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Wskazało ono, że rejonowe i miejskie komitety wykonawcze nie (poświęcają na
leżytej uwagi zagadnieniom działalności poradni prawnych (zespołów) i dlatego 
poleciło prezydiom republik autonomicznych oraz rad najwyższych i radom m ini
strów, a także wszystkim obwodowym d krajowym komitetom wykonawczym, aby 
podjęły właściwe kroki w celu usunięcia niedociągnięć w pracy, kolegiów adwo
kackich w  zakresie udzielania pomocy prawnej obywatelom, organizacjom i koł
chozom, podniesienia odpowiedzialności prezydiów kolegiów adwokackich za po
ziom pracy wychowawczej i dyscypliny wśród adwokatów oraz badanie i popula
ryzowanie pozytywnych doświadczeń działalności poradni prawnych (zespołów) 
i adwokatów.

adw. M. Przybyłowęki

M R O IM U iA

1. WRĘCZENIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM KONKURSU 
NA WSPOMNIENIE ADWOKATA W OKRESIE OSTATNIEGO 50-LECIA

Dnia 12 lutego 1970 r. odbyło się W lokalu Naczelnej Rady Adwokackiej uro
czyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na wspomnienie adwokata z dzia
łalności zawodowej i społeczno-politycznej w okresie ostatniego 50-lecia.

Na uroczystość tę przybyli zwycięzcy pierwszej i drugiej nagrody: adwokaci 
Paweł Kwoczek i Karol Pędowski (zwycięzca trzeciej nagrody adw. Aleksander 
Czaplicki z Radomia z powodu choroby nie mógł przyjechać), Wiceminister Kazi
mierz Zawadzki, członkowie Prezydium NRA, jury konkursu oraz członkowie Kole
gium (redakcyjnego „Palestry”.

Prezes NRA adw. dr Godlewski, po powitaniu przybyłych na uroczystość, złożył 
nagrodzonym serdeczne gratulacje i podkreślił, że nadesłane na konkurs prace 
spełniły założenia konkursu, są bowiem świadectwem ścisłej więzi adwokatury 
z narodem  w jego walce o niepodległość Polski i o postęp społeczny.

Wiceprezes dr Krzemiński jako przewodniczący jury konkursu omówił prace na
desłane przez uczestników konkursu, a w szczególności przez zwycięzców konkur
su, podkreślając, że zawierają one bardzo bogaty i ciekawy materiał historyczny. 
Dotyczy to zwłaszcza pracy adw. Kwoczka, jednego z nielicznych adwokatów Po
laków działających na Gpolszczyźnie w okresie międzywojennym.

Minister Zawadzki, który na prośbę Wiceprezesa dra Krzemińskiego wręczył 
przyznane nagrody, również złożył nagrodzonym adwokatom gratulacje i zaznaczył, 
że wkład adwokatury w walce o wolność narodu z zaborcą niemieckim i terrorem  
hitlerowskim jest bardzo duży, a bojownicy o tę  wolność powinni się stać wzorem 
godnym naśladowania.

W imieniu zwycięzców konkursu adw. Kwoczek podziękował Ministrowi Zawadz
kiemu, Prezydium NRA i sądowi konkursowemu za wyróżnienie i  podkreślił, że 
zawsze starał się o to, by wszystkie swe siły i zdolności poświęcić obronie pols
kości na Gpolszczyźnie.

Uroczystość zakończyła się lampką wina.
M.P.
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2. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ADWOKATURY 
Z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ DZIECI

W dniu 19 lutego 1970 r. w lokalu Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się uro
czyste podpisanie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Głównym Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci a Naczelną Radą Adwokacką w sprawie współpracy 
adw okatury z ogniwami organizacyjnymi TPD.

Na uroczystość tę przybyli z ram ienia TPD: Zofia Dembińska, członek Prezy
dium Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Stołecznego, mgr Leszek Gomółka, 
sekretarz generalny Prezydium Zarządu Głównego, oraz adw. Stanisław Laskowski, 
członek Zarządu Głównego.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali członkowie Prezydium NR A z P re
zesem dr Godlewskim oraz przewodniczący Komisji Pracy Społecznej przy NRA 
adw. H. Paluszyński.

Obecni byli też naczelnik Samodzielnego Wydziału do Spraw Adwokatury w Mi
nisterstwie Sprawiedliwości sędzia Roman Dmowski oraz przedstawiciele prasy.

