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Rozprawy z prawa prywatnego.
Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi
Oleszce, red. A. Dañko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan,

W. Popio³ek, Warszawa 2012, s. 586
Pomys³ opracowania takiej ksiêgi zrodzi³ siê rok temu w czasie uro-

czystego posiedzenia Rady Programowej z okazji 20-lecia �Rejenta�. Nikt
nie mia³ w¹tpliwo�ci, ¿e osob¹ niezwykle zas³u¿on¹ dla polskiego notariatu
jest prof. dr hab. Aleksander Oleszko, uczony z Uniwersytetu Marii Curie-
Sk³odowskiej w Lublinie, profesor zwyczajny na tej uczelni. Wydania tej
ksiêgi podjê³o siê Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej,
które by³o g³ównym sponsorem tego opracowania. Akt wrêczenia ksiêgi
mia³ miejsce 27 maja 2012 r. na posiedzeniu Rady Programowej �Rejenta�.
Szczególnie du¿o pracy w opracowanie tego dzie³a w³o¿y³ prof. dr hab.
Maksymilian Pazdan.

¯yciorys zawodowy prof. A. Oleszki jest niezwykle bogaty. Po ukoñ-
czeniu studiów podj¹³ pracê w s¹downictwie, dochodz¹c do pozycji
Sêdziego Okrêgowego w Lublinie. Pe³ni³ te¿ stanowiska funkcyjne.
Zatrudnienie w s¹downictwie nie przeszkodzi³o mu w utrzymaniu zwi¹z-
ków z nauk¹, a wprost przeciwnie � zafascynowanie naukami prawni-
czymi doprowadzi³o do zmiany miejsca pracy na uczelniê. Prof. dr hab.
A. Oleszko zawsze nale¿a³ do ludzi niezwykle pracowitych, o czym
�wiadczy jego imponuj¹cy dorobek, by³ i jest otwarty na kontakty ze



161

rec. Jerzy Jacyszyn

wszystkimi �rodowiskami prawniczymi, w�ród których wyró¿nia nota-
riuszy. �wiadcz¹ o tym Jego liczne publikacje, opracowania, glosy oraz
inne materia³y.

Sylwetka zawodowa prof. dr hab. A. Oleszki opisana jest w Ksiêdze
w S³owie wstêpnym. Poprzedza je zdjêcie, na którym znajduje siê prof.
dr hab. A. Oleszko. Za³¹czony jest te¿ wykaz publikacji prof. A. Oleszki,
od 1975 r. do 2012 roku. W przygotowaniu materia³ów do Ksiêgi wziê³o
udzia³ 39 autorów, wyra¿aj¹c w ten sposób szacunek dla Pana Profesora.

Dla pe³nej orientacji tego, co siê w Ksiêdze pami¹tkowej znajduje,
podajê autorów wraz z tytu³ami swoich artyku³ów, które szeroko ujmuj¹
polsk¹ cywilistykê, eksponuj¹c w du¿ej mierze problematykê notarialn¹.

