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MIECZYS•AW SAWCZUK
1930–2014

Prof. Mieczys•aw Sawczuk urodzi• si• 2 grudnia 1930 r. we W•odzimierzu
Wo•y•skim, tam sp•dzi• dzieci•stwo i wczesn• m•odo••. Ojciec Pawe• i matka
Zofia z domu Jasi•ska pracowali w Szkole Podchor•!ych Rezerwy Artylerii
(SPRA), on sam w latach 1937–1939 ucz•szcza• do szko•y powszechnej przy
23. Pu•ku Piechoty. W czerwcu 1941 r. matka Profesora i jej brat Jasi•ski przygarn•li do rodziny czteromiesi•czne dziecko gruzi•skie, którego matk• zastrzelili Niemcy. Profesor stale utrzymywa• kontakty z „przyrodnim” bratem, którego
wychowa• i wykszta•ci• (brat nosi nazwisko Jasi•ski). W czasie okupacji kontynuowa• nauk• w szkole z polskim j•zykiem wyk•adowym, a tak!e na tajnych
lekcjach. Jak sam mówi•, wiele zawdzi•cza• swej nauczycielce ze szko•y we
W•odzimierzu, która kierowa•a Jego samokszta•ceniem, oraz by•emu profesorowi
liceum we W•odzimierzu, matematykowi J. Martynowiczowi. Ich pomoc pozwoli•a
mu nadrobi• okupacyjne straty w nauce i ju! po wojnie uko•czy• z wynikiem bardzo
dobrym szko•• powszechn• w Strzy!owie, zda• egzamin do drugiej klasy gimnazjum
oraz swobodnie radzi• sobie z programem matematyki a! do matury.
W marcu 1945 r. rodzina Sawczuków repatriowa•a si• do Polski. Rodzice
obj•li gospodarstwo rolne w Strzy!owie nad Bugiem, w gminie Horod•o, Mieczys•aw rozpocz•• nauk• w Gimnazjum i Liceum im. ks. Stanis•awa Staszica w Hrubieszowie. W 1950 r. otrzyma• •wiadectwo dojrza•o•ci z tytu•em przodownika nauki. Okres nauki w szkole •redniej okaza• si• równie! okresem formowania si•
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osobowo•ci m•odego cz•owieka. Du!• rol• odegrali tu profesorowie, których
z wdzi•czno•ci• wspomina•, zw•aszcza prefekt ks. W•adys•aw Krawczyk i matematyk Konstanty Alichniewicz.
Ch•tnie pracowa• spo•ecznie, by• kierownikiem cenionej •wietlicy szkolnej, a tak!e aktywnym cz•onkiem Zwi•zku Harcerstwa Polskiego (skauting Baden-Powella). Wiosn• 1948 r. wydalono go z bursy z powodu odmowy za•o!enia Zwi•zku M•odzie!y Polskiej. Fakt ten mia• wp•yw na dalsze losy absolwenta
liceum. Obdarzony by• zdolno•ciami do nauk •cis•ych, zainteresowany zw•aszcza statystyk• i teori• prawdopodobie•stwa, nie móg• jednak w ówczesnych
warunkach pozwoli• sobie na swobodny wybór kierunku studiów. Uda•o mu si•
dosta• na prawo. Studia I stopnia uko•czy• w 1953 r. na Wydziale Prawa UMCS
w Lublinie. Zosta• skierowany na studia II stopnia (magisterskie) o specjalno•ci
prawo cywilne na Wydziale Prawa UJ w Krakowie. Tutaj uczestniczy• w seminariach profesorów Mariana Waligórskiego i Stefana M. Grzybowskiego, pod
kierunkiem którego napisa• prac• magistersk•. Studia uko•czy• w 1954 r. z odznaczeniem, a praca magisterska zatytu•owana „Sk•ad mas maj•tkowych w ma•!e•skim ustroju wspólno•ci maj•tkowej” zosta•a wyró!niona opublikowaniem
na pierwszym miejscu w 5 numerze Zeszytów Naukowych UJ z 1958 r.
