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Jodłowski, późniejszy profesor i dziekan Wydziału w latach 1961 
—1965, działacz polityczny i społeczny. Dwaj przedwojenni wy
kładowcy Uniwersytetu, a (niegdyś adwokaci, mianowicie Stani
sław Śliwiński i Jan Namitkiewicz, prowadzili zajęcia nie tylko 
w ramach tajnego Wydziału Prawa, ale i w ramach tajnego kształ
cenia aplikantów adwokackich.22

Skrajnie trudne warunki doby okupacji przyczyniły się zatem 
do zacieśnienia współpracy wykładowców Uniwersytetu War
szawskiego z przedstawicielami praktyki adwokackiej, współpra
cy, która miała już za sobą długoletnią tradycję. Pamiętając o 
tradycji tej zawsze obopólnie korzystnej współpracy, powinniśmy 
i dziś dążyć do jej kontynuowania i rozwinięcia. Traditio znaczy 
przecież przekazywanie.”

S B a y e r  W .: S am orząd  adw o k ack i w  dobie w alk i z o k u p ac ją  h itle ro w sk ą  — 
P rz y czy n k i do dziejów  a d w o k a tu ry  po lsk ie j w  o k resie  1939—1945, „ P a le s tra ”  1968, 
n r  11, s. 51—52.

REFERAT OPRACOWANY PRZEZ — JÓZEFA OKOLSKIECO

nt. „ADWOKACI W DZIEJACH UNIWERSYTETU 
WARSZAWSKIEGO 1945—1986”

(odczytany przez H. I z d e b s k i e g o ) :

„Tuż po zakończeniu działań wojennych, na nie wygasłych jesz
cze zgliszczach, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego po
nownie rozpoczął swoją działalność.

Pierwszą jego siedzibą po wojnie była tzw. Dziekanka na Kra
kowskim Przedmieściu. Jesienią 1945 r. rozpoczęły się pierwsze 
zajęcia. Dziekanem Wydziału Prawa został prof. Jan Wasilkowski. 
Wprawdzie nie prowadził on wcześniej praktyki adwokackiej, ale 
był wybitnym działaczem wymiaru sprawiedliwości. Całe życie 
związany był ściśle z sądownictwem, przez długi czas był sędzią, 
a potem I Prezesem Sądu Najwyższego, będąc jednocześnie pro
fesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród profesorów i wykładowców Wydziału Prawa niemal od 
samego początku znalazło się wielu praktyków, którzy w latach 
przedwojennych mieli za sobą długą działalność w sądownictwie. 
Byli też wśród nich przedstawiciele polskiej palestry, jak prof. 
Jerzy Jodłowski, prof. Stefan Rozmaryn, prof. Jerzy Sawicki, 
prof. Arnold Gubiński. Adwokaci ci zajęli się nauką i dydaktyką, 
wnosząc istotny wkład w dzieło odbudowy Wydziału Prawa.

W 1948 r. Wydział Prawa przeniósł się do odbudowanej z gru
zów swojej dawnej siedziby na Krakowskim Przedmieściu. Dzie
kanem Wydziału został prof. S. Śliwiński, wybitny praktyk wy



38 J ó z e f  O k o l s  k i N r  10-11 (358-359)

miaru sprawiedliwości. Przychodzą na Wydział profesorowie, 
a m.in. J. Bardach, M. Jaroszyński, S. Ehriich, którzy odegrali 
ważną rolę w kształtowaniu naszego wydziału. Z palestry wywo
dził się prof. Leszek Lernell, praktykujący adwokat bezpośrednio 
po wojnie.

W 1951 r. utworzone zostało Studium Zaoczne Wydziału Prawa. 
Wśród studentów znalazło się wielu sędziów i późniejszych adwo
katów. Studium to służyło przede wszystkim praktykom pracu
jącym w wymiarze sprawiedliwości.

