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2.

Uroczyste spotkanie obrońców wojskowych 
z Kierownictwem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości 

z okazji XXXV-lecia utworzenia Ludowego Wojska Polskiego
W dniu 16 października br. Kierownictwo Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości 

oraz Zarząd Koła Obrońców Wojskowych przy Radzie Adwokackiej w Warszawie 
zorganizowały u r o c z y s t e  s p o t k a n i e  sędziów Izby Wojskowej Sądu Naj
wyższego i Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z obrońcami wojskowymi 
z okazji XXXV-lecia Ludowego Wojska Polskiego. Zaszczycili je swoją obecnością: 
prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego gen. bryg. Kazimierz Lipiński, zastępca 
Naczelnego Prokuratora Wojskowego płk Adam Suski, szef Sądu Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego płk Henryk Kwaśny, zastępca Prokuratury Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego płk Zdzisław Piekarski oraz dziekan Rady Adwokackiej w 
Warszawie adw. Maciej Dubois.

Spotkanie otworzył gen. bryg. Kazimierz Lipiński, który po serdecznym przywi
taniu obecnych podkreślił bliskie związki, jakie łączą sędziów wojskowych z obroń
cami wojskowymi, wyraził uznanie dla współpracy na rzecz umacniania szacunku 
dla prawa w żołnierskiej społeczności oraz zaakcentował wielce pożyteczny udział 
w tym dziele obrońców wojskowych w całym kraju.

Z kolei przewodniczący Koła Obrońców Wojskowych adw. Aleksander Dubrow- 
ski, po złożeniu serdecznych gratulacji gen. bryg. Kazimierzowi Lipińskiemu oraz 
sędziom IWSN i SWOW, a szczególnie gorących tym wszystkim, którzy awansowali 
bądź otrzymali odznaczenia państwowe lub resortowe z okazji Dnia Wojska Pol
skiego, podniósł, że rocznica powstania Ludowego Wojska Polskiego jest obrońcom 
wojskowym szczególnie bliska, gdyż łączą ich z wojskiem nierozerwalne więzy. 
Wielu bowiem obrońców wojskowych walczyło w szeregach LWP w czasie minio
nej wojny, a jeszcze więcej spośród nich było sędziami i prokuratorami wojsko
wymi w najtrudniejszym okresie po wojnie, mianowicie w czasie utrwalania zdoby
czy ludu pracującego. Obecnie te więzy przyjaźni wzmacnia i cementuje fakt, że 
Kierownictwo Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości docenia rolę i znaczenie 
obrońcy wojskowego oraz stworzyło obrońcom wojskowym bardzo dobre warunki 
do wykonywania obowiązków zawodowych, do podnoszenia kwalifikacji zawodo
wych w ramach specjalności wojskowych, do prowadzenia bezpłatnego poradnictwa 
dla żołnierzy służby zasadniczej i ich rodzin w Społecznym Biurze Pomocy Prawnej 
przy Sądzie WOW i w Oficerskim Klubie Garnizonowym.

Na zakończenie swego przemówienia przewodniczący KOW wyraził wdzięczność 
Kierownictwu Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości w ogóle, a prezesowi Izby 
Wojskowej Sądu Najwyższego w szczególności, za tak przyjazny klimat, zapewnił 
gen. bryg. Kazimierza Lipińskiego, że obrońcy wojskowi, wykonując swoje obo
wiązki uczciwie i sumiennie, będą również mieli na uwadze dobro Wojska Polskie
go, oraz życzył, by ten przyjazny klimat istniał nadal dla dobra Wojskowego Wy
miaru Sprawiedliwości, dla dobra obu stron.

Po odczytaniu stosownych uchwał Rady Państwa i rozkazów Ministra Obrony 
Narodowej o nadaniu odznaczeń państwowych i resortowych nastąpił uroczysty 
akt dekoracji, którego dokonał prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Krzy
żami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: adw. Stefan 
Cieślak i adw. Stanisław Urbaniak. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” wyróżniony został adw. Zbigniew Lewecki. Srebrny Medal „Za Zasługi
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dla Obronności Kraju” wręczono adw. Franciszkowi Sadurskiemu, a brązowe adw. 
Janowi Ryczanowskiemu, adw. Czesławowi Łapińskiemu, adw. Zygmuntowi Ada
miakowi, adw. Jerzemu Egierszdorffowi i adw. Adamowi Ostaszewskiemu.