Od 1 wrze•nia 1954 do 1 lipca 1956 aplikowa• w Okr•gu S•du Wojewódzkiego w Lublinie. Jeszcze w czasie aplikacji zosta• zaanga!owany w charakterze
asystenta przy Katedrze Post•powania Cywilnego, kierowanej wówczas przez
zast•pc• profesora Edmunda Wengerka. Po aplikacji utrzymywa• kontakt z praktyk•,
pracuj•c jako radca prawny, a nast•pnie pe•ni•c funkcj• •awnika S•du Wojewódzkiego i Powiatowego w Lublinie. Stopie• doktora nauk prawnych nada•a mu
jednog•o•nie Rada Wydzia•u Prawa UMCS 14 marca 1960 r. po obronie pracy
zatytu•owanej „Zdolno•• procesowa wed•ug k.p.c.”. Promotorem pracy by• docent E. Wengerek, recenzentami profesorowie Henryk Trammer i Zbigniew
Resich. Praca zosta•a opublikowana przez Wydawnictwo Prawnicze w 1963 r.
W ramach egzaminu doktorskiego zda• tak!e egzamin z prawa cywilnego materialnego z wynikiem bardzo dobrym. Habilitowa• si• na podstawie rozprawy
prawno-porównawczej „Wznowienie post•powania cywilnego” na Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Recenzentami pracy byli profesorowie E. Wengerek, W•adys•aw Siedlecki i H. Trammer. Zosta•a ona opublikowana w 1970 r.
przez Wydawnictwo Prawnicze, wzbudzi•a du!e zainteresowanie i by•a wielokrotnie recenzowana i cytowana. Tytu• naukowy profesora („belwederskiego”)
nadzwyczajnego prof. Sawczuk uzyska• w 1972 (nominacja z dnia 12 stycznia),
a zwyczajnego – w 1979 r. (15 listopada).
Prac• naukowo-dydaktyczn• rozpocz•• w 1955 r. i prowadzi• j• do chwili
•mierci. Od pocz•tku do przej•cia na emerytur• z dniem 30 wrze•nia 2001 r.
zwi•zany by• z Wydzia•em Prawa UMCS w Lublinie, kolejno na stanowiskach:
kierownika Katedry Post•powania Cywilnego (1966–1969), dyrektora Instytutu
Prawa S•dowego (1970–1972), Prawa Cywilnego (1972–1981), kierownika
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zak•adów: Prawa Gospodarczego (1974–1978), Prawa Cywilnego i Post•powania Cywilnego (1978–1981), Post•powania Cywilnego i Mi•dzynarodowego
Prawa Handlowego (1981–1990, od 1990 zak•ad ten otrzyma• status katedry).
W latach 1961–1966 i 1984–1987 by• cz•onkiem Senatu UMCS. Jego aktywno•• nie ogranicza•a si• do kierowania instytutem czy katedr•. By• inicjatorem
i wspó•organizatorem Studium Zaocznego Prawa Spó•dzielczego WPiA UMCS
ze specjalizacj• w zakresie gospodarki lokalowej oraz (w latach 1977–1985)
pe•nomocnikiem Rektora do wspó•pracy z Centralnym Zwi•zkiem Spó•dzielni
Budownictwa Mieszkaniowego i jednocze•nie pe•nomocnikiem prezesa
CZSBM w Warszawie. Jako cz•onek grupy za•o!ycielskiej, bra• udzia• w pracach Konwentu Seniorów (organizacja z g•osem opiniotwórczym i doradczym).
Wykazywa• si• du!• aktywno•ci• spo•eczn•, dzia•aj•c w licznych organizacjach
spo•ecznych i komisjach na terenie uczelni, na przyk•ad komisji dyscyplinarnych dla studentów i pracowników naukowych, jako opiekun grup studenckich
czy przewodnicz•cy Rady Zak•adowej ZNP (1961–1966), gdzie reprezentowa•
interesy pracownicze. Nie mo!na pomin•• tak!e udzia•u Profesora w !yciu kulturalnym uczelni. Jako za•o!yciel i opiekun studenckiego klubu fotograficznego
przyczyni• si• zarówno do zgromadzenia cennego archiwum, dokumentuj•cego
jej histori•, jak i wykszta•cenia kilku fotografików, którzy zyskali opini• profesjonalistów. By• tak!e wspó•za•o!ycielem Klubu Asystenta w Chatce "aka i jednym
z pomys•odawców jej nazwy.
