Ryszard Ponikowski
Prof. dr Maria Lipczyńska (1916 1984)
Palestra 29/1(325), 97

1985

N r 1 (325)

Wspomnienia poSmiertne

97

weszły już do najnowszej historii Polski, są również obecnie po tylu latach nadal
bliskie, żywe, interesujące, jak i do końca jeszcze nie wyjaśnione. Wymownym tego
dowodem było duże i widoczne zainteresowanie zebranych na sali, i to za
równo treścią referatów i wspomnień, jak i, co też dało się zauważyć, osobami prele
gentów (szczególnie osobą adw. Adama Bienia), żywych świadków i uczestników tych
wydarzeń sprzed 40 lat oraz współtwórców ówczesnych dziejów.
Należy jeszcze nadmienić, że w tym samym dniu, przed sesją* w kolegiacie Po
znańskiej została odprawiona uroczysta Msza Żałobna za poległych w Powstaniu
Warszawskim ipawników polskich.
adw. Stanisław Hęika
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1.
Prof. dr Maria Lipczyńska

(1916— 1984)

Dnfe 8 sierpnia 1984 ir. zmarła w Warszawie profesor dr hab. Maria Lipczyńska-Koper, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Urodziła się 18.VI.1916 r. w Samborze. Studia na Wydziale Prawa i Administracji
UJ ukończyła w 1938 r. Opracowywanie rozprawy doktorskiej rozpoczęła w okresie
studiów, dzięki czemu już w 1939 ,x. obroruła pracę doktorską pt. „Pojęcie niebezpie
czeństwa i sprowadzenie niebezpieczeństwa w polskim kodeksie karnym”. W sierpniu
1938 r. rozpoczęła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
Wybuch wojny przerywa jej kontakt z uniwersytetem i sądem. Do 1945 roku
pracuje w charakterze urzędniczki w Izbie Rzemieślniczej w Krakowie. Po wojnie
kończy aplikację, zdaje egzamin sędziowski. Zostaje niebawem mianowana asesorem
sądowym i przydzielona do Prokuratury Sądu Okręgowego w Krakowie. W 1947 r.,
już jako podprokurator Sądu Okręgowego, pełni funkcję zastępcy kierownika wy
mienionej prokuratury. Jednocześnie nawiązuje ponownie kontakt ze swą macie
rzy st4 uczelnią. W roku akademickim 1947/1948 prowadzi w charakterze asystenta
kontraktowego zajęcia z logiki. Do stałej pracy na uniwersytecie przechodzi w 1950 r.,
zajmując kolejno stanowiska: asystenta, st. asystenta i adiunkta, początkowo w Ka
tedrze Prawa i Postępowania Karnego, a następnie — po utworzeniu osobnej katedry
w 1951 r. — w Katedrze Postępowania Karnego. Od pierwszych lat swej pracy
w charakterze nauczyciela akademickiego łączy pracę naukowo-dydaktyczną w dzie
dzinie prawa i postępowania karnego z logiką dla prawników (przejściowo wykłada
logikę ¡również w Warszawie i w Katowicach). Należy dodać, że w okresie pracy na
stanowisku adiunkta UJ pełniła także funkcję adwokata w Zespole Adwokackim
Nr 7 w Krakowie.
W dniu 8.VI.1901 r. nadano dr Marii Lipczyńskiej, uchwałą Rady Wydziału Prawa
UJ, stopień naukowy docenta na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Stanowisko
oskarżonego w procesie karnym' Polski Ludowej” (ogłoszonej drukiem przez WPr.