Prezes dr Godlewski, po powitaniu przybyłych, wyraził głębokie zadowolenie 
z zawartego porozumienia, które jest jeszcze jednym dowodem tego, że adwoka
tu ra  polska poza swą funkcją w wymiarze sprawiedliwości bierze żywy i czynny 
udział w życiu społecznym kraju.

Mgr Gomółka dał wyraz radości z powodu zawarcia porozumienia i podkreślił, 
że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dzięki współpracy z adwokaturą będzie mogło 
skuteczniej realizować swe zadania statutowe.

Prezes Z. Dembińska z wielkim uznaniem mówiła o udziale adwokatów w p ra
cach Towarzystwa, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawę aktów stanu cywilnego dzieci 
znajdujących się pod opieką TPD w Domach Dziecka oraz o sprawę dochodzenia 
alimentów od opornych rodziców tych dzieci.

Następnie podpisy pod zawartym porozumieniem położyli: w imieniu NRA — 
Prezes dr Godlewski, a z ramienia Zarządu Głównego TPD — mgr Gomółka.

Uroczystość zakończyła się lampką wina.
M.P.

3. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  w a r s z a w s k a

1. W dniu 18 listopada 1969 r. w siedzibie Rady Adwokackiej w Warszawie odby
ło się zebranie Koła Terenowego Zrzeszenia Prawników Polskich w Warszawie, 
poświęcone uczczeniu XXV-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Przed rozpoczęciem zebrania odbyło się uroczyste złożenie wieńców pod tablicą 
pamiątkową wmurowaną w gmachu, w którym mieści się siedziba Rady Adwo
kackiej (ai. Ujazdowskie 49), i poświęconą pamięci 720 adwokatów i aplikantów, 
zamordowanych w czasie okupacji przez hitlerowców lub poległych w czasie wojny.

Składając wieńce pod tą  tablicą, Zrzeszenie Prawników Polskich uczciło pamięć 
wszystkich prawników, którzy padli ofiarą II wojny światowej, rozpętanej przez 
faszyzm.
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Złożone zostały równeż wieńce od Prokuratora Wojewódzkiego dla Województwa 
Warszawskiego, od Prezesa Sądu Wojewódzkiego dla Województwa W arszawskie
go i od Rady Adwokackiej w Warszawie.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do sali zebrań w gmachu Rady'Adwo
kackiej na obrady, które otworzył Prezes Koła Terenowego ZPP w Warszawie 
sędzia Stanisław  Zawadzki.

Wśród licznie zebranych gości, reprezentujących wszystkie środowiska piawnic- 
twa warszawskiego, obecni byli również: Prezes Sądu Wojewódzkiego dla Woje
wództwa Warszawskiego Wiktor Kleniewski, Prokurator Wojewódzki — Jan  Dstaś 
oraz gospodarz gmachu — Dziekan Rady Adwokackiej w  Warszawie adw. Zygmunt 
Skoczek.

Przybyli również członkowie rodzin pomordowanych prawników, zaproszeni spe
cjalnie na uroczystość.

2. W dniu 6 grudnia 1969 r. grupa adwokatów radzieckich, bawiących w W ar
szawie przejazdem z wycieczką zorganizowaną przez biuro podróży „Inturist”, zło
żyła wizytę Radzie Adwokackiej w Warszawie. Goście radzieccy dali wyraz swo
jej sympatii dla Polski i Polaków, serdecznie pozdrawiając kolegów polskich. Na 
spotkaniu zorganizowanym przez Prezydium Rady Adwokackiej w Warszawie 
adwokaci radzieccy podzielili się z gospodarzami swymi doświadczeniami zawodo
wymi i wrażeniami z Polski. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

3. W dniu 10 grudnia 1969 r. w siedzibie Rady Adwokackiej w Warszawie zor
ganizowane zostało uroczyste pożegnanie kolegów przechodzących na rentę.

Każdy spośród 41 adwokatów przechodzących na rentę otrzymał od Rady Adwo
kackiej upominek w postaci książki oraz pismo wyrażające uznanie za wieloletnią 
pracę zawodową, a także życzenia długich lat życia. Pismo to podpisał dziekan 
Rady Adwokackiej i wszyscy członkowie Rady.

