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Osobiście pamiętam jubileusz z okazji 10, 20, 30 i 40-lecia. Zawsze odbywało się to w
lokalu lub klubie adwokackim a zaczynało się zawsze w lokalu zespołu. Tak było i tym
razem. Swój jubileusz, 50-lecia zespół obchodził 14 lutego 2003 r. w restauracji „Pod
żubrem”. Przybyli wszyscy aktualni członkowie zespołu oraz byli członkowie i zaprosze-
ni goście. Uroczystość otworzył kol. Wojciech Toczyski witając wszystkich serdecznie.
Minutą ciszy uczciliśmy tych, którzy już odeszli, a żyją w naszej pamięci. Następnie –
jako seniorowi – udzielono mi głosu. W krótkim wystąpieniu wspomniałem kolegów
Doleżala, Buczkowskiego, Laskowskiego, Fijałkowskiego, Balutę oraz dzieje naszej
małej adwokackiej społeczności. Nie obyło się bez toastów i życzliwych żarcików okra-
szonych smakowitymi zakąskami i alkoholem różnego rodzaju. Było sympatycznie i
miło – życzę młodym kolegom, aby dożyli takiego jubileuszu w dobrej kondycji.

Zespoły adwokackie przechodzą w przeszłość, ale jeszcze funkcjonuje ich 55 w
tym 11 w Warszawie. Ich miejsce zajmują kancelarie indywidualne, różnego rodzaju
spółki, biura prawne itp. formy wykonywania zawodu. Istniały ponad 50 lat, przez
dłuższy okres jako jedyna forma wykonywania zawodu. Kilka pokoleń adwokackich
zdobywało w nich zawód, pracowało udzielając pomocy prawnej potrzebującym.
Razem z sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi kształtowały obraz polskiego
wymiaru sprawiedliwości, zaznaczyły aktywnie swój udział w organach ochrony
prawnej. Można różnie oceniać ich blaski i cienie, można rozważać pożytki i szkody
w społecznym wymiarze i odbiorze w środowisku prawniczym, ale nie można wykre-
ślić ich bytu w dziejach adwokatury i świadomości zawodowej. Nie zamierzam oce-
niać tej formy wykonywania zawodu – trzeba to będzie zrobić w przyszłości z per-
spektywy czasu, nowych wyzwań zawodowych i społecznych. Chcę po prostu na
przykładzie jednego zespołu, przeciętnego pod każdym względem, pokazać kawałek
adwokackiej rzeczywistości zawodowej, w której funkcjonowałem przez 40 lat.

Adw. Edmund Mazur

IZBA ZIELONOGÓRSKA

Informacja o wizycie dziekana ORA we Frankfurcie nad Odrą
Dwudziestego stycznia 2003 r. na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we

Frankfurcie nad Odrą odbył się odczyt Dziekana Lubuskiej Okręgowej Rady Adwo-
kackiej mecenasa Krzysztofa Szymańskiego. Tematem jego była „Rola adwokatury
w systemie funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości”. Inicjatorem tegoż
odczytu była Lubuska Okręgowa Rada Adwokacka oraz Wydział Prawa Uniwersy-
tetu „Viadrina”. Odczyt skierowany był przede wszystkim do studentów pierwszych
semestrów prawa. Jednakże oprócz studentów obecni byli również doktoranci,
asystenci i profesorowie Uniwersytetu „Viadrina”. Dziekan Wydziału Prawa prof. dr
Uwe Scheffler wygłosił w imieniu uniwersytetu mowę powitalną. Odczytowi przy-
słuchiwała się także rektor Uniwersytetu „Viadrina” prof. dr Gesine Schwann. Nad
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przebiegiem całości czuwał prof. dr Roland Wittmann, który tłumaczył również
odczyt Dziekana Szymańskiego na język niemiecki.

Zarówno z niemieckiej, jak i ze strony polskiej przybyli licznie zaproszeni goście.
Wymienić tu można pana mecenasa Ulfa Schulze Dziekana Rady Adwokackiej
Brandenburgii, mecenasa dr Suppè odpowiadającego w Radzie Adwokackiej Bran-
denburgii za zarządzanie nią, mecenas Heike Neumann przewodniczącą Związku
Adwokatów we Frankfurcie nad Odrą, członków zarządu tego Związku mecena-
sów Vietha, Wutzmera oraz mecenas Kupper. W dalszej kolejności z niemieckiej
strony obecni byli przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości Brandenburgii w
osobach pana Ehlerta, szefa wydziału tego ministerstwa i pana Borchelta, przewod-
niczącego Urzędu Egzaminacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy
we Frankfurcie nad Odrą reprezentowała sędzia Eva Marquardt. Ze strony polskiej
obecni byli przedstawiciele Lubuskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w osobach
panów mecenasów Łagody i Łaskawca. Izba poznańska reprezentowana była przez
pana mecenasa dr. Adamczaka, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przez prof. dr. Zedlera, kierownika katedry postępowania cywilnego.

Po odczycie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Lubuską Okręgową
Radą Adwokacką a Radą Adwokacką Kraju Związkowego Brandenburgii. Dotyczy ono
wymiany polskich aplikantów adwokackich i niemieckich referendarzy w ramach prak-
tycznej nauki zawodu w okręgach obu izb. Dzięki temu porozumieniu polscy aplikanci
adwokaccy będą mogli odbywać dwumiesięczne praktyki w wybranych kancelariach w
Brandenburgii, a niemieccy referendarze w polskich kancelariach okręgu Lubuskiej
Rady Adwokackiej. Przy uroczystym podpisaniu tego aktu przez dziekanów obu Rad
Adwokackich panów mecenasów Krzysztofa Szymańskiego i Ulfa Schulze obecni byli
wszyscy zaproszeni goście, jak i pierwsi kandydaci do tej wymiany.

Adw. Rafał Przybylak

VARIA

Jubileusz prof. dr. hab. Leszka Kubickiego
Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Leszka Kubickiego w

dniu 21 marca br. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica zebrało się grono wybitnych
przedstawicieli polskiej elity prawniczej, w tym m.in. prof. Marek Safjan, prof. Lech
Gardocki, prof. Ewa Łętowska, minister Grzegorz Kurczuk i prof. Stanisław Waltoś,
który wygłosił wspaniałe przemówienie podnoszące dokonania naukowe i osobiste
Jubilata. Prezydent Aleksander Kwaśniewski i Premier Leszek Miller przekazali pi-
semnie swoje wyrazy uznania dla Szanownego Jubilata.


