
Ferdynand Rymarz

Izba lubelska
Palestra 21/7(235), 111-113

1977



N r 7 (235) Z życia  izb a d w o k a ck ich 111

nowane przepisy są przedmiotem po
wszechnego "zainteresowania środowis
ka prawniczego.

Przewodniczący Zgromadzenia adw. 
dr Bronisław Koch podziękował przed
stawicielom Władz za przychylny sto
sunek do spraw adwokatury, a dele
gatom za rzeczowy udział w dyskusji.

Na zakończenie Zgromadzenia Dele
gatów WIA w Bydgoszczy uchwalono 
zalecenia i wnioski pod adresem Wo
jewódzkiej Rady Adwokackiej, w tym:

— postulat realizacji nie wykona
nych jeszcze uchwał podjętych na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów 
w poprzednim roku,

— potrzebę kontynuowania przed
sięwzięć na rzecz podnoszenia auto
rytetu adwokatury w środowisku 
prawniczym i całym społeczeństwie,

— podjęcie skutecznych działań, któ
re zapewnić mogą rozwiązanie spra
wy warunków lokalowych zespołów 
bydgoskich, a w dalszej kolejności — 
lokali Zespołów w Szubinie i Świeciu.

2. W dniach od 20 do 22 maja 1977 
roku, w Ośrodku szkoleniowo-rekre- 
aeyjnym Przedsiębiorstwa Budownic
twa Rolniczego z Inowrocławia, pięk
nie położonym w Chomiąży Szlachec
kiej, odbyło się seminarium w ramach 
doskonalenia zawodowego adwokatów 
Izby bydgoskiej.

Spotkanie zostało przygotowane przez 
WRA w Bydgoszczy, a jego inicjato
rem i gorącym rzecznikiem był adw. 
Józef Eichstaedt. Podstawowa tema
tyka dotyczyła prawa rodzinnego, a

ściślej — sytuacji prawnej rodziny. 
Referaty w tym zakresie wygłosili: 
prezes NRA adw. dr Zdzisław Cze- 
szejko i sędzia SW w Bydgoszczy 
Henryk Błażejewicz.

Bardzo miłym akcentem było spot
kanie z prezesem Sądu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy sędzią Marianem Sza- 
belą, który w imieniu KW w Byd
goszczy przedstawił aktualne zagad
nienia polityczno-gospodarcze regionu 
bydgoskiego, a także udzielił odpowie
dzi na pytania związane z kwestiami 
rysującymi się na styku działalności 
sądu i adwokatury.

W podobnej atmosferze toczyło się 
spotkanie z prezesem NRA adw. drem 
Zdzisławem Czeszejką. Prezes NRA, 
przy kawie, w swobodnej formie, od
powiadał na liczne pytania dotyczące 
problemów adwokatury, jej zadań i 
projektowanych zmian wewnątrzorga- 
nizacyjnych.

Uczestnicy seminarium żałowali je
dynie, że nie dopisała pogoda i że nie 
można było skorzystać ze sprzętu 
wodnego, zgromadzonego w wymienio
nym wyżej Ośrodku. Wszyscy jednak 
zgodnie stwierdzili, że Ośrodek ten 
doskonale nadaje się do organizowania 
zebrań seminaryjnych i już zawczasu 
umawiano się na kolejne spotkanie.

3. W dniach 26 i 27 kwietnia i 6 
maja br. odbył się w siedzibie WRA 
w Bydgoszczy egzamin adwokacki, do 
którego przystąpiło 3 aplikantów 
adwokackich i 2 radców prawnych.

adw. Dariusz Głowacki

I z b a  l u b e l s k a

1. Dnia 16 kwietnia 1977 r. odbyło 
się XIV Zgromadzenie Delegatów Izby 
Adwokackiej w Lublinie. Zgromadze
nie otworzył dziekan Rady Adwokac
kiej adw. Jerzy Kiełbowicz, który po
witał przybyłych na obrady: przedsta
wiciela Ministra Sprawiedliwości sędz.

Mieczysławę Tuszyńską, przedstawiciela 
Naczelnej Rady Adwokackiej, rzeczni
ka dyscyplinarnego NRA adw. Lucja
na Gluzę oraz przedstawicieli władz 
politycznych i państwowych, sądow
nictwa powszechnego i wojskowego, 
prokuratur wojewódzkich i wojskowej
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z terenu województw: chełmskiego,
lubelskiego i zamojskiego.

