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Jerzy Stępień nowym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 6 listopada br. obowiązki Prezesa Trybunału Konstytucyjnego objął po-
wołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 4 listopada 
2006 r. dotychczasowy sędzia TK Jerzy Stępień. Godność tę będzie pełnił do 25 
czerwca 2008 r., czyli do upływu jego kadencji jako sędziego TK.

Serdecznie gratulujemy, 
Redakcja

Marek Safjan otrzymał nagrodę im. E. Wende

Laureatem IV edycji nagrody im. Edwarda Wende został profesor Marek Safjan, 
kończący 9-letnią kadencję prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

To był „Rok Safjana”, mówili licznie zgromadzeni w dniu 26 października 2006 r. 
w siedzibie „Rzeczpospolitej” na uroczystości wręczenia nagrody. Przybyli nie tylko naj-
wybitniejsi przedstawiciele świata prawniczego, lecz i osobistości życia publicznego.

Nagrodzonego przedstawiła sędzia Teresa Romer, przewodnicząca Kapituły, a 
laudację wygłosił ze znaną, młodzieńczą werwą oraz swadą członek Kapituły, Prze-
wodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. Władysław Barto-
szewski. Jak podkreślił, działalność profesora Marka Safjana ocenia nie jako praw-
nik, którym nie jest, ale z pozycji obywatela. Stwierdził m.in., że laureat nie tylko 
wykonuje swój zawód, ale że On zawód uskrzydla.

Zabrała też głos wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Joanna Agacka- 
-Indecka, która gratulując profesorowi Markowi Safjanowi w imieniu polskiej adwo-
katury powiedziała m.in.:

„...Nagroda im. Edwarda Wende to nagroda opatrzona nazwiskiem wielkiej oso-
bowości adwokackiej, człowieka odwagi czynu i odwagi słowa, wręczana dziś wiel-
kiej osobistości świata prawniczego. To nagroda dla osobistości, osobowości, ale 
przede wszystkim dla Człowieka. Człowieka, który stawiał wiele pytań o moralność 
będąc autorem prac naukowych z pogranicza prawa, medycyny i etyki; stawiał też 
wiele pytań i formułował wysokie wymagania wobec  zawodów prawniczych. Nie 
na wszystkie odpowiedzi byliśmy  przygotowani, ale niewątpliwie te pytania będą 
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istotnym wkładem w kształtowanie zasad wykonywania także zawodu adwoka-
ckiego. Wreszcie – dla Człowieka, który wykazał zdecydowaną postawę w obronie 
pozycji organów wymiaru sprawiedliwości i godności zawodów prawniczych.

Szanowny Panie Prezesie, Panie Profesorze, Szanowny Laureacie, zechciał Pan 
określić swoją pracę i postawę jako rzecz normalną. Składając Panu dzisiaj gratula-
cje w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, proszę  także o przyjęcie podziękowań 
za tę normalność, którą Pan nas obdarza, której w naszym kraju tak bardzo brakuje 
i której doświadczamy zdecydowanie za mało.”

Marek Safjan urodził się w 1949 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie na stołecznym Uniwersytecie uzyskał 
stopień doktora i doktora habilitowanego. W 1998 roku został profesorem. W 
latach 1993–1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego UW, a w 
latach 1996–1997 był prorektorem tego Uniwersytetu. Reprezentował Polskę w 
Komitecie  ds. Bioetyki Rady Europy. Pełniąc wówczas liczne funkcje w kraju, został 
członkiem wielu organizacji międzynarodowych.

W listopadzie 1997 roku został sędzią, a w styczniu 1998 roku prezesem Trybu-
nału Konstytucyjnego.

Dziękując za uhonorowanie nagrodą Marek Safjan, jeden z niekwestionowa-
nych jasnych punktów naszego życia publicznego, powiedział, że nagrodę odbiera 
jako wyraz uznania dla całego Trybunału Konstytucyjnego. W pięknych, refleksyj-
nych słowach mówił o wadze i potrzebie przyzwoitości w życiu publicznym.

Nagroda imienia Edwarda J. Wende została utworzona w 2003 roku z inicjatywy 
Rodziny przez Fundację dla Polski w celu utrwalenia pamięci tego wybitnego ad-
wokata, a w wolnej Polsce senatora i posła, człowieka niezależnego i odważnego. 
Był obrońcą w wielu procesach politycznych i pełnomocnikiem  oskarżycieli posił-
kowych w sprawie zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.

Darczyńcami Fundacji byli w 2006 r. m.in. Naczelna Rada Adwokacka, mie-
sięcznik „Palestra”, Okręgowe Rady Adwokackie w Katowicach i Warszawie, kan-
celarie adwokackie, Wydawnictwo C.H. Beck i osoby prywatne.

Dotychczasowymi laureatami byli: Jan Rokita (2003), Witold Kulesza (2004) i 
Irena Lipowicz (2005).

W.M.

50 lat Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

W dniach 27–28 października 2006 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się 
uroczysta konferencja pt. „Tworzenie i stosowanie prawa” zorganizowana z okazji 
pięćdziesięciolecia Instytutu Nauk Prawnych PAN. Pierwszego dnia sesję pt. „Two-
rzenie prawa” poprowadziły prof. dr hab. Ewa Łętowska (INP PAN) i prof. dr hab. 
Sławomira Wronkowska (UAM), natomiast panel oraz dyskusję w drugim dniu, 


