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wie Sprawiedliwości sędzia Tadeusz
Ładykowski złożył Prezydium NRA
kurtuazyjną wizytę. Podczas spotkania
omówiono szereg spraw w zakresie
aktualnej problematyki adwokatury.
4.
W dwóch
dziennikach („Życie
Przemyskie” i „Nowiny”) ukazują
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cych się w województwie rzeszows
kim zamieszczono notatki prasowe in
formujące o wpisaniu adw. Mieczysła
wa* M a l c a do Księgi zasłużonych m.
Przemyśla oraz o uznaniu adw. Ka
zimierza G d u l i za obywatela zasłu
żonego dla m. Leżajska.

II. Z życia izb adwokackich
Izba

białostocka

Wzorem lat ubiegłych zorganizowane
zostało również w bieżącym roku
doroczne sympozjum adwokatów Bia
łostockiej Izby Adwokackiej. Odbyło
się ono w dniach 22—25 września br.
w ośrodku wypoczynkowym w miej
scowości Piaski koło Rucianego w woj.
suwalskim. Udział w obradach wzięło
ponad 100 adwokatów i aplikantów
adwokackich.
Część szkoleniową programu sym
pozjum wypełniły trzy referaty-prelekcje. Pierwszą pt. „Zespoły indywi
dualne rolników” wygłosił doc. dr Jan
Szachułowicz, sędzia Sądu Najwyż
szego. Na temat problemów polityki
społeczno-gospodarczej Polski mówił
zastępca redaktora naczelnego tygod
nika „Polityka” red. Zygmunt Szeli
ga. Trzecią prelekcję wygłosił sekre
tarz Warszawskiej Izby Adwokackiej
adw. Czesław Jaworski, omawiając w
swym wystąpieniu problemy, jakie się
wyłaniają w praktyce adwokackiej
przy stosowaniu przepisów kodeksu
karnego wykonawczego. Po każdym
wystąpieniu prelegentów wywiązywa
ła się ożywiona dyskusja.
W toku sympozjum odbyła się także
narada kierowników zespołów adwo
kackich i członków zespołów wizytato
rów, poświęcona
głównie bieżącym
problemom pracy zespołów adwokac
kich. Ponadto odbyły się obrady człon
ków komisji stałych Rady Adwokac

kiej, komisji dyscyplinarnej oraz za
stępców rzecznika dyscyplinarnego.
Korzystając z ładnej pogody uczest
nicy sympozjum wzięli udział w wy
cieczce do Rucianego-Nidy, gdzie m.
in. zwiedzano miejscowe Zakłady Płyt
Wiórowych. Duża grupa adwokatów-uczestników
sympozjum
zwiedziła
także leżącą niedaleko Rucianego wieś
Wojnowo, opisaną przez M. Wańko
wicza w książce „Na tropach Smęt
ka”. Miejscowość ta zamieszkała je3t
cd roku 1831 przez ludność pochodze
nia rosyjskiego, tzw. „Filiponów”.
Głównym akcentem
tegorocznego
sympozjum Białostockiej Izby Adwo
kackiej były uroczystości jubileuszowe
związane z XXV-leciem Izby oraz
powstaniem pierwszych zespołów ad
wokackich na Białostocczyźnie. W
trzecim dniu sympozjum, z inicjaty
wy Rady Adwokackiej, zorganizowane
zostało uroczyste jubileuszowe zebra
nie. Przybyli na nie: z ramienia Mi
nisterstwa
Sprawiedliwości
sędzia
Mieczysława Tuszyńska, z ramienia
Prezydium Naczelnej Rady Adwokac
kiej adw. Lucjan Gluza oraz przedsta
wiciele sądów i prokuratur wojewódz
kich z Białegostoku i Łomży. Obecni
także byli wszyscy uczestnicy sym
pozjum.
W pierwszej części jubileuszowego
spotkania,
któremu
przewodniczył
członek Zespołu Adwokackiego Nr 2
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w Białymstoku adw. Kazimierz Ellert,
wręczono członkom Izby szereg od
znaczeń za działalność zawodową i
społeczną. Złotą odznakę „Zasłużony
Białostocczyźnie” otrzymali: adw. Ry
szard Koziara i adw. Stanisław Skalmowski, a srebrne odznaki „Zasłużo
ny Białostocczyźnie” adwokaci: Józef
Baszkiewicz, Maria Bielawiec, Józef
Marian Bołoz, Zbigniew Horbaczew
ski, Lech Lebensztejn i Alina Cylwik. Dekoracji dokonał obecny na
uroczystościach radny Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Białymstoku, pre
zes Sądu Wojewódzkiego w Białym
stoku Marian Koniecko. Natomiast
rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Ra
dy Adwokackiej adw. Lucjan Gluza
wręczył odznaki „Adwokatura PRL",
które otrzymali adw. Stanisław Kra
sowski i adw. Witold Wenclik. W
imieniu
odznaczonych
podziękował
adw. Ryszard Koziara.
Następnie dziekan Rady Adwokac
kiej adw. Ireneusz Boliński, wygłosił
okolicznościowy referat poświęcony
XXV rocznicy funkcjonowania Izby
białostockiej oraz działalności uspo
łecznionej białostockiej adwokatury.
Referat przypomniał drogę, jaką w
minionych latach przebyła białostocka
palestra. W zakończeniu swego wystą
pienia dziekan Boliński przekazał
obecnym na sali przedstawicielom re
sortu sprawiedliwości oraz sądownic
twa i prokuratury słowa podziękowa
Izba