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych złożył podziękowanie adw. Stefan 
Cieślak.

Następnie odbyła się część nieoficjalna przy tradycyjnej lampce wina, w czasie 
której dziekan Rady Adwokackiej w Warszawie złożył na ręce gen. bryg. Kazimie
rza Lipińskiego serdeczne, gorące gratulacje dla wszystkich, którzy z okazji Dnia 
Wojska Polskiego awansowali lub zostali odznaczeni i wyróżnieni, podniósł wagę 
i znaczenie bardzo dobrego klimatu we wszystkich sądach wojskowych oraz życzył, 
by istniał on nadal w takim stopniu dla dobra Wojskowego Wymiaru Sprawiedli
wości.

Aleksander Dubrowski 
adw. i obrońca wojskowiI

3.

Dwa jubileusze adwokackie

I z b a  o p o l s k a  o b c h o d z i ł a  XXV-1 e c i e  s w e g o  i s t n i e n i a .  Z tej 
okazji pod patronatem Rady Adwokackiej w Opolu odbyła się w dniu 14,X.1978 r. 
w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu uroczysta akademia, na którą przybyli m.in.: 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Z. Jędrzejczak, wojewoda 
opolski J. Masny, sekretarz KW PZPR J. Gruszka, prezes WK SD S. Wojtasik, kie
rownictwo Sądu Wojewódzkiego, Sądu Pracy i Ubezp. Społ., Sądu Śląskiego Okrę
gu Wojskowego, Prokuratury Wojewódzkiej, Prokuratury Śląskiego Okręgu Woj
skowego i MO. Poza tym w akademii wzięli udział: prezes NRA adw. dr Z. Cze- 
szejko-Sochacki oraz wszyscy członkowie NRA, którzy w dniu tym w godzinach 
przedpołudniowych odbyli posiedzenie plenarne w Turawie koło Opola (sprawozda
nie z tego posiedzenia zamieszczamy w bieżącym numerze). Wybór miejsca i cza
su posiedzenia plenarnego NRA uwzględniał fakt uroczystości jubileuszowych Izby 
opolskiej.

Dziekan Rady Adwokackiej w Opolu adw. J. Jasiński, otwierając akademię, 
powitał przedstawicieli władz państwowych, instancji partyjnych i organów samo
rządowych oraz innych licznie przybyłych gości. Przemówienie okolicznościowe 
wygłosił były dziekan Rady Adwokackiej w Opolu adw. A. Gutowicz. Mówiąc 
o warunkach, w jakich powołano do życia Izbę Adwokacką w Opolu, mówca na
wiązał do 60 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i do walki, jaką 
Opolszczyzna toczyła o wyzwolenie narodowe i społeczne. Przypomniał tych ad
wokatów, którzy w najcięższych warunkach i z narażeniem własnego życia bro
nili Polaków opolskich przed hitlerowskim „wymiarem sprawiedliwości”: Pawła 
Kwoczka, Ludwika Affę, Jerzego Osiekę i Walentego Piętkę. Z kolei adw. Guto
wicz omówił osiągnięcia Izby Adwokackiej w Opolu i perspektywy dalszego roz
woju samorządu adwokackiego na Opolszczyźnie. Przemówienie adw. Gutowicza, 
głębokie w treści i ładne w formie, przyjęte zostało przez salę gorącymi oklaska
mi. Przemówienie to zamieszczamy w całości niżej — oddzielnie.

Następnie wojewoda opolski J. Masny wręczył następującym adwokatom odzna
czenia przyznane im za zasługi dla Opolszczyzny: Janinie Baczyńskiej, Marianowi 
Wojnowskiemu, Bolesławowi Bigdzie, Teofilowi Hywelowi, Rudolfowi Flamowi,


