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nia poważnych trudności w funkcjonowaniu samorządów adwokackich w Europie 
jest kluczowym, aby zacieśniać współpracę pomiędzy wszystkimi organizacjami i 
wspólnie wypracowywać oficjalne stanowiska wobec władz państwowych, unij-
nych czy sądowych w poszczególnych krajach.

Bartosz Grohman

IZbA bydgOsKA

MEDAL „25-LECIA PODPISANIA POROZUMIEń SIERPNIOWyCH” 
DLA ByDGOSKIEGO ADWOKATA 
Ostatnim akcentem obchodów 25-lecia powstania w Regionie Bydgoskim NSZZ 

„Solidarność” było uhonorowanie kilkunastu działaczy „S” medalem z okazji 25. 
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych1. 

Medale, podczas uroczystości w dniu 12 grudnia 2005 r. z udziałem prezydenta 
Bydgoszczy konstantego dombrowicza, wręczył przewodniczący Zarządu Regio-
nu Bydgoskiego „S” leszek Walczak. 

Jednym z wyróżnionych był adwokat bydgoski Maciej dzierżykraj-lipowicz, w 
1980 r. sędzia Sądu Rejonowego, współzałożyciel „S” przy sądach bydgoskich, po zło-
żeniu urzędu w stanie wojennym internowany w wojskowym obozie odosobnienia w 
Czerwonym Borze k. Łomży. Działał w regionalnym podziemiu solidarnościowym oraz 
opozycji niepodległościowej związanej z Konfederacją Polski Niepodległej.

INFORMACJA O EGZAMINIE NA APLIKACJę ADWOKACKą
I EGZAMINIE ADWOKACKIM W IZBIE ByDGOSKIEJ
I. W dniu 10 grudnia 2005 r. w Izbie bydgoskiej odbył się po raz pierwszy testo-

wy egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikację adwokacką według nowych 
zasad określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. – Prawo o adwokaturze oraz 
zmianie niektórych innych ustaw. 

Spośród 15 kandydatów, którzy przystąpili do tego egzaminu, 12 uzyskało wy-
maganą liczbę punktów warunkującą wpis na listę aplikantów adwokackich, są to: 
Anna Adamczyk, Adam Dołhun, Monika Ewert, Daniel Lakner, Oliwia Łozowska, 
Justyna Pastwa, Paweł Sikorski, Małgorzata Strugacz, Joanna Wanko, Barbara Wia-
derek, Roman Wiatrowski i Gracjan Wiśniewski. 

Największą liczbę punktów osiągnęli: barbara Wiaderek (229), Anna Adam-
czyk (225) oraz Adam dołhun (224) i roman Wiatrowski (224). 

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzili: sędziowie Sądu Apelacyjnego w 

1  Zdjęcie medalu z opisem zamieszczone zostało w „Palestrze” 2005, Nr 9–10, s. 288.



369

Z życia izb Adwokackich

Gdańsku dariusz dończyk (przewodniczący) i Wiktor Gromiec oraz adwokaci 
bydgoscy roman latos, Wojciech Manikowski i Edward Turczynowicz. Dla po-
równania w roku 2003 do egzaminu przystąpiło 49 kandydatów. 

II. Z kolei w dniach 15, 16, 17 i 29 grudnia 2005 r. przeprowadzony został w Izbie 
bydgoskiej egzamin adwokacki. Do egzaminów przystąpiło 5 aplikantów: Ewa Czer-
ska, Maja Janowiak, Joanna Krawczyk, Maciej Sokal i Michał Zuchmantowicz. 

W ramach egzaminu pisemnego aplikanci sporządzali projekty apelacji na 
podstawie wybranych akt sądowych. Po zakończeniu części pisemnej aplikanci 
przystąpili do egzaminu ustnego, składanego przed komisją egzaminacyjną, której 
przewodniczył Dziekan ORA adw. jan Montowski, jednocześnie delegat NRA w 
Warszawie. W skład komisji wchodzili: wicedziekan ORA adw. Andrzej biliński, 
adw. Zbigniew kaczmarek, adw. roman latos, adw. ryszard Paradowski, adw. 
Edward Turczynowicz i adw. Piotr Wnuk. 

Wszyscy aplikanci złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Z najlepszym wy-
nikiem – bardzo dobrym – zdał Michał Zuchmantowicz. 

Każdy z egzaminowanych aplikantów zadeklarował złożenie wniosku o wpis na 
listę adwokatów Izby bydgoskiej.

ODSŁONIęCIE KAMIENIA MEMORIALNEGO POśWIęCONEGO 
ADWOKATOM ByDGOSKIM – OFIAROM II WOJNy śWIATOWEJ 
W dniu 25 lutego 2006 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia Kamienia Memo-

rialnego poświęconego 15 adwokatom bydgoskim poległym i zamordowanym 
przez hitlerowców podczas II wojny światowej. 

O godzinie 12.00, poprzedzona biciem dzwonów, rozpoczęła się Msza święta 
w Katedrze Bydgoskiej przy Starym Rynku. 

Wypełniony po brzegi kościół zgromadził licznych adwokatów Izby bydgoskiej, 
przedstawicieli innych zawodów prawniczych, parlamentarzystów, władz woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, samorządu miejskiego, Wojska Polskiego, sto-
warzyszeń kombatantów, harcerzy, instytucji kultury oraz bydgoszczan. Reprezen-
towane były również rodziny ofiar.

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. biskup jan Tyrawa, ordynariusz 
diecezji bydgoskiej. Koncelebransami byli ks. płk Józef Kubalewski, proboszcz 
Kościoła Garnizonowego, ks. senior, prałat Władysław Mielcarek oraz ks. prałat 
Zbigniew Maruszewski, proboszcz kościoła katedralnego i diecezjalny duszpasterz 
prawników. 

Honorowe miejsca przy ołtarzu zajął poczet sztandarowy Miasta Bydgoszczy 
oraz Adwokatury Polskiej, w skład którego wchodzili adw. Piotr Gołda, adw. 
krzysztof Olkiewicz i egzaminowany aplikant adwokacki Maciej Sokal. 

Przed prezbiterium stanęły w przeciwległych szeregach pozostałe poczty sztan-
darowe: Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, światowego Związku żołnierzy 
Armii Krajowej, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, 