Uniwersytet Warszawski przeżywał okres szybkiego rozwoju we 
wszystkich dziedzinach swej działalności. Zjawiły się nowe wy
działy zmieniała się zasadniczo struktura organizacyjna. W parze 
ze zmiainami organizacyjnymi następowały zmiany personalne. 
Znacznie zwiększyła się liczba profesorów zarówno w wyniku 
awansów naukowych jak i dopływu młodszej kadry. Byli wśród 
nich także adwokaci. Do 1961 r. możliwe było łączenie praktyki 
adwokackiej z działalnością akademicką. Późniejsze ustawowe 
rozłączenie tej działalności spowodowało niewątpliwie zmniejsze
nie liczby adwokatów ina naszym Wydziale. Jednakże niektórzy 
z nich, nie mogąc nawet wykonywać w praktyce zawodu adwo
kata, zachowali ścisły związek z problemami i życiem palestry 
warszawskiej w swojej działalności naukowej. Adw. prof. W. Wo
łodkiewicz, adw. W. Kozubski, adw. Kozyra, adw. Sowiński, 
adw. A. Dąb, adw. Z. Czerski, prof. H. Świątkowski, prof. A. Kaf- 
tal przez cały okres pracy na Wydziale Prawa byli i są bardzo 
blisko związani z życiem adwokatury, czemu świadectwo dawali 
często w swoich publikacjach. Trzeba tu zwłaszcza wymienić 
liczne prace adwokata i profesora A. Kaftala poświęcone proble
mom adwokatury, jak np. obszerny artykuł na temat proceso
wych zagadnień tajemnicy adwokackiej, artykuł „W sprawie skut
ków nieobecności oskarżonego oraz jego obrońcy na rozprawie 
sądowej”, artykuł o niektórych zagadnieniach immunitetu adwo
kackiego czy o prawie do obrony w orzecznictwie Sądu Najwyż
szego (wszystkie te artykuły opublikowano na łamach „Palestry”, 
czasopisma adwokatury polskiej).

Piękną kartę współpracy adwokatów z nauką zapisali profeso
rowie M. Trammer i S. Szer, którzy doświadczenia wyniesione 
z praktyki adwokackiej znakomicie prezentowali w swojej twór
czości naukowej.

Współcześnie wśród profesorów i docentów Wydziału Prawa i 
Administracji adwokatami są: prof. T. Dybowski, prof. W. Wołod
kiewicz i prof. A. Kaftal oraz docenci: G. Rejmanowa, L. Gar
licki, H. Izdebski i J. Okolski.

Wkład adwokatów w rozwój Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego również ma nader ważne miejsce 
w dziedzinie dydaktyki uniwersyteckiej, w zajęciach ze studenta
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mi naszego Wydziału. Od pewnego czasu działa na Wydziale Pra
wa Studium Wymowy i Retoryki, uruchomione z inicjatywy mec. 
W. Bayera, ówczesnego kierownika Ośrodka Badawczego Adwoka
tury, w 1975 r., o czym szerzej mowa jest w referacie adw. H. No
wogródzkiego pt.: Adwokatura na uniwersyteckich katedrach. 
Znakomici przedstawiciele warszawskiej palestry: W. Bayer, O. 
Missuna, H. Nowogródzki, J. Nowakowski, de Virion, żeby wymie
nić tylko kilku, uczyli studentów prawa trudinej i pięknej sztuki 
wymowy sądowej. Studium to po przerwie wywołanej stanem 
wojennym w Polsce zostało w ubiegłym roku reaktywowane. Wy
kłady świetnych mówców cieszą się wśród naszych studentów 
ogromną i zasłużoną popularnością. Wydaje się, że w czasach pew
nej „wulgaryzacji” języka przez środki masowego przekazu i mo
wę potoczną wpajanie przyszłym sędziom, adwokatom, prokura
torom piękna i znaczenia słowa polskiego ma znaczenie, którego 
przecenić nie sposób, zwłaszcza gdy czynione to jest w postaci 
tak fascynującej przez adwokatów warszawskich.

Podobnie zasługą adwokatury jest organizowanie konkursów 
krasomówstwa przy ścisłej współpracy z Wydziałem Prawa i Ad
ministracji, którego dziekan tradycyjnie bierze udział w wyborze 
najlepszych mówców, przyszłych adwokatów.

Związek Wydziału Prawa z praktyką prawniczą zaznaczył się 
także w ostatnim czasie na gruncie międzynarodowej współpracy 
naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Prawa i Admi
nistracji już od dłuższego czasu ma bardzo rozbudowane stosunki 
z innymi ośrodkami uniwersyteckimi, z wieloma znanymi szkoła
mi prawa w różnych krajach świata. Od wielu lat organizujemy 
wspólne konferencje i tzw. dni prawnicze z prawnikami — zarów
no reprezentantami nauki jak i praktyki — z Francji, Włoch, 
Wielkiej Brytanii, RFN, a także z krajów socjalistycznych. W wie
lu tych konferencjach uczestniczą prawnicy z doświadczeniem 
praktycznym zdobytym dzięki pracy w adwokaturze.