Wszyscy delegaci otrzymali wcześ
niej specjalnie wydane na Zgromadze
nie sprawozdanie z działalności orga
nów Izby Adwokackiej w Lublinie 
za okres od 1.V.1976 r. do 15.IV.1977 r. 
Obszerne to sprawozdanie ujmowało 
szereg problemów, a m.in. sprawy 
osobowe, sprawę sytuacji lokalowej 
zespołów, wnioski powizytacyjne, 
sprawy kształcenia aplikantów i do
skonalenia zawodowego adwokatów, a 
ponadto sprawozdanie finansowe za 
rok 1976 i założenia preliminarza bud
żetowego na rok 1977. Dokument ten 
obejmował także sprawozdanie rzecz
nika dyscyplinarnego, Wojewódzkiej 
Komisji Dyscyplinarnej i Komisji 
Rewizyjnej.

Rozpoczęcie obrad poprzedziła miła 
uroczystość wręczenia b. dziekanowi 
Rady i obecnemu jej członkowi adw. 
Piotrowi P y t c e  Złotej Odznaki 
.,Adwokatura PRL”. W imieniu Na
czelnej Rady Adwokackiej aktu deko
racji dokonał rzecznik dyscyplinarny 
NRA adw. Lucjan Gluza, który ser
decznie pogratulował odznaczonemu 
wyróżnienia.

W toku zgromadzenia dziekan adw. 
Jerzy Kiełbowicz wygłosił referat pt. 
..Adwokatura na rzecz kultury praw
nej społeczeństwa i kultury sali są
dowej”. W wystąpieniu tym mówca 
podkreślił wagę i znaczenie kultury 
prawnej społeczeństwa w aspekcie 
prawidłowego rozwoju i funkcjonowa
nia społeczeństwa i państwa, konkret
ne zadania, jakie stoją przed adwoka
tami w procesie krzewienia świado
mości prawnej społeczeństwa, oraz 
wskazał na dotychczasowe osiągnięcia 
adwokatury lubelskiej w tej dziedzi
nie. W kontekście kultury prawnej 
społeczeństwa dziekan Rady omówił 
wpływ atmosfery sali sądowej na 
kształtowanie właściwych wzorców 
postępowania i postaw obywatelskich 
oraz wyrobienie prawidłowego poczu

cia sprawiedliwości społecznej.
Z kolei sekretarz Rady Adwokac

kiej adw. Witold Kobielski przedsta
wił zebranym program działania 
lubelskiego samorządu adwokackiego 
na lata 1976-1979, zawarty w pięciu 
grupach tematycznych: doskonalenia 
zawodowego i kształcenia aplikantów, 
pracy społecznej adwokatów, etyki i 
godności zawodu, działalności zespo
łów adwokackich i spraw inwestycyj
nych oraz warunków socjalno-byto
wych adwokatów.

Nad sprawozdaniem z działalności 
organów Izby Adwokackiej i wygłoszo
nymi referatami wywiązała się oży
wiona dyskusja, w której głos zabrali 
m.in. adw. Zdzisław Parizek, adw. 
Stanisław Mozgawa, adw. Józef Wnuk 
i doc. dr adw. Zbigniew Sobolewski. 
Generalnie rzecz biorąc, wszyscy dys
kutanci wskazywali na znaczną rolę 
adwokatury w krzewieniu kultury 
prawnej społeczeństwa i kształtowaniu 
właściwej atmosfery sali sądowej oraz 
dzielili się swoimi spostrzeżeniami i 
uwagami w tym względzie. Dyskusja 
wykazała, jak ważnym momentem w 
procesie wymiaru sprawiedliwości jest 
odpowiednia kultura sali sądowej, oraz 
potwierdziła, że za jej właściwą rea
lizację odpowiedzialni są w równym 
stopniu wszyscy uczestnicy wymiaru 
sprawiedliwości.

W podsumowaniu dyskusji głos za
brała przedstawiciel Ministra Spra
wiedliwości sędzia Mieczysława 
Tuszyńska, która stwierdziła, że spra
wy podnoszenia na wyższy poziom 
kultury i świadomości prawnej spo
łeczeństwa, kultury sali sądowej i po
ziomu wystąpień adwokatów przed 
sądem są adwokatom lubelskim blis
kie i znalazły w ich zainteresowaniach 
zawodowych należytą rangę. Zapewni
ła także, że powyższe zagadnienia 
znajdują się w centrum zainteresowa
nia Ministra Sprawiedliwości, który 
tej sprawie poświęca wiele uwagi.