Poza uniwersytetem lubelskim by• Profesor zwi•zany tak!e z innymi szko•ami wy!szymi. Prowadzi• wyk•ady i seminaria w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia•ymstoku (1984–1991), Filii UMCS w Rzeszowie (ustrój ochrony
prawnej, proces cywilny, prawo gospodarcze do 1984, mi•dzynarodowe prawo
prywatne do 1989 r.), Wy!szej Szkole Przyrodniczo-Humanistycznej w Sandomierzu (Proces i ustrój mi•dzynarodowy), Wy!szej Szkole Administracji i Zarz•dzania w Przemy•lu, Krakowskiej Szkole Wy!szej im. Andrzeja FryczaModrzewskiego, Zamiejscowym Wydziale Nauk o Spo•ecze•stwie KUL w Stalowej Woli (Proces cywilny krajowy i mi•dzynarodowy), ostatnio (od 2004)
Wy!szej Szkole Mened!erskiej w Warszawie. Wyst•powa• tak!e jako visiting
professor w W#rzburgu (1978) i Monachium (1985). Wyk•ada• i odby• sta!e na
wydzia•ach prawa w Sofii, Budapeszcie, Pary!u, Modenie, Pavii, Montpellier,
Lyonie, Tulonie, Strassburgu, Grenoble, Lwowie, Kijowie, Moskwie, Leningradzie, Innsbrucku, W#rzburgu, Hanowerze, Liège, Monachium, Heidelbergu,
Bonn, Tybindze, Zurychu, Kolonii, Osnabr#ck, Kilonii, Mediolanie, Bolonii,
Turynie, Jasi, Cluj, Wiedniu, Rzymie i Meksyku i in.
Profesor by• cenionym naukowcem na forum mi•dzynarodowym. $wiadczy o tym nie tylko d•uga lista uniwersytetów, z którymi wspó•pracowa•, ale i to,
!e znaczna cz••• jego publikacji ukaza•a si• w obcych j•zykach lub za granic•.
Opublikowa•, wspólnie z E. Wengerkiem, podr•cznik w j•zyku rosyjskim, a tak!e
szereg prac o charakterze porównawczym wspólnie z Làszló Névaiem, Živko Sta-
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levem, Gratianem Porumbem, Hansem F. Gaulem. Jego prace drukowano w ksi•gach po•wi•conych najwybitniejszym uczonym o renomie mi•dzynarodowej,
jak H.F. Gaul, Walther I. Habscheid, Roger Perrot, Vitorio Denti, Viktor Knapp,
Giuseppe Tarzia, Kostas Beys, Stanis•aw W•odyka i in. Osobiste kontakty naukowe Profesora zaowocowa•y oficjaln• wspó•prac• pomi•dzy wydzia•ami czy
katedrami, upowszechnianiem i wymian• najcelniejszych publikacji, umo!liwia•y równie! m•odym pracownikom naukowym zdobywanie mi•dzynarodowego
do•wiadczenia i publikacji podczas wyjazdów zagranicznych. Spektakularnym
przyk•adem jest nadanie doktoratu honoris causa profesorowi Marcelowi Storme
z uniwersytetu w Gandawie w grudniu 1995 r. (promotorem by• prof. M. Sawczuk,
recenzentami profesorowie Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Stelmachowski
i Maksymilian Pazdan). Profesor by• cz•onkiem licznych, presti!owych organizacji naukowych. Szczególnie ceni• sobie cz•onkostwo, pocz•wszy od 1994,
w Academiae Europeae (z siedzib• w Londynie). AE to organizacja, do której
jest si• zapraszanym z rekomendacji. W przypadku Profesora polecaj•cym by•
Viktor Knapp, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, dysydent wydalony po
inwazji z kraju i przebywaj•cy przed 1989 r. w W#rzburgu. Dodatkowym powodem do satysfakcji by•o to, !e Profesor zosta• wybrany jednog•o•nie. Inn•
organizacj•, której nie mo!na pomin••, jest International Association of Civil
Law (obecnie Association Process Law) z siedzib• w Gandawie. Profesor by•
cz•onkiem tej organizacji od 1991 r., na mi•dzynarodowych kongresach IACL
(Coimbra, Bolonia, Utrecht, W#rzburg, Lublin, Taormina, Syros, Wiede•, Meksyk) wyst•powa• jako national reporter. Pocz•tkiem by• udzia• m•odego docenta
w mi•dzynarodowym kolokwium w Budapeszcie (23–25 pa%dziernika 1968 r.),
gdzie rozpocz••o si• budowanie mostu Wschód–Zachód, które osi•gn••o apogeum w czasie lubelskiego sympozjum w 1993 r.
