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K n O IM IK A

I. KRONiKA CENTRALNA

1.
Dar adwokatów austriackich dla polskiej palestry

W dniach 18-20 lutego br. odbyła się 
w Wiedniu Konferencja prezesów eu
ropejskich organizacji adwokackich, 
w której adwokaturę polską reprezen
towali: prezes NRA prof. dr adw. Kazi
mierz Buchała i prezes Zarządu Głów
nego Zrzeszenia Prawników Polskich 
adw. dr Zdzisław Czeszejko-Sochacki.

W toku konferencji adw. dr Walter 
Schuppich jako jej przewodniczący za
inicjował utworzenie funduszu zapomo
gowego dla polskich adwokatów w zwią
zku z krytyczną sytuacją zaopatrzenio
wą w Polsce. Jednocześnie prezes 
W. Schuppich zwrócił się do przewod
niczących europejskich organizacji ad
wokackich - uczestników wiedeńskiej 
konferencji, jak również do austriackich

adwokatów z apelem o złagodzenie po
łożenia polskich adwokatów.

W dniu 26 lutego br. prezes W. Schup
pich wręczył prezesowi NRA czek na 
kwotę 225 000 szylingów austriackich 
jako dar adwokatury austriackiej dla 
wdów i sierot po adwokatach oraz dla 
adwokatów chorych, pozostających w 
trudnej sytuacji życiowej. Prezes NRA, 
dziękując serdecznie za ten cenny gest, 
zapewnił, że ofiarowana kwota zosta
nie wykorzystana przez organy samo
rządu adwokackiego zgodnie z intencją 
ofiarodawców.

Formy realizacji tego daru Prezy
dium NRA omówiło na posiedzeniu 
w dniu 1 marca 1982 r.

2.
Interpelacja poselska w sprawie rekompensat dla adwokatów

Pismem z dnia 10 lutego 1982 r. ad- 
wokaci-posłowie na Sejm PRL (adw. 
Maria Budzanowska, adw.Zdzisław Cze- 
szejko-Sochacki, adw.Halina Latecka, 
adw.Genowefa Rejman i adw.Franci- 
szek Saduarski) zgłosili do Prezesa Rady 
Ministrów gen.Wojciecha Jaruzelskiego 
interpelację poselską w sprawie wy
płaty rekompensat z tytułu podwyżki 
cen detalicznych i opłat za opał i ener
gię dla adwokatów i ich rodzin oraz

dla aplikantów adwokackich i pracow
ników administracyjnych zespołów ad
wokackich. W odpowiedzi na tę inter
pelację Prezydium Sejmu przesłało po- 
słom-adwokatom odpowiedź z dnia 
3 marca br. Ministra Pracy, Płac 
i Spraw Socjalnych, wyjaśniającą stan 
prawny w tej dziedzinie.

Treść tego pisma przesłana została 
wszystkim radom adwokackim do wia
domości.

3.

Posiedzenie Komisji Prawa i Praworządności w KC PZPR

W odbytym w dniu 5 marca br. po
siedzeniu Komisji Prawo i Praworząd
ności KC PZPR wziął udział w zas

tępstwie prezesa NRA adw.Wiesław 
Szczepiński, sekretarz NRA. Na posie
dzeniu tym dokonano oceny działalno
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ści Sądu Najwyższego oraz założeń 
projektów ustaw: o postępowaniu wo
bec osób uchylających się od pracy lub 
nauki, o przeciwdziałaniu alkoholiz
mowi, o postępowaniu z nieletnimi za
grożonymi demoralizacją i przestęp
czością.

Sekretarz NRA wystąpił na posie
dzeniu Komisji z postulatem kontynu
owania praktyki zapraszania przedsta
wicieli NRA na posiedzenia Sądu Naj
wyższego poświęcone problemom wy
tycznych dla wymiaru sprawiedliwości.

4.

Adw. dr Z. Czeszejko-Sochacki — przewodniczącym Sejmowej Komisji Odpowie
dzialności Konstytucyjnej

Na wniosek prezesa NRA Prezydium 
NRA postanowiło w dniu 2 kwietnia 
1982 r. przesłać gratulacje adw.Zdzi- 
sławowi Czeszejce-Sochackiemu, posło

wi na Sejm PRL, z okazji powołania 
go na przewodniczącego Sejmowej Ko
misji Odpowiedzialności Konstytucyj
nej.

5.

Wznowienie wydawania „Palestry”

Po zawieszeniu wydawania „Palestry” 
na skutek ogłoszenia w dniu 13 gru
dnia 1981 r. stanu wojennego Główny 
Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk

wydał w dniu 11 marca br. zezwolenie 
na wznowienie ukazywania się czaso
pisma w nie zmienionej formie.

6.
Nominacje profesorskie w dziedzinie nauk prawnych

W dniu 28 (kwietnia br. Przewodni
czący Rady Państwa prof.Henryk Ja
błoński dokonał uroczystego wręczenia 
w Belwederze kilkudziesięciu pracow
nikom naukowym nominacji profesor
skich, które m.in. w dziedzinie nauk 
prawnych otrzymali:

1/ tytuł profesora zwyczajnego: Zbig
niew Janowicz z Uniwersytetu Poznań
skiego, ks.Remigiusz Sobański i ks.

Marian Żurowski — obaj z Akademii 
Teologii Katolickiej,

2/ tytuł profesora nadzwyczajnego: 
płk Tadeusz Chrustowski z Akademii 
Spraw Wewnętrznych, ks.Marian Fąka 
z Akademii Teologii Katolickiej, Lud
wik Łysiak z Uniwersytetu Jagielloń
skiego, Aleksander Tobis z Uniwersy
tetu Poznańskiego.

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  k a t o w i c k a

1. S p o t k a n i e  z K o l e g i u m  Są
du  W o j e w ó d z k i e g o .  W rezultacie 
wcześniejszych ustaleń Wojewódzka 
Rada Adwokacka w Katowicach zorga
nizowała w dniu 9 grudnia 1981 r. w

lokalu własnym spotkanie z prezesem 
Sądu Wojewódzkiego i Kolegium Sądu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Tema
tem spotkania były wzajemne stosunki 
sądów i adwokatury.