Po zamknięicu dyskusji zebrani de
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legaci jednomyślnie udzielili Radzie 
Adwokackiej absolutorium oraz pod
jęli szereg uchwał, m.in. w sprawie 
zwiększenia udziału adwokatów lubel
skich w działalności na rzecz kultury 
prawnej społeczeństwa, stałego podno
szenia poziomu wystąpień sądowych 
i kształtowania właściwej atmosfery 
sali sądowej. Zgromadzeni delegaci 
podjęli także uchwałę o przekazaniu 
całej nadwyżki budżetowej za rok 1976 
na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka.

2. Konferencje szkoleniowe, organi
zowane przez Radę Adwokacką w 
Lublinie i traktowane jako jedna z 
form doskonalenia zawodowego adwo
katów, zyskują sobie coraz większą 
popularność. W wykonaniu uchwały 
Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia

września 1976 r. w sprawie doskona
lenia zawodowego adwokatów zorga
nizowana została w dniu 26 marca br. 
jednodniowa konferencja szkoleniowa

dla adwokatów wykonujących zawód 
w mieście Lublinie i na terenie woj. 
lubelskiego oraz druga konferencja w 
dniu 14 maja br. dla adwokatów z 
terenu województw chełmskiego i za
mojskiego. Obie konferencje, zlokali
zowane w gościnnych gmachach sądów 
wojewódzkich w Lublinie i Zamościu 
zgromadziły ze względu na dobór te
matów i wysoki poziom wykładów, 
licznych słuchaczy.

Problemy aktualnej polityki karnej 
PRL referowali prezesi Sądów Woje
wódzkich: w Lublinie — mgr Ludwik 
Przyszlak i w Zamościu — mgr Wie
sław Zaremba. Metodyką pracy adwo
kata w postępowaniu cywilnym dru
giej instancji zajmował się adw. Adam 
Jurkiewicz, a metodykę pracy adwo
kata w postępowaniu karnym drugiej 
instancji omawiali adw. doc. dr Zbig
niew Sobolewski i adw. Michał Wójcik.

adw. Ferdynand Rymarz

I z b a  o p o l s k a

1. W dniu 30 kwietnia br. odbyło się 
Zgromadzenie Delegatów Wojewódz
kiej Izby Adwokackiej w Opolu, w 
którym wzięli udział — obok wybra
nych delegatów — goście reprezentu
jący naczelne organy wymiaru spra
wiedliwości i wojewódzkich władz po
lityczno-administracyjnych. Naczelną 
Radę Adwokacką reprezentował Prezes 
NRA adw. dr Z. Czeszejko. Obecni byli 
ponadto: prezes Towarzystwa Przyja
ciół Opola Karol Musioł, adw. Marek 
Gabryjelski (poprzedni dziekan Izby) 
i delegacja z Kolegium Adwokatów w 
Poczdamie z przewodniczącym Koleg
ium Joachimem Ziegnerem.

Otwarcia Zgromadzenia dokonał 
dziekan adw. Jerzy Jasiński witając 
przybyłych gości i delegatów.

Zgromadzeniu przewodniczył adw. 
Lesław' Dołżycki, członek Zespołu 
Adwokackiego Nr 2 w Opolu.

W swym wystąpieniu dziekan przed

stawił szereg zasadniczych i aktual
nych problemów adwokatury opolskiej, 
które następnie stały się przedmio
tem dyskusji uczestników Zgromadze
nia. Wiele uwagi poświęcił mówca 
sprawie doskonalenia zawodowego 
oraz podnoszeniu poziomu zawodowego 
adwokatów i kształcenia aplikantów 
adwokackich w aspekcie wytycznych 
NRA zawartych w programie kaden
cyjnym jej działania. Udział adwoka
tów Izby w pracy społecznej, a 
zwłaszcza wdrażania aplikantów i 
młodych adwokatów do pracy społecz
no-politycznej, powinien być bardziej 
efektywny i w związku z tym Rada 
Adwokacka dołoży starań, aby proces 
ten nie odbiegał od dobrych tradycji 
Izby opolskiej. Dziekan przedstawił 
nadto sytuację w zakresie warunków 
pracy adwokatów w zespołach oraz 
zagadnienia spocjalno-bytowe. W 
związku z pobytem w Opolu delegacji
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