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Kronika adwokatury

zleconych przez osoby zamieszkałe za granicą i toczących się poza granicami kraju.
Zespoły te korzystały między innymi z przywileju polegającego na tym, że nie obo-
wiązywała ich tzw. „taryfa adwokacka”.

Wprowadzenie w życie tych „zespołów specjalistycznych” było bezprawne,
gdyż obowiązujący kodeks postępowania cywilnego oraz prawo o ustroju adwoka-
tury nie zawierało przepisów zezwalających na taką regulację. Ówczesne władze
miały pełną świadomość tej bezprawności i dlatego regulamin ten nie został opu-
blikowany w żadnym oficjalnym Dzienniku Urzędowym!!! Mimo to był bardzo
ostro popierany i wdrażany przez ówczesne Ministerstwo Sprawiedliwości.

Adw. dr Zdzisław Krzemiński

W 10. rocznicę śmierci adwokata Witolda Bayera

W dniu 19 maja 2002 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie przy
ul. Długiej, odprawiona została Msza św. w intencji adwokata Witolda Bayera, w
10. rocznicę Jego śmierci. Celebrujący Mszę proboszcz Katedry ksiądz płk. January
Wątroba w pięknych słowach przypomniał drogę życiową adwokata W. Bayera,
podkreślając, że wartościami, którymi się poświęcał były: Polska, Prawo, Adwoka-
tura i Kultura.

W uroczystej Mszy uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej,
Okręgowej Rady Adwokackiej – z dziekanem adw. Jackiem Trelą, Ośrodka Badawcze-
go Adwokatury – z dyrektorem adw. Andrzejem Michałowskim oraz adwokaci i apli-
kanci adwokaccy izby warszawskiej.

Zaszczytu udziału w poczcie sztandaru Adwokatury Polskiej dostąpili aplikanci:
Hubert Kosiński, Marta Owczarek i Justyna Szpara.

W dniu 29 maja na grobie adwokata Witolda Bayera złożyli wiązankę kwiatów i
zapalili znicz pamięci Prezes NRA adw. Stanisław Rymar, Dyrektor OBA adw. An-
drzej Michałowski, adw. Henryk Pieliński z Koła Adwokatów–Seniorów przy ORA
w Warszawie oraz redaktor naczelny „Palestry” adw. Stanisław Mikke.

„Adwokatura Zasłużonym”
dla adw. dr. Leona Jerzego Krzywickiego

W dniu 22 kwietnia 2002 r. w Naczelnej Radzie Adwokackiej odbyła się uroczy-
stość przekazania dla profesora Andrzeja Krzywickiego zamieszkałego w Paryżu,
odznaki „Adwokatura Zasłużonym” przyznanej pośmiertnie jego ojcu adw. dr. Le-
onowi Jerzemu Krzywickiemu.