Do zebranych przemówił serdecznie dziekan adw. Zygmunt Skoczek podkreśla
jąc, że przejście kolegów adwokatów na rentę nie zmienia w niczym tego, iż na
dal pozostają oni członkami społeczności adwokackiej, otoczonymi szczególnym 
szacunkiem i stanowiącymi przykład dla młodych kadr palestry.

W spotkaniu wzięła również udział — jako przewodnicząca Komisji Funduszu 
Wzajemnej Pomocy — adw. Antonina Grabowska.

Uroczystość zakończyła koleżeńska lampka wina.
4. W dniu 13 grudnia 1969 r. w  siedzibie Rady Adwokackiej w Warszawie odby

ła się narada z udziałem kierowników zespołów adwokackich Izby warszawskiej, 
poświęcona omówieniu aktualnej sytuacji w zespołach.

Zebranie otworzył dziekan Rady Adwokackiej adw. Zygmunt Skoczek, w itając 
wśród przybyłych: naczelnika Wydziału do Spraw Adwokatury sędziego Romana 
Dmowskiego, sekretarze NRA adw. Zdzisława Czeszejkę, przedstawiciela Mini
sterstwa Sprawiedliwości adw. Bohdana Lityńskiego i I sekretarza POP PZPR 
przy Radzie Adwokackiej adw. Józefa Borodę.

W zagajeniu dziekan adw. Zygmunt Skoczek omówił ogólnie sytuację w zespo
łach podkreślając, że przepisy ustawy o ustroju adwokatury zostały już wprowa
dzone w życie ioraz że sytuacja w  zespołach i ich tok działania są w  zasadzie 
unormowane.

Sprawy kadrowe zreferował wicedziekan Rady adw. Lucjan Gluza.
Najpilniejszym i najważniejszym obecnie zadaniem jest sprawa doskonalenia za

wodowego. W tej dziedzinie robi się obecnie dużo. Rada Adwokacka prowadzi sy
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stematyczną akcję szkoleniowo-odczytową, poświęconą przede wszystkim nowej 
kodyfikacji karnej. Organizowane są również sympozja specjalistyczne zarówno 
dla adwokatów jak i dla aplikantów adwokackich. Wciąż jednak można się spot
kać — niestety — ze sporadycznymi wypadkami wystąpień adwokackich w sądzie 
stojących na niezadowalającym poziomie.

Wyniki wizytacji w  zespołach zreferował wicedziekan adw. Karol Potrzebowski. 
Na szczególną uwagę zasługuje praca wizytatorów, którzy kontrolują poziom 
pracy zawodowej. Jest to ten odcinek wizytacji, do którego Rada Adwokacka 
przykłada szczególną wagę i troskę.

Nie zawsze również podział spraw i wynagrodzeń w zespołach jest prawidło
wy. Są zespoły adwokackie, które w tych kwestiach wykazują duże niekiedy dys
proporcje. Natomiast w yraźna 'poprawa nastąpiła w zakresie zagadnień związanych 
z kontem 34, tj. z kontem kosztów, na którym nie zalegają już na ogół nadmierne 
sumy. "

Następnie Skarbnik Rady adw. Zdzisław Pluta omówił zagadnienia finansowe 
i budżetowe Rady.

Po tych referatach odbyła się ożywiona dyskusja, w której zebrani omówili bie
żącą problematykę pracy zespołów adwokackich.

5. W dniu 7 lutego 1970 r. w  Siedlcach odbyło się spotkanie dziekana Rady Adwo
kackiej w Warszawie adw. Zygmunta Skoczka z adwokaturą Podlasia.

Przedmiotem spotkania było omówienie problemów, jakie się wiążą z wykony
waniem zawodu adwokata w miastach powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki północno-wschodniej części województwa warszawskiego, to jest Ziemi 
Podlaskiej. Ponadto dziekan Rady Adwokackiej w Warszawie poinformował kole
gów o aktualnych zagadnieniach i o tematyce prac Rady Adwokackiej w ostatnim 
okresie.

Spotkanie odbyło się w gmachu Sądu Powiatowego w Siedlcach. W spotkaniu 
tym wzięli również udział: Prezes Sądu Powiatowego w Siedlcach Czesław Grala 
oraz Prokurator Powiatowy Sylwester Jaroński.

