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NAUKOWIEC, PRZYJACIEL M£ODZIE¯Y,
WZÓR DLA NAUCZYCIELI
Dnia 19 wrzeœnia 2002 r. zmar³a dr Halina Nieæ, zwi¹zana z Uniwersytetem Jagielloñskim ceniona specjalistka z dziedziny prawa miêdzynarodowego publicznego, która swoje zainteresowania naukowe wi¹za³a z zagadnieniami prawa do kultury jako jednego z praw cz³owieka
i z prawami uchodŸców. Urodzona w Kroœnie, ukoñczy³a Wydzia³ Prawa
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i Administracji UJ i podjê³a pracê w Katedrze Prawa Miêdzynarodowego
Publicznego UJ. Pod kierunkiem znakomitego znawcy prawa miêdzynarodowego, prof. dr. Stanis³awa E. Nahlika, prowadzi³a badania naukowe nad prawnomiêdzynarodowymi aspektami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jej praca doktorska zosta³a wyró¿niona I nagrod¹
renomowanego czasopisma „Pañstwo i Prawo” a ksi¹¿ka „Ojczyzna
dzie³a sztuki. Miêdzynarodowa ochrona integralnoœci narodowej spuœcizny kulturalnej” stanowi jedn¹ z najbardziej oryginalnych publikacji
w polskiej literaturze internacjonalistycznej dotycz¹cej ochrony dóbr
kultury. Kolejne publikacje, które ukazywa³y siê w kraju i za granic¹,
œwiadcz¹ce o wszechstronnej wiedzy, rzetelnoœci badawczej i odpowiedzialnoœci za s³owo, zyska³y uznanie i szeroki rezonans. Obok zajêæ
prowadzonych na Uniwersytecie Jagielloñskim, przedstawia³a swoje
osi¹gniêcia naukowe na konferencjach i seminariach naukowych, m. in.
w USA i RFN. W latach 1991-1993 wyk³ada³a w Hankuk University of
Foreign Studies (Seoul, Korea P³d.). W³adaj¹ca znakomicie jêzykiem
angielskim, prowadzi³a zajêcia dla studentów-obcokrajowców w Szkole Letniej Kultury i Jêzyka Polskiego UJ, której by³a przez kilka lat wicedyrektorem. Uczestniczy³a w programie Akcja Jean Monnet – Polska,
by³a wspó³za³o¿ycielk¹ i faktyczn¹ kierowniczk¹ Oœrodka Praw Cz³owieka UJ, a tak¿e wspó³twórc¹ merytorycznej i strukturalnej koncepcji
uniwersyteckiej poradni prawnej jako nowej formy kszta³cenia studentów prawa. Przez lata kierowa³a Sekcj¹ Praw Cz³owieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ.
Obok oryginalnych i bardzo wartoœciowych publikacji, dorobek
naukowy dr Haliny Nieæ obejmuje równie¿ opiniowanie aktualnych zagadnieñ prawa miêdzynarodowego w formie ekspertyz dla MSZ, PISM
oraz UNESCO. Od 1993 roku by³a ekspertem Polskiego Komitetu ds.
UNESCO, od 2000 roku cz³onkiem Komitetu Doradczego ds. Praw Cz³owieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. W maju 2002 r. Minister
Spraw Zagranicznych RP powo³a³ J¹ w sk³ad Doradczego Komitetu Prawnego. By³a cz³onkiem licznych towarzystw naukowych: International
Council of Monuments and Sites, American Society of International Law,
Korean Society of International Law, International Law Association.
Za swoj¹ szczególn¹ misjê dr Halina Nieæ uwa¿a³a zawsze przekazywanie swojej wszechstronnej wiedzy i doœwiadczeñ studentom. Nigdy
nie szczêdzi³a swojego czasu dla bezpoœrednich rozmów i konsultacji
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z licznym gronem studentów i magistrantów. To w³aœnie Jej zawdziêcza
wielu wspania³e przygody intelektualne na kanwie analizy wyroków
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i odkrycie potrzeby udzielania pomocy prawnej wszystkim tym, których prawa cz³owieka zosta³y
zagro¿one lub naruszone. Oprócz zajêæ dydaktycznych na Wydziale
Prawa UJ oraz Wy¿szej Szkole Administracji w Bielsku-Bia³ej dr Nieæ
prowadzi³a w Katedrze Europeistyki UJ bardzo cenione przez studentów wyk³ady poœwiêcone europejskiej ochronie praw cz³owieka. By³a
wspania³ym nauczycielem i przyjacielem swoich uczniów a Jej wiedza i osobista kultura wzorem dla wielu m³odych prawników.
Dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ, AE
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