Profesor by• w latach 1969–1973 cz•onkiem zarz•du Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, cz•onkiem Towarzystwa Naukowego KUL, jako delegat
uczestniczy• w II Kongresie Nauki Polskiej, podczas którego zosta• przewodnicz•cym Komisji Weryfikacji Terminologii Naukowej. Z problemami dotycz•cymi weryfikacji terminologii (w tym terminu „spó•ka” w j•z. rosyjskim w projekcie konwencji RWPG o zaopatrzeniu naukowo-technicznym, Wilno, 1978)
spotka• si• równie! jako bieg•y. W wyniku wspó•pracy by• recenzentem wielu
przewodów habilitacyjnych i doktorskich.
Z cz•onkostwa w LTN Profesor zrezygnowa• w 2001 r. Od chwili powstania przewodniczy• Komisji Prawniczej Oddzia•u Lubelskiego PAN, integruj•cej
prawników-naukowców dwóch uniwersytetów lubelskich KUL i UMCS. Wa!nym wydarzeniem w !yciu Komisji by•a w 2005 r. wizyta prof. Nicoli Picardiego,
Promotora Sprawiedliwo•ci Pa•stwa Watyka•skiego, który w siedzibie PAN i na
KUL wyg•osi• wyk•ad na temat porz•dku prawnego tego! pa•stwa. Za du!e
osi•gni•cie Komisji uzna• nale!y opublikowanie (w latach 2008 i 2009) wysoko
ocenionych dwóch tomów Teki Komisji Prawniczej pod red. prof. M. Sawczuka.
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Profesor Sawczuk by• tak!e redaktorem dzia•u „post•powanie cywilne”
i autorem, sam lub we wspó•pracy, g•ównie z doktorantami i asystentami 108
hase• w dwu wydaniach monumentalnej Wielkiej Encyklopedii Prawa (1 wyd.
2000 r. pod red. Eugeniusza Smoktunowicza, 2 wyd. 2005 r. pod red. Brunona
Ho•ysta), jak równie! autorem has•a „Pologne” we francuskim, presti!owym,
wydanym przez profesora paryskiej Sorbony Loïca Cadiet „Dictionnaire de la
justice” (Pary! 2004). Inicjowa• i uczestniczy• czynnie, wspólnie z wychowankami, w publikowaniu szeregu ksi•g po•wi•conych zas•u!onym badaczom:
Aleksandrowi Wolterowi i Stefanowi Buczkowskiemu, Henrykowi Trammerowi, Jerzemu Ignatowiczowi, Andrzejowi Stelmachowskiemu. By• inicjatorem
i organizatorem szeregu konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych, krajowych i mi•dzynarodowych, których materia•y nast•pnie by•y publikowane.
Z tych, które Profesor uwa!a• za szczególnie warte uwagi ze wzgl•du na tematyk•, udzia• wa!nych osobisto•ci lub szeroki odd%wi•k w •rodowisku prawniczym, nale!y wymieni• Pierwszy Ogólnopolski Integracyjny Zjazd Cywilistów,
28–30 wrze•nia 1972 r. (materia•y zjazdu opublikowano w Rzeszowie w 1974 r.).
