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również zagadnienia na tle art. 25 usta
wy o ustroju adwokatury, a to w związ
ku z uchwaleniem przez Zjazd Delega
tów Izby nowego statutu tego Fundu
szu.

Sesja wyjazdowa Rady w Rozwa
dowie była z kolei piątą sesją wyjazdo
wą Rady w ramach tzw. spotkań re
gionalnych adwokatury.

5. N o w e  w ł a d z e  P O P  p r z y  
R a d z i e  A d w o k a c k i e j .  Odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Podstawowej Organizacji Partyjnej przy 
Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. 
W czasie zebrania omówiono osiągnię
cia POP w ramach działalności Ra
dy, jak również pozytywnie oceniono 
współpracę Rady z POP.

W wyniku wyborów pierwszym se
kretarzem POP została wybrana adw. 
Janina Białek (po raz drugi), a drugim 
sekretarzem wybrano adw. Wiktora 
Kruka.

adw. Mieczysław Cincio

I z b a  s z c z e c i ń s k a

1. W dniu 26 listopada 1974 r. zmarł 
rzecznik dyscyplinarny Rady Adwokac
kiej w Szczecinie adw. Henryk ZŁO- 
TOGÓRSKI, radca prawny.

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 
ub.r. Rada Adwokacka uzupełniła swój 
skład, powołując spośród zastępców na 
członka Rady adw. Tadeusza Burakow
skiego, dotychczasowego kierownika 
Zespołu Adwokackiego nr 5 w Szczeci
nie.

W związku z uzupełnieniem składu 
Rady nastąpiła częściowa zmiana po
działu funkcji wśród członków Rady. 
Adw. Tadeusz Burakowski przejął 
funkcję sekretarza Rady. Rzecznikiem 
dyscyplinarnym Rady został dotychcza
sowy skarbnik adw. Józef Czyżewski, 
natomiast skarbnikiem — dotychczaso
wy sekretarz Rady adw. Lucjan Bocz- 
kowski.

2. W wyniku podjętej współpracy z 
Towarzystwem Medycyny Sądowej 
i Kryminologii odbyło się w ramach 
zajęć doskonalenia zawodowego w dniu 
14 grudnia ub.r. zebranie naukowe, na 
którym doktor Gustaw Wośko, adiunkt 
Zakładu Medycyny Sądowej PAM, wy
głosił odczyt na temat: „Wybrane za
gadnienia orzecznictwa sądowo-lekar- 
skiego w sprawach karnych”.

Prelegent omówił takie zagadnienia, 
jak przestępstwa uszkodzenia ciała w 
ujęciu aktualnych przepisów karnych, 
ocena sądowo-lekarska ciężkich uszko
dzeń ciała, interpretacja sądowo-lekar
ska niektórych ciężkich uszkodzeń ciała 
(pojęcie ciężkiego kalectwa, ciężkiej 
długotrwałej choroby zazwyczaj zagra
żającej życiu), problem średnich i lek
kich uszkodzeń ciała, zagadnienie na
ruszenia nietykalności cielesnej.

Referat ilustrowany był licznymi 
przezroczami oraz opierał się na danych 
statystycznych zebranych przez Zakład 
Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie 
w okresie obowiązywania nowych prze
pisów prawa karnego.

Po referacie wywiązała się ożywioną 
dyskusja, która koncentrowała się 
szczególnie wokół nieostrego pojęcia 
choroby zazwyczaj zagrażającej życiu 
oraz zagadnień związanych z różną in
terpretacją tego pojęcia w praktyce są- 
dowo-lekarskiej.

Podkreślono konieczność ujednolice
nia poglądów i wypracowania porówny
walnych i sprawdzalnych kryteriów 
oceny stanu, który należy uznać za 
chorobę zazwyczaj zagrażającą życiu.

adw. J.Z.

I z b a  z i e l o n o g ó r s k a

Koło Obrońców Wojskowych przy Zielonej Górze wykazuje w ostatnim
Wojskowym Sądzie Garnizonowym w czasie dużą żywotność, czego wyrazem
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mogą być odbywane co najmniej dwa 
razy w roku, na wiosnę i jesienią, ze
brania poświęcone przede wszystkim 
aktualnemu orzecznictwu Izby Wojsko
wej SN, a także wymianie poglądów 
na kwestie prawne. Szef Wojskowego 
Sądu Garnizonowego tego rodzaju ze
brania członków Koła ocenia bardzo 
wysoko, a przy uwzględnieniu, że bierze 
w nich udział również prokurator 
WPG w Zielonej Górze — tematyka 
poruszanych zagadnień niewątpliwie 
obejmuje wszechstronne zabezpieczenie 
obrony w postępowaniu przed wojsko
wymi organami wymiaru sprawiedli
wości.

W dniu’ 9.XI.1974 r. w miejscowym 
Wojskowym Sądzie Garnizonowym od
było się uroczyste zebranie członków 
Koła Obrońców Wojskowych, na któ
rym szef sądu ppłk mgr H. Dobrzań
ski wręczył adw. B. Z e m b r z u s k i e -  
m u nadane przez Ministra Obrony Na
rodowej odznaczenie brązowy medal 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 
Było to już trzecie odznaczenie członka 
Koła przez Ministra Obrony Narodo
wej. Na tym zebraniu sędzia por. mgr 
J. Medyk omówił wybrane orzecznictwo

Izby Wojskowej SN. W zebraniu ucze
stniczył prokurator WPG w Zielonej 
Górze i sekretarz Komitetu POP PZPR 
przy Wojskowym Sądzie i Prokuraturze 
w Zielonej Górze.

W swym końcowym wystąpieniu szef 
WSG wskazał na rolę obrony w proce
sie przed sądami wojskowymi, zwłasz
cza na wystąpienia obrońców w czasie 
rozpraw prowadzonych na sesji w jed
nostkach (wobec zebranych żołnierzy). 
Apelował też, aby członkowie Koła 
podjęli akces pracy społecznej, porad
nictwo prawne na rzecz żołnierzy. Inne 
koła obrońców wojskowych mają już 
w tym względzie pewne osiągnięcia, 
wobec czego tego rodzaju działalność 
na terenie jednostek niewątpliwie zo
stałaby wysoko oceniona przez dowód
ców. Ta propozycja została jednomyśl
nie przyjęta przez obrońców, uczestni
czących w zebraniu. Szef Sądu o pod
jętym tego rodzaju czynie społecznym 
poinformuje dowódców garnizonu i w 
porozumieniu z nimi oraz przewodni
czącym Koła adw. S. Cieślakiem ustali 
terminy udzielania porad prawnych 
kadrze i żołnierzom służby zasadniczej.

por. mgr Janusz Lipka


