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Szanowny Panie Profesorze!

Zasługi Profesora Adama Lityńskiego dla rozwoju polskiej nauki w zakresie hi-
storii prawa są ogromne. Nie sposób ich wyliczyć w całości. Imponująca liczba opra-
cowań Profesora w sposób niezwykle istotny wzbogaca naukę prawa, a w szczegól-
ności historię prawa. Stale, w dalszym ciągu pomnażany dorobek naukowy Profesora 
Adama Lityńskiego, obejmuje kilkaset pozycji, do których sięgają bardzo szeroko 
inni autorzy. Charakterystyczną cechą tego dorobku jest jednakowoż nie jego obję-
tość, lecz treść. W swoich pracach Profesor przedstawił własne oryginalne koncepcje 
i myśli, które odnoszą się do podejmowanych przez Niego problemów badawczych. 
Rozważania naukowe Profesora zawsze mają ten szczególny i  wyjątkowy walor, że 
trafiają w istotę rzeczy i, co ważne, przedstawiają w nowym świetle dawne i obecne 
zjawiska społeczno-historyczne i kulturowo-historyczne przy poszanowaniu cudzych 
racji i cudzych poglądów. Dyskusja z Panem Profesorem wymaga nie tylko ogromnej 
wiedzy, ale również wnikliwej analizy i poszukiwań własnych twórczych rozwiązań 
przy jednoczesnym podejmowaniu zagadnień historycznie najtrudniejszych. 

W swojej działalności Profesor Adam Lityński, który jest pełen gorącej życzli-
wości, nie ogranicza się jedynie do własnej pracy naukowej. Jego szczególną troską 
jest zawsze rozwój otaczających Go pracowników naukowych i postępy kształconych 
przez Niego studentów. Każdy z pracowników naukowych Instytutu Nauk Prawnych 
Wyższej Szkoły Humanitas może liczyć na Jego pomoc i życzliwość. Cechująca Profe-
sora niezwykła wrażliwość na inne zapatrywania pozwala Jego studentom na własne 
naukowe przedsięwzięcia, pozostając z Profesorem w żywym intelektualnym kontak-
cie. Wszystko to składa się na wyjątkową aurę otaczającą osobę i działalność naukową 
Profesora Adama Lityńskiego, aurę, którą może stworzyć wyłącznie sam wielki uczo-
ny, człowiek o  wspaniałym charakterze i niecodziennym uroku osobistym. 

Niezwykle życzliwe nastawienie Profesora Adama Lityńskiego do studentów, 
z jednoczesnym połączeniem Jego umiejętności i wiedzy, zawsze wywołuje wielki 
entuzjazm wśród słuchaczy wygłaszanych przez Niego pasjonujących wykładów, 
zaś powstające pod Jego opieką naukową prace dyplomowe i magisterskie wykazują 
bardzo wysoki poziom merytoryczny.
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Mamy wyjątkowy zaszczyt i  radość współpracować z  Szanownym Jubilatem, 
wybitnym naukowcem, ale co niezmiernie ważne – Wielkim Człowiekiem, któremu 
zawdzięczamy tak wiele. Możemy z radością powiedzieć, że wychowaliśmy się pod 
Jego szeroko rozumianą opieką naukową, niezależną od pory dnia i okoliczności.

Niech niniejszy zbiór studiów będzie wyrazem naszego uznania i szacunku dla 
dorobku Profesora Adama Lityńskiego oraz skromnym wyrazem wielkiej wdzięcz-
ności i gorących powinszowań Jego przyjaciół, kolegów oraz uczniów. 

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim Autorom tekstów za wkład 
naukowy w niniejszą Księgę. Dzięki nim mogła ona powstać i uświetnić osiemdzie-
siąte urodziny Pana Profesora. Serdeczne podziękowania kierujemy do Szanownych 
Recenzentów tekstów zawartych w Księdze: dr. hab., prof. WSH Bolesława Ćwiert-
niaka, dr. hab., prof. UŚ Michała Bożka oraz dr. hab., prof. UŚ Radosława Kopra za 
trud włożony w przygotowanie recenzji tak wielu tekstów naukowych. Dziękujemy 
również Uczelni, jak również Oficynie Wydawniczej „Humanitas’, a w szczególno-
ści Pani Redaktor mgr Danucie Dziewięckiej za serdeczność i pomoc w wydaniu 
niniejszej Księgi.
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