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Pańskie inicjatywy i rola w budowaniu dialogu polsko-rosyjskiego są też ważne – 
nie tylko dla Polaków i rosjan. Przyczyniają się do obalania szkodliwych stereotypów 
budzących się na nowo nie tylko w stosunkach pomiędzy Polakami a rosjanami, ale 
w wielu miejscach Europy. Stereotypów szkodliwych może przede wszystkim dlatego, 
że wzmacniają one nieład, o którym wspomina Pan w wywiadach. 

Pański takt, śmiałość, jasność poglądów i szczodrość działania budują pozycję Polski 
w Europie i na świecie, a także przysparzają jej szacunku. i za to też dziś Panu dzięku-
jemy.

Dlatego podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagrody im. Edwarda Joachima Wendego 
właśnie Panu i jesteśmy wdzięczni, że zgodził się Pan ją przyjąć. 

Tomasz Wardyński

jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. jerzego malca

W dniu 5 grudnia 2012 r. w siedzibie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej 
rektora Akademii prof. dr. hab. Jerzego Malca. Jubilat jest znawcą historii prawa, historii 
administracji i myśli administracyjnej oraz współczesnego prawa administracyjnego. 
Przez lata kierował katedrą na Wydziale Prawa i Administracji uJ. od 2005 r. jest rekto-
rem Krakowskiej Akademii. W uroczystości licznie uczestniczyli przedstawiciele nauki 
prawa, w tym w szczególności historii prawa z kraju i z zagranicy. Jubilatowi wręczono 
też dwutomową księgę pamiątkową pt. Regnare. Gubernare. Administrare, zredagowaną 
przez profesorów Stanisława Grodziskiego i Andrzeja Dziadzio. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności. 
Redakcja

II otwarte mistrzostwa adwokatury  
w Brydżu Sportowym. zapowiedź

Dziekan orA w olsztynie adw. Andrzej Kozielski,  Komisja integracji środowisko-
wej, Sportu i Wypoczynku przy naczelnej radzie Adwokackiej oraz orA w olszty-
nie zapraszają adwokatów, aplikantów adwokackich, sędziów, prokuratorów i radców 
prawnych do udziału w ii otwartych Mistrzostwach Adwokatury w brydżu Sportowym 
w dniach 12–14 kwietnia 2013 r. w olsztynie.

zapisy przyjmuje biuro orA w olsztynie do 30 marca 2013 r. zgłoszenia możliwe są 
również pod adresami: ora.olsztyn@adwokatura.pl lub andrzejszydzinski@wp.pl.

zachęcamy do udziału w Mistrzostwach wszystkich zainteresowanych. 


