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SPrAWOZDANIE Z SEMINArIuM uIA, WArSZAWA 12–13 MAJA 2006 r.

w dniach 12–13 maja 2006 r. w warszawie odbyło się seminarium uia (Union Inter-
national des Avocats) na temat: „Current Developments in International Sales and Distri-
bution of Goods (The CISG in practice)”. organizację przedsięwzięcia wsparła naczelna 
rada adwokacka i okręgowa rada adwokacka w warszawie, a patronat medialny objęło 
wydawnictwo c.h. beck.

seminarium poprzedził koktajl w siedzibie ora w warszawie w dniu 11 maja 2006 r. 
dzień później ceremonii otwarcia seminarium dokonali Prezydent uia delos n. lutton 
oraz Prezes naczelnej rady adwokackiej adw. stanisław rymar. w czasie uroczystości Pre-
zydentowi delosowi n. luttonowi wręczono medal 85-lecia adwokatury Polskiej. 

w seminarium udział wzięło około 50 uczestników nie tylko z Polski i kontynentu euro-
pejskiego, co zważywszy na fakt, że prowadzone było ono w języku angielskim, jest liczbą 
satysfakcjonującą. 

dwudniowy program opracowany został przez komisję międzynarodowej sprzedaży 
rzeczy oraz komisję umów uia, a nad opracowaniem go, a następnie realizacją czuwał 
prof. dr burghard Piltz z niemiec – wybitny znawca konwencji wiedeńskiej i problematyki 
będącej przedmiotem rozważań. 

Prelegentami seminarium byli głównie praktycy. nie zabrakło jednak  wystąpień przed-
stawicieli nauki. Poza wspomnianym prof. b. Piltzem w seminarium uczestniczyli: dr maria 
anna zachariasiewicz z uniwersytetu Śląskiego w katowicach, dr jelena Perovic z uniwer-
sytetu w belgradzie oraz prof. dr Fabio bortolotti z turynu.

w czasie seminarium nie brakowało żywej dyskusji związanej z poruszaną problema-
tyką. uczestnicy i wykładowcy zauważyli potem, że seminarium stało na bardzo wysokim 
poziomie merytorycznym i było przedsięwzięciem udanym. 

w związku z wizytą Prezydenta delosa n. luttona w warszawie, w sobotę 13 maja 2006 r. 
odbyło się posiedzenie komitetu wykonawczego uia, w którym uczestniczyło wielu wybit-
nych zagranicznych adwokatów-działaczy uia.

zorganizowanie seminarium oraz obrady komitetu wykonawczego uia traktować na-
leży jako ogromne wyróżnienie dla naszego środowiska prawniczego. możliwość dalszego 
rozwijania i pogłębiania kontaktów z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi ad-
wokatów to w dobie współczesnej zjawisko ze wszech miar pożądane. jak nas zapewniono, 
zagranicznym gościom bardzo podobała się warszawa w wiosennej szacie i zieleni. 

Sławomir Ciemny

WręCZENIE NAgróD W XLI KONKurSIE „PAńSTWA I PrAWA” 
NA NAJLEPSZE PrACE HABILITACyJNE I DOKTOrSKIE W DZIEDZINIE NAuK 

PrAWNyCH, WArSZAWA 19 CZErWCA 2006 r.

19 czerwca 2006 r. o godzinie 12.00 w sali lustrzanej Pałacu staszica w warszawie od-
była się uroczystość wręczenia nagród laureatom Xli konkursu „Państwa i Prawa” na najlep-
sze prace habilitacyjne i doktorskie z zakresu nauk prawnych. zbiegła się ona z jubileuszem 
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60-lecia „Państwa i Prawa”, a także tragiczną śmiercią długoletniego sekretarza redakcji 
czasopisma, nieodżałowanej pamięci dr. krzysztofa Poklewskiego-koziełła.

konkurs ogłoszony został w październiku 2005 r. na łamach „Państwa i Prawa” [nr 10 
(2005)]. do udziału zgłoszonych zostało 12 prac habilitacyjnych oraz 24 prace doktorskie. 
jest to, jak poinformował prof. kubicki, największa liczba zgłoszeń w historii1.

celem wyłonienia zwycięzców prezydium komitetu nauk Prawnych Pan powołało sąd 
konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. leszek kubicki; członkowie: prof. 
dr hab. roman hausner, prof. dr hab. tomasz kaczmarek, prof. dr hab. leszek leszczyński, 
prof. dr hab. jerzy małecki, prof. dr hab. małgorzta Pyziak-szafnicka, prof. dr hab. jan waw-
rzyniak oraz jako przedstawiciel domu wydawniczego abc oddział Polskich wydawnictw 
Profesjonalnych sp. z o.o. dr hab. Fryderyk zoll. 

uroczystość rozpoczął redaktor naczelny „Państwa i Prawa” prof. leszek kubicki, który 
powitał uczestników oraz zgromadzonych gości, wśród których byli m.in.: Pierwszy Prezes 
sądu najwyższego prof. dr hab. lech gardocki, Prezes Polskiej akademii nauk prof. dr hab. 
andrzej b. legocki, prof. dr hab. henryk samsonowicz, generalny inspektor ochrony da-
nych osobowych dr ewa kulesza, wiceprezes naczelnej rady adwokackiej adw. wojciech 
hermeliński, wiceprezes krajowej rady radców Prawnych elżbieta kwiatkowska-Falęcka, 
prodziekan wydziału Prawa uw prof. maria zabłocka oraz senior wśród uczonych praw-
ników prof. juliusz bardach. 