Z satysfakcją trzeba pokwitować niezwykle przyjazny stosunek 
Naczelnej Rady Adwokackiej do naukowców-prawników przyjeż
dżających z innych krajów, gości Wydziału Prawa i Administracji. 
Dzięki umożliwieniu im przez NRA kontaktów z polskimi adwo
katami prezentacja naszej myśli prawniczej jest znacznie bogat
sza. Nie sposób wymienić wszystkich wspólnych prac i spotkań, 
trzeba jednak wspomnieć o tegorocznej, wspólnej konferencji z 
prawnikami brytyjskimi w Warszawie i Londynie, w której wzięli 
udział również członkowie warszawskiej palestry, a wśród nich 
autorami referatów prezentowanych na konferencji w Londynie 
byli m.in. mec. K. Łojewski i mec. Z. Czerski.

Podobnie przewidujemy mieszany skład uczestników konferencji 
naukowych (teoretyków i adwokatów-praktyków) w przyszłości. 
Należy sądzić, że będzie to z obopólną korzyścią dla adwokatury



40 J ó z e f  O k o l s  k i N r  10-11 (358-359)

i Wydziału Prawa i że przyniesie równie pożyteczne rezultaty jak 
dotychczasowe związki naszych korporacji.

Najlepszym dowodem, jak potrzebne i korzystne są te związki 
obejmujące wspólne publikacje, dydaktykę i kształcenie młodych 
prawników, wspólne prace badawcze (które bez empirii nie mo
głyby być prowadzone), jest silna integracja prawniczych środo
wisk palestry i Uniwersytetu, personalna i merytoryczna, prze
jawiające się w różnych aspektach naszej działalności i naszego 
życia. Integracja ta ma swoje głębokie historyczne korzenie i wy
daje się, że w miarę rozwoju warszawskiej szkoły prawniczej 
będzie się ona umacniać, wynika bowiem z silnej wzajemnej po
trzeby pogłębiania wiedzy prawniczej. Adwokaci w służbie nauki 
w niemałym stopniu przyczynili się do podniesienia rangi nauki 
prawa i szkoły prawa, współtworząc ją i stale uczestnicząc w jej 
rozwoju”.
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WYSTAWA DOROBKU NAUKOWEGO ADWOKATÓW  
W DZIEDZINIE PRAWA CYWILNEGO I PRAWA KARNEGO

SŁOWO WSTĘPNE—  WIESŁAW ŁUKAWSKI:

„Wystawa dorobku naukowego adwokatów obejmuje opraco
wania z okresu 1918—1985. Jest oczywiste, że chcąc dokonać 
wyboru, należało podjąć prace przygotowawcze w postaci próby 
opracowania bibliografii, o której dzisiaj już dwukrotnie sły
szeliśmy. Podkreślam, że tylko „próby”, gdyż zdajemy sobie 
sprawę, że nie jest to pełne opracowanie. Niemniej jednak ma
my pewien obraz naukowego dorobku adwokackiego {»chodzą
cego z tego okresu. I dopiero wówczas można było dokonywać 
wyboru prac, które chcieliśmy przedstawić na wystawie.

W kilku słowach chciałbym podzielić się pewnymi spostrze
żeniami natury ogólnej, które wynikają z opracowania biblio
grafii. Mianowicie udało się nam zebrać około 3 000 opracowań 
pochodzących od adwokatów w powyższym okresie. Liczba ta 
może być — rzecz jasna — większa i jest orna na pewno wię
ksza. W każdym razie jest to pewien punkt wyjściowy do 
naszych rozważań. W okresie międzywojennym, tj. w latach 
1918—1939, opracowań takich było nie mniej niż 1 200. A ad
wokatów, którzy wykonując zawód adwokacki jednocześnie zaj
mowali się opracowaniami naukowymi, było nie mlniej niż dwu
stu. W okresie ostatnich czterdziestu lat opracpwań tych jest 
nie mniej niż 1 800, a adwokatów piszących (piszących oczywiście 
w takim znaczeniu, o jakim dzisiaj się mówi) było nie mniej 
niż 250.

Są to liczby dość duże. Oczywiście nie do tego sprowadza się 
zagadnienie, ile jest tych prac. Należy jednak stwierdzić, że zmie
nia się w poszczególnych okresach historycznych zakres za
interesowań. Jeżeli więc np. w latach 1918—1939 głównym za


