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Kronika adwokatury

Działalność publiczna adwokatów

•  Sejm RP powierzył prof. dr hab. Adamowi STRZEMBOSZOWI godność Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego. W skład Sądu Najwyższego powołani zostali adwokaci: 
Andrzej RUDNICKI i Zbigniew STRUS.
•  Zastępcą prokuratora generalnego został Janusz EKSNER, do nominacji adwokat z 
Warszawy.
•  Sejm RP powołał trzy podkomisje do opracowania nowej konstytucji: d/s ustroju 
politycznego, d/s ustroju gospodarczo-społecznego, d/s praw i wolności obywatel
skich. Z posłów-adwokatów członkami podkomisji zostali: Maciej BEDNARKIEWICZ z 
Warszawy, Wojciech GRYCZEWSKI z Olsztyna i Andrzej KERN z Łodzi. W składzie 
ekspertów jest adw. doc. dr hab. Lech FALANDYSZ z Warszawy.
•  Swoją Komisję Konstytucyjną powołał Senat pod przewodnictwem adw. doc. dr hab. 
Alicji GRZEŚKOWIAK z Torunia.
•  Minister sprawiedliwości powołał Mieczysława CZEKAJA na stanowisko prokuratora 
wojewódzkiego w Lublinie i Ferdynanda RYMARZA na stanowisko zastępcy prokura
tora wojewódzkiego w Lublinie. Do czasu nominacji obaj byli adwokatami w lubelskiej 
Izbie Adwokackiej.
•  Nadzwyczajna Komisja Sejmowa do zbadania działalności MSW przekazała na 
początku maja br. pierwszych 12 spraw indywidualnych. Komisja ta działa przy pomocy 
powołanych przez siebie ekspertów. Wśród nich znajdują się między innymi adwokaci: 
Jan OLSZEWSKI z Warszawy, Krzysztof PIESIEWICZ z Warszawy i Andrzej ROZMA- 
RYNOWICZA z Krakowa — senator ziemi częstochowskiej.
•  W powołanej przez Premiera Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej zajmującej się 
zatrudnianiem byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa jest adw. Jacek TAYLOR 
z Gdańska. Adw. J. Taylor jest również członkiem Komitetu Doradczego ministra spraw 
wewnętrznych.
•  Dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości został adw. doc. dr hab. Lech 
FALANDYSZ z Warszawy, kierownik Zakładu Kryminologii.
•  Wśród założycieli tzw. Fundacji Katyńskiej powołanej dla budowy polskiej kaplicy- 
sanktuarium w miejscu zamordowania przez NKWD polskich oficerów, znajduje się 
adw. Jan OLSZEWSKI z Warszawy.
•  Do samorządu miejskiego w Warszawie wybrani zostali adwokaci: Aleksander 
KIWERSKI, Lesław MYCZKOWSKI (Warszawa Praga-Południe), Tadeusz URBAN (War
szawa śródmieście).
•  Adw. Lech LEBENSZTEJN został powołany na prokuratora wojewódzkiego w 
Białymstoku.
•  Adw. prof. dr hab. Jan WIDACKI został mianowany na stanowisko podse
kretarza stanu w MSW.


