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W roku ubieg³ym nauka prawa i nasza Rada Programowa ponios³y
bolesne straty. Odeszli na zawsze wybitni pracownicy nauki:

� Prof. dr hab. Kazimierz Kruczalak, specjalista prawa handlowego i
� Prof. dr hab. Adam Szpunar, nestor polskiej cywilistyki, jeden z naj-

wiêkszych w tej dziedzinie.
Byli oni wychowawcami wielu pokoleñ prawników. Wnie�li olbrzymi

wk³ad w rozwój doktryny prawa handlowego i cywilnego. Tytani pracy
naukowej. Autorzy niezliczonych rozpraw naukowych i innych publikacji
o wielkim znaczeniu dla teorii prawa i praktyki. Wstêpnie ocenia siê
twórczo�æ naukow¹ prof. Adama Szpunara na przesz³o 1000 pozycji. Tylko
na ³amach Rejenta zosta³y opublikowane 42 artyku³y, 20 glos do orzeczeñ
S¹du Najwy¿szego, a ponadto polemiki i recenzje.

Zmarli byli niezwykle ¿yczliwi dla wszystkich, a tak¿e dla notariuszy
i notariatu polskiego. Ich publikacje na ³amach Rejenta stanowi¹ znacz¹cy
dorobek doktryny prawa. S¹ niezmiernie u¿yteczne dla notariuszy w wy-
konywaniu codziennych obowi¹zków zawodowych.

Pe³nili z wielkim po�wiêceniem i sukcesem rozliczne funkcje we
w³adzach uczelni i w komisjach kodyfikacyjnych prawa. S³u¿yli pomoc¹
w rozwi¹zywaniu trudnych problemów praktyki notarialnej i tym spra-
wom po�wiêcali równie¿ ogromn¹ wiedzê i do�wiadczenie. Z wielkim
zaanga¿owaniem i dos³ownie do ostatnich chwil ¿ycia wspó³pracowali
z wydawnictwem. Prof. Adam Szpunar praktycznie od czasu powstania
Rejenta drukowa³ w naszym czasopi�mie, traktuj¹c to jako kontynuacjê
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wspó³pracy z Przegl¹dem Notarialnym. Ostatnia publikacja zbieg³a siê
z Jego odej�ciem. Materia³y do Redakcji przesy³a³ wraz z listem, w któ-
rym z powszechnie znan¹ subtelno�ci¹ i skromno�ci¹ zaznacza³, ¿e ma
nadziejê, i¿ nie zanudzi³ swoimi dotychczasowymi �artyku³ami na ró¿ne
tematy� i w tym przekonaniu za³¹cza je do publikacji na ³amach czaso-
pisma. Mia³ wyj¹tkowy dar doboru niezwykle trudnych, a niekiedy kon-
trowersyjnych zagadnieñ wystêpuj¹cych w doktrynie, praktyce notarial-
nej i orzecznictwie oraz ich wspania³ego interpretowania w piêknej
polszczy�nie.

Prof. Kazimierz Kruczalak w okresie rozwijaj¹cej siê �miertelnej
choroby prosi³ tylko, by do czasu odzyskania w pe³ni si³ fizycznych
wybaczyæ mu zmniejszon¹ aktywno�æ.

Ich wnikliwe recenzje materia³ów przeznaczonych do publikacji same
w sobie stanowi³y przyczynek do okre�lonych tez naukowych. By³y
niezwykle pomocne dla autorów, którzy z wielka atencj¹ odnosili siê do
uwag krytycznych, ale zawsze ¿yczliwych, nacechowanych trosk¹ o roz-
wój nauki prawa. Zawsze s³u¿yli im dobr¹ rad¹. I tak by³y przyjmowane
przez recenzowanych. Jeden z nich napisa³ do redakcji, ¿e dla niego jako
�pocz¹tkuj¹cego doktoranta i aplikanta adwokackiego recenzje, glosy i
uwagi, tak znakomitego autorytetu, jakim by³ i pozostanie w naszej po-
miêci Pan prof. Adam Szpunar, stanowi¹ niezwykle wa¿n¹, potrzebn¹,
cenn¹ i pouczaj¹c¹ wskazówkê do dalszej pracy�.

Z wielkim zaanga¿owaniem uczestniczyli w kszta³towaniu odpowied-
niego poziomu merytorycznego czasopisma i innych wydawnictw ksi¹¿-
kowych. Bardzo chêtnie brali udzia³ w spotkaniach i konferencjach edu-
kacyjnych notariuszy. Zawsze podkre�lali s³u¿ebn¹ rolê miesiêcznika dla
teorii i praktyki notarialnej.

Bardzo bole�nie prze¿ywamy ich odej�cie. Na zawsze pozostan¹
w naszej pamiêci jako serdeczni wspó³pracownicy, koledzy i przyjaciele
uczestnicz¹cy z pe³nym zaanga¿owaniem w posiedzeniach Rady Progra-
mowej, miêdzy innymi tu, w Sanktuarium �w. Jacka w Kamieniu �l¹skim.

Na trwale wpisali siê w historiê naszego wydawnictwa i w dzia³alno�æ
edukacyjn¹ notariuszy.

Romuald Sztyk