Rada Adwokacka w Lublinie zor
ganizowała w dniu 10 września br.
dla aplikantów ostatnich dwóch lat
aplikacji adwokackiej konkurs kraso
mówczy, który dał podstawę do wy
typowania kandydatów na eliminacyj
ny konkurs krasomówczy w Warsza
wie. Do udziału w przesłuchaniu wy
stąpień aplikantów zaproszeni zostali:
kierownicy zespołów, adwokaci, a
zwłaszcza adwokaci-patroni, bezpo

N r 11 (239)

nia za zrozumienie i pomoc w rozwią
zywaniu bardzo nieraz trudnych pro
blemów adwokatury. Po referacie
dziekana Rady głos zabierali: sędzia
Mieczysława Tuszyńska, adw. Lucjan
Gluza i prezes Sądu Wojewódzkiego
w Białymstoku Marian Koniecko,
składając gratulacje wszystkim człon
kom Białostockiej Izby Adwokackiej
za wysokie zaangażowanie w pracy
zawodowej i społecznej oraz życząc
im dalszych sukcesów w nadchodzą
cym nowym dwudziestopięcioleciu. W
końcowej części spotkania adw. Kazi
mierz Ellert podzielił się z zebranymi
kilkoma osobistymi refleksjami z his
torii białostockiej adwokatury. Uro
czystość zakończyła wspólna kolacja.
W ostatnim, czwartym dniu sym
pozjum jego uczestnicy spotkali się
z rzecznikiem dyscyplinarnym NRA
adw. Lucjanem Gluzą, który poinfor
mował zebranych o aktualnych pro
blemach korporacyjnych, a także od
powiedział na szereg pytań.
Tak jak ubiegłoroczne, również i te
goroczne sympozjum białostockich ad
wokatów uznać należy za atrakcyjną
formę podnoszenia poziomu zawodo
wego uczestniczących w nim adwo
katów oraz za dobrą okazję do głęb
szego zintegrowania członków Izby,
tudzież sposobność do przyjemnego
relaksu.
adw. Jerzy Korsak
lubelska

średnio odpowiedzialni za tok szkole
nia młodych adeptów palestry.
Sąd Konkursowy w składzie: adw.
Piotr Pytka (przewodniczący), adw.
Konstanty Winkler i adw. Krzysztof
Zawadzki (członkowie), po wysłucha
niu dziewięciu wystąpień krasomów
czych, wytypował do drugiego etapu
eliminacji: apl. adw. Marię Pucułę z
Z. A. Nr 1 w Biłgoraju, apl. adw.
Marka Przeciechowskiego z Z. A. Nr

