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godzić z tym, że będąc w pełni sił 
fizycznych i psychicznych został 
pozbawiony pracy w zespole adwo
kackim, a o kancelarię prywatną 
nie zabiegał uważając, iż nie zasłu
żył, by w swym wieku stać się 
w pewnym sensie „banitą”. Mimo 
jednak tego że przestał być człon
kiem zespołu, odwiedzał swój Zes
pół macierzysty, by tam spędzić 
kilka chwil z kolegami. W dniu 15 
października 1986 r. w godzinach

rannych przybył do Zespołu i w 
trakcie rozmowy z kolegami nagle 
zasłabł — tracąc przytomność. Te
goż samego dnia, w kilka godzin po 
pobycie w szpitalu, zmarł.

Śmierć jego wywołał wśród kole
gów szczery żal, a dla adwokatury 
radomskiej — stratę doskonałego 
wykładowcy i wychowawcy młodzie
ży prawniczej oraz zasłużonego 
członka organów Izby Adwokackiej 
w Radomiu.

em. adwokat T. Badowski

Izb» warsz awska

UCHWAŁ A

podjęta 26 listopada 1986 r. na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
Kota Emerytów i Rencistów przy ORA w Warszawie

Zgromadzeni w dniu 26 listopada 
1986 r. na Zebraniu sprawozdaw
czo-wyborczym Koła Emerytów' i 
Rencistów przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie człon
kowie Koła podjęli następującą 
uchwałę:

1. Zebrani wyrażają wdzięczność 
i podziękowanie członkom Izby Ad
wokackiej w Warszawie oraz Ra
dzie Adwokackiej, a zwłaszcza jej 
Dziekanowi adwokatowi Maciejowi 
Dubois, za okazane zrozumienie po
trzeb i świadczoną pomoc dla ad
wokatów emerytów.

2. Zebrani z głęboką troską stwier
dzają, że sytuacja życiowa i mate
rialna wielu kolegów emerytów jest 
bardzo trudna i wymaga wysiłków 
ze strony wszystkich pracujących 
zawodowo adwokatów w celu dal
szego świadczenia tej pomocy, a 
ponadto rozważenia możliwości jej 
rozszerzenia i pogłębienia.

3. Zebrani stwierdzają też, że za

równo wieloletnie przyczynianie się 
adwokatów emerytów do świadczeń 
na potrzeby samorządu adwokac
kiego, kształcenie aplikantów, prze
kazywanie im tradycji zawodu oraz 
kształcenie postaw życiowych, jak 
i wytworzona z tego powodu szcze
gólnie silna więź łącząca pokolenie 
ustępujące z pokoleniami przez nich 
wychowanymi w pełni uzasadniają 
oczekiwanie i nasilenie pomocy dla 
adwokatów starych, niedołężnych 
lub pozostających w wyjątkowo 
ciężkiej sytuacji.

4. Zebrani apelują do Rady Ad
wokackiej w Warszawie, aby spo
wodowała przywrócenie instytucji 
łączników między zespołami adwo
kackimi a byłymi członkami tych 
zespołów, z jednoczesnym nałoże
niem na nich konkretnych zadań, 
a w szczególności corocznego skła
dania sprawozdania o sytuacji ży
ciowej i materialnej byłych człon
ków zespołu i sygnalizowania nie
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zwłocznie takich wypadków, które 
wymagają natychmiastowej inter
wencji Rady lub Koła Emerytów 
(to ostatnie samo nie jest w stanie 
mieć pełnego rozeznania potrzeb 
swych członków).

5. Zebrani apelują do Rady Ad
wokackiej w Warszawie o podtrzy
manie idei budowy Domu Seniora, 
jeśli tylko posiadane środki będą 
na to zezwalać, z przeznaczeniem 
tego Domu wyłącznie na potrzeby 
Izby warszawskiej. Ponadto zebra
ni apelują do Rady o przeanalizo
wanie — wspólnie z Zarządem Ko
ła Emerytów — możliwości przyjś
cia z doraźną pomocą tym emery
tom, którzy nie są w stanie sami 
zamieszkiwać, nie mogą zaś liczyć 
na pomoc osób bliskich, a w szcze
gólności rozważyć możliwość zaan-

Sekretarz Zebrania 
adw. Stanisław Strzemieczny

gażowania na pełny etat 2 pie
lęgniarek i 2 sprzątaczek, mają
cych za zadanie niesienie opieki i 
udzielanie pomocy najbardziej po
trzebującym. Zebrani apelują także 
do Rady o wspólne rozważenie moż
liwości budowy w pierwszym eta
pie Domu Emeryta na zasadach 
spółdzielczych dla tych adwokatów, 
którzy będą w stanie przyczynić się 
do budowy własnymi środkami, ale 
przez oparcie się na kredycie pań
stwowym.

6. Zebrani zwracają się z proś
bą do Redakcji miesięcznika „Pa- 
lestra” o opublikowanie niniejszej 
uchwały w celu zapoznania z jej 
treścią ogółu czynnych adwokatów, 
a zwłaszcza adwokatów Izby war
szawskiej.

Przewodniczący Zebrania 
adw. Edmund Borzyszkowski