Po powitaniu prof. kubicki przypomniał postać zmarłego 12 maja 2006 r. dr. krzysztofa 
Poklewskiego-koziełła, który uczestniczył we wszystkich dotychczasowych edycjach kon-
kursu, po czym wszyscy uczcili go minutą ciszy. 

Przewodniczący poinformował, że sąd konkursowy obradował aż trzy razy. wszyscy 
uznali, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, a kryteriami, które brano pod 
uwagę w pierwszej kolejności, były: oryginalność tematu, celowość, przydatność dla prak-
tyki i nauki oraz warsztat naukowy. 

w kategorii prac habilitacyjnych pierwszą nagrodę otrzymał profesor uniwersytetu war-
szawskiego ks. dr hab. Franciszek longchamps de bérier za pracę pt. „nadużycie prawa 
w świetle rzymskiego prawa prywatnego”2. drugiej nagrody nie przyznano. wyróżnienia 
otrzymali natomiast dr hab. marek michalski z uniwersytetu jagiellońskiego za pracę pt. 
„kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną”3 oraz dr hab. marek smolak z uniwersytetu ada-
ma mickiewicza za pracę pt. „uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności poli-
tycznej. o legitymizacji władzy sędziowskiej”4. 

w kategorii prac doktorskich pierwszą nagrodę otrzymał dr Paweł grzegorczyk za pracę 
pt. „jurysdykcja krajowa w procesie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”5, 
natomiast drugą nagrodę publikujący w „Palestrze” dr roman trzaskowski z uniwersytetu 

1  imienna lista zgłoszeń opublikowana została w marcowym numerze „Państwa i Prawa” 2006.
2  Praca ta ukazała się w serii „monografie Fundacji na rzecz nauki Polskiej”, wrocław 2005, s. 328. 

krótka recenzja rozprawy publikowana jest w niniejszym numerze „Palestry”.
3  zob. m. michalski, Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, kraków: zakamycze 2004, s. 644.
4  zob. m. smolak, Uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej. o legitymizacji 

władzy sędziowskiej, kraków: zakamycze 2003, s. 264.
5  zob. P. grzegorczyk, Jurysdykcja krajowa w procesie w sprawach z zakresu prawa własności prze-

mysłowej.
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kardynała stefana wyszyńskiego za pracę pt. „granice swobody kształtowania treści i celu 
umów obligacyjnych (art. 3531)”6. obydwaj nagrodzeni są pracownikami biura studiów i 
analiz sądu najwyższego. wyróżnienia przyznano natomiast trzem osobom: dr magdalenie 
budyn-kulik z umcs za pracę pt. „zabójstwo sprawcy znęcania się przez pokrzywdzoną 
kobietę. studium prawnokarne i kryminologiczne” (autorki tekstu w tym numerze „Pale-
stry”)�, dr katarzynie kubuj z instytutu nauk Prawnych Pan za pracę pt. „konstytucyjne 
problemy implementacji prawa wspólnotowego we Francji” oraz dr iwonie szpringer z 
umcs za pracę pt. „Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim”8. 

Po wręczeniu nagród głos zabrał przedstawiciel nagrodzonych ks. prof. dr hab. Franciszek 
longchamps de bérier, który podziękował organizatorom konkursu i sponsorom nagrody.

Adam Redzik

6  zob. r. trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych (art. 3531), 
kraków: zakamycze 2005, s. 582.

�  zob. m. budyn-kulik, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawne i wiktymologiczne, lublin: 
Verba 2006, s. 420.

8  zob. i. szpringer, Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim, lublin: wyd. umcs 2006, s. 184. 

urOCZySTOśCI POśWIęCONE
ADWOKATOWI STANISłAWOWI HEJMOWSKIEMu,

POZNAń 27 CZErWCA 2006 r.

adwokat stanisław hejmowski był jednym z najwybitniejszych obrońców w historii pol-
skiej adwokatury. okazją do upamiętnienia tej postaci były obchody 50. rocznicy Powstania 
Poznańskiego z 1956 r. adwokat hejmowski zapisał piękną kartę w historii adwokatury, 
stając na czele zespołu obrońców poznańskich robotników.

chcąc uhonorować tę wybitną postać, 2� czerwca br., w przeddzień głównych uro-
czystości rocznicowych, nadano imię stanisława hejmowskiego jednej z ulic w centrum 
Poznania. uroczystemu nadaniu imienia ulicy, w którym wzięli udział wicemarszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego Przemysław smulski, prezydent miasta Poznania ryszard gro-
belny, wielkopolscy senatorowie i posłowie oraz przedstawiciele poznańskiej palestry, to-
warzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, na której znalazły się nazwiska wszystkich ad-
wokatów występujących w słynnych procesach poznańskich. na tablicy napisano „obrońcy 
oskarżonych umiejętnie wykazali przed sądem to wszystko, co demonstranci chcieli powie-
dzieć światu. A mianowicie, że walczyli oni o Boga, wolność, prawo i chleb, czego byli przez 
rządzących pozbawiani”. Przytoczono również słowa samego hejmowskiego, który przed 
sądem powiedział „jestem winien tę obronę robotnikom Poznania i narodowi polskiemu”.

wybór ulicy nie jest przypadkowy. staną przy niej niebawem nowe budynki prokura-
tur oraz sądu apelacyjnego. Ponadto widok z ulicy hejmowskiego kieruje się w stronę 
obecnego aresztu Śledczego przy ul. młyńskiej, dawniej otoczonego złą sławą więzienia, 
zdobytego przez poznańskich powstańców czerwca ’56, jak również dawnego sądu woje-
wódzkiego (obecnego okręgowego), w którym toczyły się procesy poznańskie.


