
Wiesław Łukawski

Wystawa dorobku naukowego
adwokatów w dziedzinie prawa
cywilnego i prawa karnego : słowo
wstępne
Palestra 31/10-11(358-359), 43-44

1987



N r  10-11 (358-359) Wystawa dorobku naukowego adwokatów — pr. cyw. I karne 4 3

53 Uniwersytet Warszawski w latach wojny i okupacji — Kronika 
1939/40—1944/45, oprać. Tadeusz M a n t e u f f e l ,  Warszawa 1918; Na 
drodze do odbudowy, s. 55—70 (zawiera m.in.: Wybór pierwszego dzie
kana na Wydz. Prawa, s. 64; Wybór w roku 1945/46; pierwsze promo

cje doktorów, s. 66).
54 Utworzenie Katedry Ekonomii Politycznej — Kronika krajowa, „Zycie 

Nauki” 1950, nr 9/10, s. 887.
55 Wydział Prawa w latach 1962/63—1966/67 — Materiały sprawozdaw

cze, „Roczniki UW”, R. 8/1968/69, s. 94—100.
56 Wykaz profesorów i docentów Uniwersytetu Warszawskiego (Dane 

biograficzne), „Roczniki UW”, R. 10/1971, s. 1—154

*

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
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interesowaniem adwokatów były zagadnienia prawa cywilnego i 
w konsekwencji trzy czwarte opracowań pochodzących z tego 
okresu stanowią opracowania dotyczące zakresu prawa cywil
nego, a tylko jedna czwarta dotyczyła kwestii związanych z 
prawem karnym, tó w okresie ostatnich czterdziestu lat mamy 
wyraźne przesunięcie zainteresowań na dziedzinę prawa karne
go. I właśnie dlatego opracowania z zakresu prawa karnego obej
mują dwie trzecie wszystkich opracowań adwokackich, a tylko 
jedną trzecią zagadnienia cywiłistyczne. Jedno tu (należy wsza
kże stwierdzić: nastąpił — szczególnie w ostatnim okresie — 
bardzo znaczny spadek liczby opracowań monograficznych. Jest 
dużo opracowań zawartych w artykułach i glosach oraz dużo 
krótkich opracowań, natomiast brak jest monografij, szczególnie 
z zakresu prawa cywilnego.

Wybraliśmy na wystawę opracowania pochodzące z różnych 
okresów na tematy różnorodne. Są to prace doktorskie adwoka
tów, prace habilitacyjne, jak również komentarze, znakomite 
opracowania kolegów adwokatów, którzy jednocześnie piastują 
wysokie funkcje na uniwersytetach. Stąd i wydawnictwa są 
bardzo różne. Nie są to tylko opracowania wydane przez Wy
dawnictwo Prawnicze, ale również przez bardzo wiele jedno
stek edytorskich, patronujących autorom tychże opracowań”.

OTWARCIE WYSTAWY —  W IT O L D  BAYER:

„Wystawę dorobku naukowego adwokatów w dziedzinie prawa 
cywilnego« i prawa karnego uważam za otwartą.

W imieniu Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury 
zapraszam Państwa do zwiedzenia wystawy”.

OPIS WYSTAWY —  W IT O L D  BAYER:

Wydawnictwa liczące kilkaset woluminów zostały wypożyczone 
z Biblioteki Adwokatury lub też zostały nadesłane przez uczest
ników sesji.

Wystawa zajęła dwie sale na pierwszym piętrze budynku Rady 
Adwokackiej w Warszawie.

Publikacje książkowe, broszury i czasopisma eksponowano w 
dwunastu oszklonych gablotach i na stojących ekranach.

Lista autorów, których prace zostały przedstawione na wys
tawie, wymienia nazwiska 74 adwokatów.

Czynności komisarza wystawy pełnił Wiesław Ł u k a w s k i .  
Oprawę plastyczną przygotowali Alicja i Henryk K a d l e r o -  
w i e oraz Aleksander Ł a d n o .