Jego g•ówn• ide• by•o uwypuklenie wa!no•ci uniwersyteckiej nauki (po•udniowej Polski i Lwowa). Innym wa!nym by•o sympozjum po•wi•cone pami•ci
prof. Henryka Trammera, zorganizowane dzi•ki Rektorowi UMCS – Stanis•awowi Uziakowi, 3–6 kwietnia 1986 r., („Les particularités nationales de
l&arbitrage commercial international” ' „Odr•bno•ci krajowe mi•dzynarodowego arbitra!u handlowego”, Lublin, 1987), którego tematyka dotyczy•a konwencji moskiewskiej 1975 r., dzia•aj•cej w ramach RWPG; odr•bno•ci krajowe
by•y wtedy marginalizowane. Nast•pne to „Jednolito•• prawa s•dowego a jego
odr•bno•ci krajowe”: Mi•dzynarodowe Sympozjum Prawa Cywilnego S•dowego, 22–25 sierpnia 1993 (wyd. angielskie, francuskie, niemieckie, Lublin 1994,
1 wyd. polskie, Lublin 1995, wyd. 2 poszerz. 1997), zorganizowane pod auspicjami IAPL, z udzia•em znanych uczonych zagranicznych z kilkudziesi•ciu krajów, po•wi•cone ustalaniu porz•dku prawnego w wolnej, jednocz•cej si• Europie, co jednoznacznie wynika z referatów wyg•oszonych, a nast•pnie opublikowanych. Jak zauwa!y• g•ówny referent Sympozjum, •wiatowego formatu uczony prof. Mauro Capelletti, „Europa zosta•a otwarta dla Wschodu”. I jeszcze
„Czterdzie•ci lat kodeksu cywilnego”: Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, w Rzeszowie, 8–10 pa%dziernika 2004 (Warszawa 2006), nawi•zuj•cy do problematyki pierwszego zjazdu. W 1994 r. Katedra Post•powania Cywilnego i Mi•dzynarodowego Prawa Handlowego Europäische Rechtsakademie Trier ERA zorganizowa•a sympozjum na temat: „Systemy Prawne Wspólnot Europejskich”. Zaowocowa•o ono cyklicznymi konferencjami organizowanymi przez KUL i Fundacj• Gesellschaft für Rechtspolitik, kierowan• przez dr jur. h.c. Otto Theisena
– prezesa, ks. prof. Józefa Krukowskiego ' wiceprezesa i ks. prof. Miros•awa
Sitarza ' sekretarza Zarz•du. Konferencje odbywa•y si• w j•zykach: polskim,
niemieckim, angielskim i francuskim. Prof. M. Sawczuk by• nie tylko cz•onkiem
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komitetu organizacyjnego, ale tak!e redaktorem wydawniczym materia•ów pokonferencyjnych. Pok•osiem konferencji by•y wydane cztery tomy „Kultur und
Recht”, a tak!e konferencje w Sejmie, gdzie wymieniano zas•ugi Profesora.
Wynikiem tej mi•dzynarodowej wspó•pracy by•y: doktorat honoris causa dla
prof. Rithersa z uniwersytetu w Konstancji, stypendia dla asystentów, 8 tom
Encyklopedii Katolickiej sponsorowany przez Fundacj• i Prezesa, dr. Theisena.
Równocze•nie Profesor nie stroni• od wykorzystywania w praktyce swojej
obszernej wiedzy prawniczej. By• wspó•twórc• podstaw prawnych Lubelskiej
Izby Rolniczej, za co odwdzi•czono Mu si• honorowym cz•onkostwem. Zaanga!owany w ide• spó•dzielczo•ci, zw•aszcza mieszkaniowej, jej propagator, organizator dokszta•cania pracowników, jako cz•onek za•o!yciel (i pó%niejszy cz•onek Rady Nadzorczej) konsultowa• i podpisa• statut za•o!ycielski Lubelskiej
Spó•dzielni Mieszkaniowej, znanej pó%niej w kraju z wielu nowatorskich rozwi•za•. W 1994 przyj•• zaproponowan• funkcj• arbitra S•du Arbitra!owego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach 1981 i 1989–1992 pracowa• w Spo•ecznej Radzie Legislacyjnej NSZZ „Solidarno••” w Krakowie pod przewodnictwem prof. S.M. Grzybowskiego.
Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowa•y si• wokó• zagadnie•
dotycz•cych: ogólnych i •cis•ych zwi•zków prawa cywilnego materialnego
z procesowym, w tym teorii ogólnej procesu, modeli harmonizacji prawa s•dowego cywilnego z prawem europejskim (jednolito•• a odr•bno•ci krajowe),
maksymy vigilantibus iura scripta sunt a ochrony strony s•abszej, ci•g•o•ci instytucji k.p.c. z 1930 r., prawa do wys•uchania triady uprawnie•, ubi remedium
ibi ius, prawa mi•dzynarodowego arbitra!u handlowego, zupe•no•ci kodeksowej, zagadnienia: s•dy administracyjne a s•dy powszechne. Maksym• vigilantibus iura scripta sunt a ochrona strony s•abszej, lansowa• na terenie by•ych krajów socjalistycznych (tak!e w Akademii Nauk ZSRR). Profesor prowadzi• wyk•ady i seminaria z zakresu: post•powania cywilnego, mi•dzynarodowego prawa
prywatnego, ustroju organów ochrony prawnej (wymiar sprawiedliwo•ci), arbitra!u krajowego i mi•dzynarodowego, prawa handlu mi•dzynarodowego. W ci•gu
trwaj•cej ponad pó• wieku dzia•alno•ci naukowo-dydaktycznej wypromowa• oko•o
4 tys. magistrów i 19 doktorów, ••cznie z jednym za granic• (w tym doktorat
honoris causa i habilitacja). Jego bibliografia podmiotowa obejmuje 216 pozycji; ponad 40 opublikowano za granic•. Zosta• odznaczony m.in.: Krzy!em Kawalerskim OOP (1975), Z•otym Krzy!em Zas•ugi (1971), Medalem Edukacji
Narodowej, Z•ot• Odznak• CZSBM, Honorowym Krzy!em za Wybitne Zas•ugi
dla Zwi•zku Inwalidów RP (2010), tak!e odznakami: Zas•u!ony dla Ruchu
Spó•dzielczego, Zas•u!ony dla Lubelszczyzny, Zas•u!ony dla Rzeszowszczyzny
i Bieszczad oraz ostatnio Medalem Pro Memoria (2012).
