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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.
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Poniżej publikujemy tekst wystąpienia Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Stanisława Rymara.

Szanowny Panie Profesorze.
Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej składam w imieniu Naczelnej

Rady Adwokackiej szczere wyrazy uznania i podziwu dla Pana osiągnięć zawo-
dowych i patriotycznej postawy w życiu politycznym. Osobiście serdecznie gra-
tuluję bogatego dorobku naukowego, w którym teoria przekładała się na prakty-
kę legislacyjną.

Uroczystość, w której mam zaszczyt uczestniczyć zmusza do refleksji i wspo-
mnień. Przywołuję w pamięci lata 90. i czas przeznaczony na pracę nad zmianami w
ustawach samorządowych adwokatów i radców prawnych. Pana Profesora wiedza,
życzliwość, otwartość i przekonanie, że doskonalenie przepisów prawnych w okre-
sie transformacji ustrojowej w Polsce jest warunkiem niezbędnym i koniecznym w
skutecznym procesie demokratyzacji państwa i życia społecznego sprawiły, że usta-
wa o naszej korporacji była na miarę czasów i nowoczesna w skali Europy. Dlatego
dziś z takim niepokojem śledzimy zamiary niektórych polityków i partii politycznych,
które ten nurt demokratycznej samorządności próbują ograniczyć.

Jestem przekonany, że środowisko adwokatów ma nadal w Osobie Pana Profesora
sprzymierzeńca sprawy i przyjaciela palestry.

Czuję się wyróżniony zaproszeniem, które otrzymałem z Instytutu Nauk Praw-
nych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na uro-
czystość wręczenia Panu Ministrowi Księgi Jubileuszowej z okazji 50-lecia pracy
naukowej.

Jako wyraz naszej pamięci i szacunku proszę przyjąć od przyjaciół adwokatów,
publikację autorstwa znakomitych historyków: Polska. Losy państwa i narodu do
1939 roku oraz. Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989.

Życzę Panu Profesorowi dalszej satysfakcjonującej pracy naukowej, dużo, dużo
zdrowia i szczęścia rodzinnego.

XXX Kongres SKILEX
Po dziesięciu latach znowu jubileuszowy Kongres organizacji skupiającej prawni-

ków interesujących się prawem sportowym, w szczególności prawem narciarskim,
odbył się w Zakopanem. Kongresowi patronował Prezydent Aleksander Kwaśniew-
ski, którego list uświetnił uroczystości zakończenia Kongresu.

W trakcie Kongresu odbyły się bardzo interesujące seminaria, m.in. prowadzone
przez p. adw. Marię Zuchowicz i prof. dr. hab. Andrzeja Szwarca, który wziął udział
w nim przy zastosowaniu bezpośredniego internetowego połączenia, na temat do-
pingu w sporcie oraz dr. Güntera Riessa (z Insbrucka) o najnowszych zmianach w
prawie narciarskim.