Zespoły adwokackie z rejonu podlaskiego reprezentowane były przez swoich 
kierowników, a mianowicie: Zespół AdwokacKi w Siedlcach — przez adw. Wie
sława Korzeniowskiego, Zespół Adwokacki w  Węgrowie — przez adw. Jana Mizi- 
kowskiego i Zespół Adwokacki w Sokołowie Podlaskim — przez adw. Janusza 
Szmidta.

Poza wymienionymi wyżej kierownikami zespołów adwokackich stawili się licz
nie koledzy-ezłonkowie zespołów, a przede wszystkim gospodarze spotkania — 
koledzy adwokaci z Siedlec.

Dziekanowi adw. Zygmuntowi Skoczkowi towarzyszył sekretarz Rady Adwokac
kiej adw. Zbigniew Czerski oraz przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej dzia
łającej przy Radzie adw. Witold Pawłowski.

Spotkanie miało charakter przede wszystkim koleżeński. Wszyscy uczestnicy wy
powiadali się w sposób szczery i bezpośredni na tem aty związane z pracą wymia
ru sprawiedliwości na terenie Podlasia.

Zabrał również głos Prezes Sądu Powiatowego w Siedlcach podkreślając, że 
współpraca sądu z adwokaturą siedlecką układa się w sposób bardzo dobry 
i oparta jest na wzajemnym szacunku i lojalności.

Dyskutanci podkreślali konieczność włożenia dużego wysiłku w opanowanie 
przepisów nowej kodyfikacji karnej i wprowadzenie ich w życie. Niejednokrotnie
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bowiem powstają w praktyce problemy, które nie zostały bezpośrednio uregulo
wane w ustawie, albo też zdarza się, że rodzą się liczne wątpliwości na tle sto
sowania inowych przepisów.

Wszystkie trzy piony wym iaru sprawiedliwości: sąd, prokuratura i adwokatura 
zgodnie współpracują ze sobą, by najpełniej i sprawnie wprowadzić w życie no
we przepisy.

W toku dyskusji omawiano pracę społeczną adwokatury podlaskiej podkreśla
jąc, że udział adwokata w  pracy społecznej jest jedną z podstaw prestiżu społecz
nego i autorytetu adwokatury.

Najistotniejszym jednak elementem, stanowiącym przede wszystkim o autory
tecie adwokata, jest jego praca zawodowa, właściwa postawa na sali sądowej,, 
rzetelne wykonywanie swoich obowiązków i zaangażowanie społeczne.

W dyskusji — poza wymienianymi wyżej kierownikami zespołów adwokackich — 
zabierali jeszcze głos koledzy-adwokaci: Feliks Sadownik, Teodor Grauman, Wła
dysław Janicki i M arian Kondraoiuk.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, przyczyniając się przez to- 
niewątpliwie do zacieśnienia więzów między organami samorządu a adwokaturą 
działającą w terenie. Pozwoliło ono także lepiej zorientować się w problem atyce 
pracy zespołów adwokackich na terenie Podlasia, a jednocześnie dało kolegom- 
-adwokatom bezpośrednią informację o pracy Rady Adwokackiej w Warszawie.

6. W dniu 7 marca 1968 r. adw. Zygmunt Skoczek, dziekan Rady Adwokackiej 
w Warszawie, spotkał się z adwokaturą ziemi płockiej.

Spotkanie to, w którym uczestniczyli członkowie zespołów adwokackich w Płoc
ku, Gostyninie, Sierpcu i Płońsku, odbyło się z udziałem Prezesa Sądu Powiato
wego w Płocku Stanisława Krzysztofika i Prokuratora Powiatowego Henryka 
Cichockiego.

Spotkanie w Płocku, podobnie jak i poprzednie spotkanie w Siedlcach, poświę
cone było przede wszystkim problemom adwokatury działającej w terenie.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom kultury sali sądowej i współpracy mię
dzy sądami, prokuraturą i adwokaturą.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali informacji dziekana adw. Z. Skoczka 
o pracy samorządu adwokackiego i aktualnej problematyce działalności Rady 
Adwokackiej w Warszawie.

To kolejne spotkanie z adwokaturą województwa warszawskiego, mające cha
rak ter bezpośredniej i koleżeńskiej wymiany informacji, odbyło się na pewno 
z pożytkiem zarówno dla kolegów z terenu, jak i dla samorządu adwokackiego- 
którego celem jest zawsze jak najściślejsza więź z wszystkimi członkami Izby.

Adw. Zbigniew Czerski


