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JAN STASZKÓW (1948–2016)
IN MEMORIAM

31 sierpnia 2016 r. zmarł doc. dr Jan Staszków, wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, wybitny znawca prawa traktatów.
Z Jankiem spotkałem się po raz pierwszy w czasie studiów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Później nasze drogi na kilka lat się rozeszły, by znów połączyć się, gdy podjął On pracę w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego
kierowanej przez Profesora Edwarda Nahlika, gdzie wcześniej obronił poświęconą
prawu legacji pracę magisterską napisaną pod kierunkiem doc. dra hab. Gwidona
Rysiaka. Przez wiele kolejnych lat spotykaliśmy się na korytarzach budynku przy
ul. Gołębiej 9, gdzie mieściła się także i moja Katedra. Gdy w 2000 r. powołana
została do życia Krakowska Szkoła Wyższa (dziś Krakowska Akademia) im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Janek zaangażował się całym sercem w jej działalność. W tym pierwszym okresie istnienia Szkoły przyszło nam wspólnie kierować jednym z Wydziałów uczelni – Wydziałem Administracji, a następnie Prawa
i Administracji. I to był kolejny raz, kiedy przyszło nam spotkać się w tym samym
miejscu i czasie. Wkrótce Krakowska Akademia stać się miała dla nas podstawowym miejscem pracy.
Zaangażowanie Janka w proces nauczania było widoczne od samego początku, zarówno podczas pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i w Krakowskiej Akademii. Jego niezwykła umiejętność zainteresowania, czy wręcz zafascynowania studentów wykładaną problematyką sprawiała, że zawsze uzyskiwał z ich
strony bardzo wysokie oceny. Widać było więź, jaka rodziła się pomiędzy Nim
a Jego słuchaczami. Dla najzdolniejszych stworzył „Nagrodę pieniężną w postaci
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jednego grosza polskiego” za bezbłędne rozwiązanie testu z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa traktatów i prawa UE – i własnoręcznie wykonał odpowiedni dyplom. Janek po prostu uwielbiał nauczać.
Obok dydaktyki Jan Staszków prowadził także badania naukowe. Ich owocem była obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1988 r. dysertacja doktorska Polsko-czechosłowacka współpraca na
wodach granicznych, przygotowana pod kierunkiem wspomnianego już doc. dra
hab. G. Rysiaka. Zagadnieniom ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem czystości wód, poświęcił jeszcze kilka prac. Pisał również o traktatach
międzynarodowych, które to zagadnienie zdominowało w kolejnych latach Jego
zainteresowania badawcze. Wymienić należy w szczególności takie opracowania
jak: Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim po drugiej wojnie
światowej („Państwo i Społeczeństwo” 2002, nr 2); Suwerenność a przystępowanie państw do wspólnot („Państwo i Społeczeństwo” 2003, nr 4); Karta Narodów
Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Konwencja wiedeńska o prawie traktatów – z aneksem i przypisami (Kraków 2003); Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej („Państwo i Społeczeństwo” 2004, nr 1);
Depozytariusz umowy międzynarodowej („Państwo i Społeczeństwo” 2004,
nr 3); Zobowiązania umowne między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
Północnej („Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2004, nr 2) i wiele innych,
w tym liczne zbiory dokumentów związanych m.in. z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz konkordatami pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską.
Bez wątpienia jednak opus vitae Jana Staszkowa stanowiło opracowanie,
przy udziale studentów Uczelnianego Koła Naukowego Przyjaciół ONZ Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, największego i pierwszego
w Polsce zbioru umów międzynarodowych z lat 1945–2008, których stroną była
Polska. Kilkuletnia praca zaowocowała zgromadzeniem kilkunastu tysięcy dokumentów na ponad stu tysiącach stron, usystematyzowanych i stanowiących podstawę do prowadzenia szeroko zakrojonych badań nad prawem traktatowym. Niestety
problemy zdrowotne zahamowały dalsze prace nad tym dziełem, jak również nad
przygotowywanym do druku komentarzem do Karty Narodów Zjednoczonych.
Doc. dr Jan Staszków pełnił w Krakowskiej Akademii liczne funkcje organizacyjne. W latach 2001–2003 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji,
a od 2003 r. – prodziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych oraz kierował Zakładem Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Zakładem Prawa Wspólnot Europejskich na Wydziale Stosunków Międzynarodowych.
Dwukrotnie z rzędu, w 2007 i 2008 r., otrzymał nagrodę rektora dla najlepszego wykładowcy Krakowskiej Akademii – za „mistrzostwo w przekazywaniu
wiedzy oraz wzorową i życzliwą postawę wobec studentów”. W 2004 r. odznaczony został za wybitną działalność naukowo-dydaktyczną Złotym Krzyżem Zasługi.
Odszedł Człowiek Dobry i Mądry, życzliwy ludziom, zawsze chętnie służący pomocą, oddany swym studentom, kochający Rodzinę. Będzie nam Go
brakowało.
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