtno zawieruchy wojennej. Warto jednak
wspomnieæ, ¿e nawet praca fizyczna w charakterze magazyniera czy fotografa nie
zniechêci³a go do szukania mo¿liwo�ci kontaktu z nauk¹. Mimo trudów przysz³y
Uczony z determinacj¹ d¹¿y³ do osi¹gniêcia wyznaczonych celów.

Pozytywn¹ stron¹ wymuszanych okoliczno�ciami zmian miejsc zamieszkania
i pracy by³o zaistnienie prof. Winowskiego w ró¿nych �rodowiskach akademickich.
Dziêki temu wielu m³odych adeptów prawa mia³o okazjê zetkn¹æ siê z Profeso-
rem, s³uchaæ jego wyk³adów i pod jego kierunkiem zdobywaæ wykszta³cenie.

Analizuj¹c lwowskie oraz lubelskie materia³y archiwalne dotycz¹ce osoby Lesz-
ka Winowskiego, warto zwróciæ uwagê na bogactwo informacji tam zawartych.
Mówi¹ one nie tylko o Profesorze, ale przedstawiaj¹ pracê uczelni, sylwetki wielu
wyk³adowców oraz daj¹ pogl¹d na kilka dziesiêcioleci polskiej rzeczywisto�ci.
Zdziwienie budziæ mo¿e fakt braku kwerend w archiwum lwowskim, które jest
prawdziw¹ skarbnic¹ wiedzy i powinno zainteresowaæ wspó³czesnych badaczy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze uzasadnione wydaje siê twierdzenie, ¿e prof. Leszek
Winowski � podobnie jak wielu innych uczonych wywodz¹cych siê ze Lwowa �
jest postaci¹ nieco zapomnian¹.

Wspominaj¹c osobê Winowskiego, jego osi¹gniêcia naukowe, wk³ad w rozwój
badawczy trzech polskich uniwersytetów warto zg³osiæ postulat o ca³o�ciowe opra-
cowanie jego biogramu i kierunków prowadzonych badañ naukowych. Prof. Wi-
nowski nale¿a³ bowiem do uczonych, którzy niew¹tpliwie zas³uguj¹ na szczegó³ow¹
monografiê.


