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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Numer 2/2022 „Krytyki Prawa” zawiera artykuły Autorów z Ukrainy i Polski. 

Wszystkie podejmują ważne uniwersalne problemy prawa. W numerze jest kilka 
tekstów z zakresu prawa pracy, które szczególnie rekomendujemy. 

Zamieszczamy też sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji na temat zdalnych 
rozpraw jaką redakcja „Krytyki Prawa” współorganizowała w maju br. Jest nam miło, 
że ruch naukowy wokół naszego czasopisma wciąż się rozwija. Temat sądów online 
będzie w czasopiśmie powracał – w tym numerze w ramach zapowiedzi publikujemy 
tekst o symbolice sądowej podczas e-rozpraw. Zapraszamy do przesyłania artyku-
łów na tematy związane ze zdalnymi rozprawami. 

Problematyce sądowej w całości poświęcimy numer 4/2022.
Przypominamy, że z uwagi na potrzebę upowszechniania wyników badań bar-

dzo cieszą nas artykuły przygotowywane w języku angielskim. 
Zapraszamy Autorów z całego świata do dzielenia się z nami swoimi wynikami 

naukowymi. 
Jesteśmy też bardzo wdzięczni profesorom z Polski i z zagranicy podejmujących 

się recenzowania nadsyłanych artykułów. Testy do każdego numeru recenzuje kil-
kudziesięciu recenzentów (do tego numeru było ich 38), ponieważ obok recenzji 
pozytywnych są też przecież recenzje negatywne. Tych tekstów, które wymagają 
poprawy, nie ma w numerach, a więc i „niewidoczna” jest praca wielu wnikliwych 
opiniodawców, którym bardzo dziękujemy, także w imieniu Autorów, którzy 
korzystają z cennych merytorycznych uwag recenzyjnych.

Jubileusz 20-lecia Kolegium Prawa ALK 

W roku akademickim 2021/2022 obchodziliśmy 20-lecie Kolegium Prawa w ALK. 
Kolegium Prawa ma wiele osiągnięć naukowych i dydaktycznych, na przykład 
w tegorocznym rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych w Polsce 
„Rzeczy pospolitej” jest na I miejscu. „Krytyka Prawa” jest wizytówką Kolegium. 
Akademia Leona Koźmińskiego jest wydawcą pisma. W tym roku odbyło się wiele 
konferencji i spotkań o istotnym znaczeniu naukowym. 

My dołączamy się do okolicznościowych życzeń tym razem – żartobliwie – a to 
dzięki Dyrektorowi Biblioteki ALK Panu dr. Piotrowi Walaskowi, który jest absol-



DOI: 10.7206/kp.2080-1084.518 Tom 14, nr 2/2022

4 JOLANTA JABŁOŃSKA-BONCA

wentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, obronił też dok-
torat pod tytułem: Bohater amerykańskiego Pogranicza w kulturze Stanów Zjednoczonych 
XIX w. (2003).

Pan Dyrektor na moją prośbę (wiedziałam wcześniej, że pisze piękne wierszo-
wane bajki dla dzieci) napisał specjalnie z okazji jubileuszu kilka fraszek. 

Trzy z nich publikujemy teraz i dedykujemy z uśmiechem wszystkim prawni-
kom, którzy studiowali w ALK, pracowali w Kolegium Prawa i wszystkim Autorom 
którzy piszą do „Krytyki Prawa”. Prosimy też o zauważenie pracy tłumacza Pana 
Adriana Sikory, który – choć na co dzień tłumaczy teksty naukowe – przetłumaczył 
te fraszki na język angielski. 

Uśmiech Temidy jest ważny, bo praca naukowa i trudne czasy wymagają także 
chwil wytchnienia. 

Fraszki okolicznościowe Pana Dyrektora Biblioteki ALK  
napisane na 20-lecie Kolegium Prawa (wybór)

I
Wysoki sądzie! Jesteśmy zdania,
Że trzeba teraz Kolegium Prawa,
Za ich dorobek i dokonania,
Skazać na… aplauz i gromkie brawa!

II
Pozwać cywilnie czy ścigać karnie?
Arbitraż, wyrok, glosa, ustawa,
Kazus, trybunał… Któż to ogarnie?
To oczywiste: Kolegium Prawa!

III
Rzetelny prawnik zna się na rzeczy – 
O żaden haczyk się nie skaleczy,
Wesprze lot kruczków w stronę przestworzy,
Nawet Temidzie oczy otworzy.

Z wyrazami poważania 
Jolanta Jabłońska-Bonca 

Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”