I tak ksiêgê otwiera Roman Budzinowski, W kwestii statusu prawnego
gospodarstwa rolnego jako przedsiêbiorstwa, Pawe³ Czubik, Wykonywa-
nie czynno�ci notarialnych przez konsula RP. Reminiscencja historyczna
i propozycje de lege ferenda w przeddzieñ reformy polskiego prawa
konsularnego � zagadnienia wybrane, Tomasz Demendecki, Ewolucja
wspó³czesnego modelu odrêbnych postêpowañ s¹dowych ze szczególnym
uwzglêdnieniem spraw gospodarczych, Wojciech Dudek, Zezwolenie s¹du
w sprawach zarz¹du maj¹tkiem ma³oletniego w praktyce s¹dowej i no-
tarialnej, Józef Fr¹ckowiak, Skutki zastrze¿enia prawa pierwokupu w umo-
wie na tle regulacji w kodeksie cywilnym, Edward Gniewek, O zasiedzeniu
s³u¿ebno�ci przesy³u � polemicznie, Grzegorz Gorczyñski, O�wiadczenie
o przyjêciu i odrzuceniu spadku, uwagi de lege ferenda, Jacek Górecki,
Hipoteka � aspekty kolizyjnoprawne, Renata Greszta, Wies³aw Greszta,
Kontrola wniosku o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego przez s¹d
dyscyplinarny Rady Izby Notarialnej, Magdalena Habdas, Kontrowersje
wokó³ dziedziczenia ustawowego ma³¿onka spadkodawcy, Zenon Jab³oñ-
ski, Z problematyki uzgadniania tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym, Andrzej Jakubecki, Poddanie siê egzekucji w akcie
notarialnym w �wietle nowelizacji Kodeksu postêpowania cywilnego z dnia
16 wrze�nia 2011 r., Beata Je¿yñska, Umowa ramowa jako podstawa
organizacji klastra produktów rolnych, Stanis³awa Kalus, Wspó³czesne
problemy definicyjne dotycz¹ce nieruchomo�ci, Wies³aw Kozielewicz,
Rozprawa przed s¹dem dyscyplinarnym izby notarialnej, Agata Kozio³,
Rzeczy w transporcie � kilka uwag na tle art. 43 ustawy o prawie pry-
watnym miêdzynarodowym, El¿bieta Kremer, Odpowiedzialno�æ maj¹t-
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kiem wspólnym za zobowi¹zania jednego z ma³¿onków, Marek Kury³o-
wicz, Legatum per vindicationem. Z historii zapisu windykacyjnego, Dorota
£obos-Kotowska, Wspó³czesne funkcje posiadania gruntów rolnych na
gruncie przepisów statuuj¹cych pomoc unijn¹, Dorota Malec, Geneza
upañstwowienia notariatu na tle zmian w wymiarze sprawiedliwo�ci,
prokuraturze oraz adwokaturze w Polsce w okresie stalinowskim, Elwira
Marsza³kowska-Krze�, Uznanie zmar³ego i stwierdzenie zgonu w postê-
powaniu cywilnym, Andrzej M¹czyñski, Wielo�æ �róde³ prawa prywatnego
miêdzynarodowego i spowodowane ni¹ kolizje norm kolizyjnych (na
przyk³adzie norm dotycz¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych), Joanna Mi-
ko³ajczyk, Zasady prawid³owej gospodarki rolnej jako przes³anka dopusz-
czalno�ci podzia³u gospodarstwa rolnego, Piotr Miko³ajczyk, Notariat
w Holandii, Piotr Osowy, Przedmiot postêpowania tocz¹cego siê na skutek
wytoczenia powództwa o ustalanie niewa¿no�ci czynno�ci prawnej doko-
nanej w formie aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), Rados³aw
Pastuszko, Charakter czynno�ci notarialnych w �wietle orzecznictwa
Trybuna³u Sprawiedliwo�ci, Jadwiga Pazdan, Pe³nomocnictwo udzielone
za granic¹ do czynno�ci prawnych dotycz¹cych nieruchomo�ci po³o¿onej
w Polsce po wej�ciu w ¿ycie ustawy o prawie prywatnym miêdzynarodo-
wym z 2011 r., Maksymilian Pazdan, Notarialne po�wiadczenie dziedzi-
czenia a prawo prywatne miêdzynarodowe, Jerzy Pisuliñski, Odpowie-
dzialno�æ dewelopera za wady lokalu lub budynku, Wojciech Popio³ek,
Postêpowanie w przypadku �rozbie¿no�ci zdañ� co do ceny akcji w ramach
przymusowego wykupu, Czes³aw Waldemar Salagierski, Udzia³ notariusza
w kszta³towaniu stosunków cywilnoprawnych w umowach notarialnych
w aspekcie przepisów prawa podatkowego. Zagadnienia wybrane, Marek
Stañko, Zakres ochronny w³asno�ci na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ryszard Strzelczyk,
Rozporz¹dzenie lokalem przed wpisem jego w³asno�ci do ksiêgi wieczystej,
Romuald Sztyk, Status notariusza w Unii Europejskiej. Udzia³ w wyko-
nywaniu w³adzy publicznej, Ma³gorzata Szymañska, Zarejestrowany akt
po�wiadczenia dziedziczenia jako tytu³ prawny legitymuj¹cy dziedziczenia
gospodarstwa rolnego, Zygmunt Truszkiewicz, Okre�lenie przedmiotu
dzia³alno�ci spó³ki handlowej � zbêdna konieczno�æ?, Bogus³aw Tymec-
ki, Zasada legalizmu w notarialnym postêpowaniu spadkowym, Maria
Anna Zachariasiewicz, Zasada charakterystycznego �wiadczenia w rozpo-
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rz¹dzeniu Rzym I o prawie w³a�ciwym dla zobowi¹zañ umownych. Au-
torami poszczególnych opracowañ s¹ przedstawiciele nauki polskiej,
notariusze, prokurator, sêdzia S¹du Najwy¿szego, którzy swoje publikacje
po�wiêcili idei wydania Ksiêgi Pami¹tkowej dedykowanej prof. dr hab.
Aleksandrowi Oleszce. Ksiêgê pami¹tkow¹ otrzyma³y (po kilka egzem-
plarzy) wszystkie Izby Notarialne, tam te¿ nale¿y jej szukaæ. Ksiêga zosta³a
starannie wydana, stanowiæ mo¿e sta³¹ pozycjê w ka¿dej bibliotece
w kancelarii notarialnej.

Prof. dr hab. Jerzy Jacyszyn