Z zainteresowa• pozaprawnych najwa!niejsze dla Profesora by•y te, dotycz•ce okolic, w których sp•dzi• m•odo•• i do których zawsze !ywi• sentyment.
Z Hrubieszowem wi•za•y Go lata szkolne; by• sympatykiem Towarzystwa Re-
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gionalnego Hrubieszowskiego oraz Fundacji Kultury i Przyja%ni Polsko-Francuskiej, w których owocnie dzia•a•. Aby przybli!y•, zw•aszcza m•odzie!y,
histori• ojczyst• ufundowa• zestaw 18 herbów Polski, malowanych na p•ótnie,
wraz z histori• Or•a Bia•ego i ofiarowa• je m.in. szko•om w Strzy!owie i w Me•gwi oraz muzeum w buduj•cym si• ko•ciele w Strzy!owie i Skrobowie, a tak!e
znanym instytucjom w Zamo•ciu i Hrubieszowie. Szczególn• uwag• po•wi•ca•
Profesor sprawom dawnych kresów wschodnich. By• cz•onkiem $wiatowego
Zwi•zku "o•nierzy Armii Krajowej AK. W 1995 r. otrzyma• Odznak• Wyró!nienie „Za wk•ad pracy spo•ecznej w $wiatowym Zwi•zku "o•nierzy AK, po•wi•conej etosowi Armii Krajowej”. By• wspó•organizatorem konferencji naukowej, pod patronatem ks. biskupa, p•k Andrzeja Dzi•gi i ks. pra•ata, p•k Andrzeja Puzona, która odby•a si• w Stalowej Woli, 27–29 pa%dziernika 2004 r.
z okazji 60 rocznicy akcji „Burza” i powstania 27. Wo•y•skiej Dywizji Piechoty
AK. Konferencja po••czona by•a z wyjazdem autokarowym na groby i cmentarze na Wo•yniu. Materia•y z konferencji opublikowano w ksi•!ce „Polskie Pa•stwo Podziemne na Wo•yniu w latach 1939–1944” (Sandomierz, 2006). Publikacja ukaza•a si• m.in. dzi•ki wsparciu merytorycznemu (redakcja) i finansowemu Profesora (wspominaj•c tamte czasy, Profesor bardzo prze!ywa• powstanie w Garnizonie W•odzimierskim z 18 wrze•nia 1939 r. zorganizowane przez
pu•kownika Lucjana Jasi•skiego, pod dowództwem gen. Mieczys•awa Smorawi•skiego. Obaj wraz z oddzia•em w szyku marszowym podst•pem zostali uj•ci
pod Piatydniami i jako pierwsi zgin•li w Katyniu). Ostatnio wzi•• udzia• w sesji
naukowo-historycznej „Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku” (Tomaszów, 18 wrze•nia 2009). Profesor bywa• inicjatorem i organizatorem akcji
upami•tniaj•cych histori• Wo•ynia. By•y to m.in. sponsorowanie odbudowy
kaplicy i cmentarza wojennego w Zasmykach, stawianie krzy!y w miejscach
zwi•zanych z ludobójstwem na Wo•yniu (w Pisarzowej Woli), pomoc szko•om
polskim na Wschodzie. Nie by•y to sprawy •atwe do realizacji. Profesor, oprócz
tego, !e hojnie sponsorowa• te akcje, musia• wykorzystywa• swoje umiej•tno•ci
prawnika, aby umo!liwi• pokrzywdzonym osi•ganie ich racji prawnych i moralnych.
