
IN MEMORIAM 

Profesor Tadeusz M. Gelewski (1922-2002)

16 stycznia 2002 roku zmarł w Olsztynie prof. Tadeusz Maria Gelewski,
członek Komisji Prawa Morskiego PAN od 1981 roku.

Magisterium i doktorat z zakresu nauk prawnych Profesor uzyskał
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Doktorem habilitowanym nauk humanistycznych z zakresu
historii najnowszej został w 1977 roku. W 1991 roku uzyskał nominację
na profesurę zwyczajną.

Związany naukowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie pełnił
funkcję prorektora ds. nauki i I zastępcy rektora, prorektora ds. nauki
i współpracy z zagranicą.



202 l,1 memoriam 

Profesor Gelewski wydał drukiem 6 książek. Opublikował kilkadziesiąt
artykułów i napisał kilkadziesiąt recenzji. Wypromował 149 magistrów
i 2 doktorów.

Jego nauczycielem byli: Leon Babiński, Krzysztof Skubiszewski i Alfons
Klafkowski. W gronie członków Komisji Prawa Morskiego PAN doskonalił
znaiomość problematyki międzynarodowego prawa wojny morskiej. Referaty
i-roresora zawsze wzbudzały żywą dyskusję.

Osobiście wiele zawdzięczam Prof. Gelewskiemu. W 1982 roku, gdy
znalazłem się bez pracy, Profesor bez wahania udzielił mi poparcia i referencji
w moich staraniach o etat aplikanta adwokackiego w Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Olsztynie. Potem zostałem adiunktem w kierowanym przez
Profesora Zakładzie Historii WSP w Olsztynie. Cieszył się szacunkiem wśród
studentów i uznaniem wśród pracowników nauki.

Pracował do ostatnich dni swojego życia. Nie ukończył prac koncepcyjnych
nad encyklopedią prawa wojny morskiej. Nie zdążył wydać książek: ,,Operacje
wschodniopruskie armii rosyjskiej w 1914 i 1915 roku" oraz ,,Obrona i upadek
Singapuru". Wykładał stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warmińsko
-Mazurskim w Olsztynie. Nie doczekał sesji zimowej, w trakcie której miał
przeegzaminować ponad 200 studentów.

Komisja Prawa Morskiego PAN ofiarowała Prof. Gelewskiemu w 75-lecie
urodzin tom X ,,Prawa Morskiego". W dniu 5 kwietnia 2002 roku członkowie
KPM uczcili minutą ciszy śmierć Profesora.

Jacek Trawczyński



Profesor Kazimierz Kruczalak (1934-2002)

W dniu 6 maja 2002 roku zmarł w Gdańsku, w pełni sil twórczych,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Kruczalak. Ci, którzy mieli okazję go poznać,
pozostawali pod wrażeniem jego ogromnej wiedzy i głębokiego zaangażowania
w działalność naukową i dydaktyczną.

Prof. Kruczalak urodził się 14 listopada 1934 roku w Międzybrodziu
Bialskim. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł magistra prawa uzyskał na tymże Wydziale
w czerwcu 1964 roku. Po ukończeniu studiów podjął pracę w organach
prokuratury na Wybrzeżu Gdańskim. Stopień naukowy doktora prawa
otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 1972
roku. Od lipca 1973 roku został zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim



204 In memoriam 

w Zakładzie Prawa Cywilnego, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego. Od podstaw zorganizował Katedrę Prawa Handlowego
i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Gdańskim oraz
Katedrę Podstaw Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W lipcu 1990 roku uzyskał tytuł
naukowy profesora nauk prawnych oraz został powołany na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w UG, od 1994 roku zaś był profesorem
zwyczajnym w UG.

W latach 1993-1997 prof. Kruczalak pracował także w Zakładzie Prawa
Morskiego Instytutu Morskiego w Gdańsku i pełnił tam funkcję kierownika
pracowni prawa morskiego cywilnego oraz kierownika Zakładu. Był również
od 1984 roku członkiem Rady Naukowej Instytutu.

Prof. Kruczalak był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów, członkiem Komisji Nauk Prawnych PAN, członkiem Komitetu
Badań Naukowych w Warszawie i od 1981 roku członkiem Komisji Prawa
Morskiego PAN (Oddział w Gdańsku). W Komisji Prawa Morskiego PAN
Profesor był przez jedną kadencję wiceprzewodniczącym. Referaty wygłaszane
przez Profesora w trakcie obrad tej komisji spotykały się zawsze z dużym
zainteresowaniem i wywoływały głęboką dyskusję. Prof. Kruczalak był
również członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, gdzie między
innymi pod Jego kierunkiem opracowane zostały założenia do ustawy
o portach morskich oraz projekt tej ustawy.

W badaniach naukowych Profesor koncentrował się przede wszystkim
na problemach prawa handlowego, prawa cywilnego i prawa prywatnego
międzynarodowego. Z dyscyplin bardziej szczegółowych przedmiotem jego
prac badawczych było prawo przewozowe, prawo morskie, prawo ubezpieczeń
gospodarczych, a zwłaszcza prawo spółek i prawo papierów wartościowych.

Prof. Kruczalak jest autorem około 200 publikacji związanych z prawem
handlowym, prawem cywilnym i prawem prywatnym międzynarodowym.
W prawie morskim rozważania Profesora oscylowały przede wszystkim wokół
problematyki norm kolizyjnych, a także prawno-gospodarczych aspektów
funkcjonowania gospodarki morskiej. Wypromował około 600 magistrów,
6 doktorów. Był recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Odszedł Człowiek niezwykłej pracowitości i wiedzy, całkowicie oddany
nauce i rozwojowi jej kadry.

Krzysztof Trzciński


