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samego pnia ideowego -  Związku M łodzieży Polskiej, zwanego 
skrótow o ZET-em.

O ile W ładysław Raczkiewicz jest osobą dosyć popularną, to 
Stanisław Ostrowski jest mniej znany naszemu społeczeństwu. Przy
pom nę więc, że był on oficerem Legionów Piłsudskiego, profesorem  
Uniwersytetu Lwowskiego (medycyna), prezydentem  m. Lwowa 
i wreszcie w latach 1972-1979 Prezydentem  R P na uchodźctwie. 
Zm arł w Londynie 22 listopada 1982 roku. Tablica pam iątkow a 
znajduje się w Kościele św. Stanisława na Żoliborzu.

Na pytanie: Czy to  już tylko historia?, odpowiedziałbym  na
stępująco -  dla mego pokolenia, które żyło w okresie ich działalności, 
nie jest to jeszcze historia. D la pokolenia powojennego jest to już na 
pewno historia, z k tórą należy zapoznaw ać m łode pokolenie.

W tym dziale nie powinni być pom ijani tacy politycy i działacze jak  
M arszałek Sejmu Maciej Rataj i takiej m iary działacze gospodarczy 
jak  Eugeniusz Kwiatkowski.

F ranciszek  S a d u rsk i

W związku z wydaniem księgi ku czci 
profesora Mariana Cieślaka

Przyjął się dobry obyczaj, że przechodzącym  na em eryturę profeso
rom praw a karnego m aterialnego poświęca się specjalne publikacje. 
Dają one okazję do zaprezentow ania różnorodnych prac wielu 
autorów  a zadedykowanych Jubilatow i, a także przedstawienia 
dorobku naukow ego samego Jubilata, jego życiorysu, drogi nauko
wej i zawodowej. Jest to zawsze i cenne, i interesujące.

T aka prezentacja winna jednak odpow iadać pewnym rygorom 
i zasadom  kom pletności. D okonany wybór tekstów  nie powinien 
zniekształcać drogi Jubilata.

O opublikow anej ostatnio Księdze ku czci profesora M ariana 
Cieślaka. (K raków  1993), nie m ożna powiedzieć, że odpow iada 
wymogom kom pletności. Nie zostały bowiem zaprezentow ane z ży
ciorysu Profesora pewne wręcz podstawowe dane.

Z opub likow anego  życiorysu nie dow iadujem y się na przykład , 
gdzie i kiedy urodził się P rofesor. (P rofesor urodził się 18 
październ ika 1921 r. w M ogilnie). W danych o karierze po studiach 
podaje się, że w latach  1947-49 P rofesor odbył aplikację sądow ą 
uw ieńczoną egzam inem  sędziow skim  i zaczął p racow ać nad  ro z
praw ą d o k to rsk ą . D alsze p rzy toczone dane do tyczą  pracy n au k o 
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wej. Tym czasem  karie ra  zaw odow a P rofesora  przebiegała nieco 
inaczej. Po ukończeniu  aplikacji sądow ej przyszły P rofesor ro z 
począł aplikację adw okacką , zdał egzam in adw okacki i zaczął 
w ykonyw ać zaw ód ad w o k ata . W ad w okatu rze  pozostaw ał przez 
dziewięć lat. To szm at życia, to  okres, w k tórym  zdobyw ał wielkie 
dośw iadczenie zaw odow e i naukow e, k tó re  w zasadniczy sposób  
przyczyniło  się do  dalszej owocnej i błyskotliw ej drogi kariery  
naukow ej Ju b ila ta . Jakże m ożna tak  w ażne dane pom inąć w o p u b 
likow anym  życiorysie?

Księgi pam iątkow e wydane ku czci profesorów: W itolda Swidy 
(1969), J. Śliwowskiego (1978), L. Lernella (1979), W. G utekunsta 
(1985), J. W aszczyńskiego (1991) podają daty i miejsce urodzenia, 
a także względnie szczegółowo inne dane, których brak w omawianej 
Księdze.

Podając opis przebiegu kariery zawodowej profesorów W itolda 
Świdy i Jerzego Śliwowskiego, nie pom inięto danych o ich karierach 
adw okackich. N atom iast nie w spom niano o tym w życiorysie J. 
Waszczyńskiego pozostającego w adw okaturze od 1951 roku do dziś. 
To dziwi i nasuwa niepokojące pytanie: Przypadkowe, czy zam ierzo
ne to przeoczenie?

Jak m ożna się dowiedzieć z inform acji L. Paprzyckiego zamiesz
czonej w „Palestrze” (1993, nr 7-8, s. 95), żaden przedstawiciel 
adw okatury  na uroczystości wręczenia Księgi nie zabrał głosu, 
a może naw et nie był obecny. N atom iast sam prof. M. Cieślak, gdy 
pisał artykuły do „Palestry” , zawsze zaznaczał „M arian  Cieślak, 
adw okat” (przykładowo: „Palestra” 1957, nr 2, s. 5; 1958 nr 1, s. 87, 
1958, nr 3-4, s. 3).

Czy układający bibliografię mogli tego nie zauważyć?
Od rozpoczęcia w ydawania miesięcznika adw okatury  „Palestra” 

i przez szereg kadencji prof. M arian Cieślak był członkiem K om itetu 
Redakcyjnego (do 1990 r.). W „Palestrze” ogłosił też dużą liczbę 
publikacji -  64, na ogólną liczbę 386.

I jeszcze jedna d robna uwaga. N a odwrocie karty  tytułowej 
podano, że książka została wydana ze środków  uzyskanych z KBN 
(K om itet Badań Naukowych). I znowu dlaczego została pom inięta 
adw okatura, do której zwrócił się UJ, i uzyskał wkład finansowy na 
wydanie tej książki? Dlaczego to  przemilczano?

K siążka roszeszła się szybko. N ak ład  600 egzem plarzy  został 
sp rzedany  po 170 tys. zł. za egzem plarz. K siążka poszła  w świat. 
W ielka szkoda , że p rzez n ied o p a trzen ie  za istn ia ły  n iedom ów ie
nia.

L e sze k  S lu g o cki
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