W 2012 r. zosta• odznaczony przez Urz•d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem „Pro Memoria” przyznawanym za wybitne zas•ugi w utrwalaniu pami•ci o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg•o•• Polski podczas
II wojny •wiatowej i po jej zako•czeniu.
Jak sam mówi•, mia• !ycie nie zawsze •atwe, ale za to ciekawe. W wieku
14 lat uda•o mu si• cudem unikn•• •mierci i uciec z niemieckiego obozu pracy
w Paw•owiczach ko•o Wojnicy. Nast•pnego dnia Niemcy rozstrzelali wszystkich (ok. 2 tys.) robotników. Niestety, nie uda•o mu si• postawi• krzy!a w miejscu egzekucji. Spotyka• w !yciu ró!nych ludzi, ale szcz••liwie na mistrzów
i przewodników uda•o Mu si• wybiera• tych wielkiego formatu. Za takich uwa!a profesorów S. M. Grzybowskiego, H. Trammera, Adama Szpunara, Mariana
Waligórskiego, tak!e Zenona Klemensiewicza, Adama Wili•skiego, Józefa Ma-
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zurkiewicza. Stara si• widzie• otoczenie zgodnie z dewiz• Kisiela „niech poka!e, co ma w g•owie”. Jak sam powiedzia•, w !yciu kierowa• si• trzema sentencjami: M. Prousta ' „W poszukiwaniu straconego czasu”, A. Fredry – wypowiedzi• Papkina w „Zem•cie”: „Powiedz mi, kto jest twoim Panem, a kto s•ug•”, oraz przywiezion• przez ojca z poligonu SPRA w Czeremosznie: „W !yciu
przydatne jest próbne strzelanie, najlepiej artyleryjskie” W prawie ceni• ci•g•o••
i tradycj•, uwa!a•, !e powinno promowa• aktywnych (vigilanti iura scripta
sunt), ale i broni• s•abszych, a hierarchia wa!no•ci powinna funkcjonowa•
w takiej kolejno•ci: prawo, pa•stwo, w•adza, a nie w•adza, pa•stwo, prawo.
Wierzy• w istnienie „podziemia ludzi obiektywnych i odwa!nych” – w chwilach
niebezpiecze•stwa pomoc przychodzi zwykle od tych, którzy nie s• brani pod
uwag•. Ceni• literatur• i muzyk• klasyczn•. Wzrusza• si• muzyk• Igora Strawi•skiego i jego s•owami: „Polska, kocham Polsk•, s•odk• Polsk•, pochodz• z Polski” (z okolic U•ci•ugu, oddalonego 8 km od domu rodzinnego profesora we
W•odzimierzu Wo•y•skim). By• wielbicielem szachów. Lubi• paradoksy, lubi•
patrze• na siebie z dystansem, sprawia•a Mu przyjemno•• satyryczna ksi•!eczka
„Mój ucieszny UMCS” W•adys•awa *wika, której jest jednym z bohaterów.
Jego !ycie by•o aktywne, prowadzi• zaj•cia ze studentami, pisa•, bra• udzia•
w ró!nego rodzaju zjazdach, sympozjach i konferencjach. Spieszy• si•, by wykorzysta• swoje bardzo bogate archiwum i znakomit• pami••.
W 2010 r. Profesor Mieczys•aw Sawczuk obchodzi• swoje 80. urodziny.
By•a to jednocze•nie 50. rocznica uzyskania przez Niego stopnia doktora nauk
prawnych. Z tej okazji zosta•a Mu po•wi•cona ksi•ga jubileuszowa „Jus et remedium” (UMCS Lublin / Wolters Kluwer Polska) oraz Teka Komisji Prawniczej PAN (PAN oddzia• w Lublinie, UMCS Lublin, KUL Lublin).
Ostatnie trzy lata !ycia sp•dzi• w Me•gwi pod Lublinem. Zmar• 15 lipca
2014 r.

Niniejszy tekst zosta• zredagowany przez córk• Profesora, prof. Iren• Chom•, na
podstawie biografii opublikowanej z okazji jubileuszu 80 urodzin w Tece Komisji Prawniczej PAN. Biografia ta zosta•a napisana przez Halin ! Wolsk", kustosza dyplomowanego, emerytowanego pracownika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
+opaci•skiego w Lublinie na podstawie materia•ów publikowanych i papierów osobistych, uzupe•nionych relacjami ustnymi i autoryzowana przez Profesora

