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odznaczyła go' w 1934 r. Złotym 
Krzyżem Zasługi. Wcześniej jeszcze 
(1954 r.), odznaczono Go Medalem 
X-lecia, a w 1965 x., jako działacza 
Polskiego Czerwonego Krzyża«, Od
znaką PCK II stopnia.

W ostatnią drogę na stary cmen
tarz lubelski odprowadzała mec. 
Pietraszko wielka rzesza adwokatów 
z całej, rozległej Izby lubelskiej. W

imieniu Okręgowej Rady Adwokac
kiej w  Lublinie żegnał Go, jako 
jednego ze swoich najbliższych 
współpracowników, dziekan ad w. 
Jan Czyżewski, a w imieniu Zespo
łu Adwokackiego Nr 5 we wzrusza
jących, serdecznych słowach adw. 
Władysław Saprygin.

adw. a erdynand Rymarz

I z b a  r z e s z o w s k a

Z g r o m a d z e n i e  s p r a w o z 
d a w c a  o - w y b o r c z e  I z b y  A d 
w o k a c k i e j  w R z e s z o w i e .  
Okręgowa Rada Adwokacka w Rze
szowie zwołała na dzień 11 paździer
nika 1986 r. Zgromadzenie sprawoz
dawczo-wyborcze Izby, które odby
ło się w siedzibie NOT w Rzeszo
wie. Porządek dzienny obejmował 
23 punkty, w tym min. sprawozda
nie dziekana Rady za okres spra
wozdawczy, wybór nowego dzieka
na Rady, prezesa Sądu Dyscyplinar
nego i przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, wybory do ORA, Sądu 
Dyscyplinarnego d Komisji Rewi
zyjnej oraz wybory delegatów na 
II Zjazd, dyskusję oraz uchwale
nie rezolucji i podjęcie uchwały.

Zgromadzenie otworzył dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Rzeszowie adw. dr Wiesław Grze
gorczyk. Powitał c-n «przybyłych na 
Zjazd gości, w  tym: wiceprezesa 
NRA adw. Jerzego Biejata, sekreta
rza KW PZPR w Rzeszowie, kie
rownika Wydziału Społeczno-Praw
nego Zdzisława Kielara, przedstawi
ciela WK SD w Rzeszowie Leonar
da Wisza, wiceprzewodniczącego WK 
SD w Krośnie adwokata Adama 
Kolendowskiego, przedstawiciela WK

ZSL w  Rzeszowie Mieczysława Ko
ta, przedstawiciela WK ZSL w 
Krośnie Eugeniusza Opiołę, przed
stawiciela WK ZSL w Przemyślu 
Antoniego Prokopowicza, przedsta
wiciela prezesa Sądu Wojewódzkie
go w Rzeszowie sędziego Janusza 
Małeckiego, przedstawiciela Proku
ratora Wojewódzkiego w Rzeszowie 
prokuratora dra Zbigniewa Kallau- 
sa, dziekana Okręgowej Izby Rad
ców Prawnych w Rzeszowie Bolesła
wa Stóckera, insp. kontroli finan
sowej ORA w Rzeszowie mgra Ta
deusza Garbacika oraz wszystkich 
zebranych kolegów. Odczytano list 
z życzeniami owocnych obrad od I 
sekretarz KW PZPR w Przemyślu 
Zenona Czecha.

Następnie zebrani, na propozycję 
dziekana Rady, minutą ciszy uczci
li pamięć 'zmarłych w okresie spra
wozdawczym: wicedziekana Of^A w 
Rzeszowie adw. Mieczysława Cincio 
oraz kolegów adw. adw.: K. Lisow
skiego, M. Skurzaka, M. Lustiga, 
W. Kamienieckiego, F. Pawlusa, T. 
Lisowskiego, J. Krajewskiego, J. 
Białek, R. Zarębskiego i C. Ma- 
traja.

Na przewodniczącego zgromadze
nia wybrano adw. Franciszka Waw-
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rzkiewicza. Wybrano też trzyosobo
wy sekretariat zebrania oraz komi
sje.

Następnie dziekan ORA adw. dT 
Wiesław Grzegorczyk złożył spra
wozdanie z działalności Rady za 
ubiegłą kadencję. W swoim wystą
pieniu dziekan powołał się na ob
szerne i szczegółowe pisemne spra
wozdanie Rady, które zostało dorę
czone zespołom i delegatom przed 
dzisiejszym zgromadzeniem, a uzu
pełnił je w obszernym, godzinnym 
referacie-przemówieniu.

Miniony okres kadencyjny po
dzielił dziekan na dwa etapy. W o- 
kresie do wiosny 1986 r. sytuacja 
adwokatury na szczeblu centralnym 
była niepomyślna wobec negatyw
nej oceny ścisłego kierownictwa 
NRA przez władze polityczne i ad
ministracyjne, co doprowadziło do 
ustania wszelkich kontaktów na tym 
szczeblu nieodzownych przecież dla 
prawidłowego funkcjonowania na
czelnych władz adwokatury. Po 
zmianie osoby Prezesa NRA sy
tuacja uległa znacznej poprawie i to 
pozwoliło nowemu kierownictwu 
NRA załatwić pozytywnie cały sze
reg istotnych spraw natury organi
zacyjnej i finansowej, a zwłaszcza 
doprowadzać do zmiany systemu fi
nansowego w zespołach adwokac
kich przez wydanie nowej taryfy 
adwokackiej z 80 % dodatkiem na 
pokrycie kosztów zespołu.

Ta początkowo niepomyślna sytu
acja adwokatury, połączona przy 
tym z krytycznymi uwagami ze 
strony czynników politycznych i 
prasy, wzrostem spraw dyscyplinar
nych oraz nasileniem kontroli <w 
tym finansowych), rzutowała w spo
sób negatywny również na pracę 
wielu izb i rad adwokackich. Nie

dotyczyło to naszej Izby i Rady ze 
względu na pozytywną ocenę pracy 

'samej Rady oraz adwokatury Izby. 
Dzięki temu adwokatura naszego 
regionu przetrwała miniony okres 
bez większych problemów i wstrzą
sów, które stały się udziałem wielu 
innych izb.

Następnie dziekan zobrazował sy
tuację ekonomiczną w Izbie, jaka 
się zarysowała od początku bieżą
cego roku, oraz przedstawił plany i 
zamierzenia na przyszłość, apelując 
jednocześnie o właściwy i rozsąd
ny przebieg zgromadzenia oraz o 
dokonanie właściwych wyborów za
równo do władz samorządowych 
jak i na Krajowy Zjazd Adwokatu
ry przez zastosowanie zasady: właś
ciwi ludzie na właściwych miej
scach.

Wystąpienie dziekana przyjęła sa
la burzliwymi oklaskami. W dal
szym toku obrad sprawozdanie zło
żył przewodniczący Komisji Rewi
zyjnej adwokat Jan Bańidur.

Przystąpiono potem do zgłaszania 
kandydatów na stanowisko dzieka
na Rady Adwokackiej, prezesa Sądu 
Dyscyplinarnego oraz przewodniczą
cego Komisji Rewizyjnej.

Adwokat dr Piotr Błajer zgłosił 
na stanowisko dziekana Rady Ad
wokackiej kandydaturę adwokata 
dra Wiesława Grzegorczyka, co 
zgromadzeni na sali .przyjęli głoś
nymi brawami. Adwokat dr Grze
gorczyk oświadczył, że kandydaturę 
przyjmuje. Na prezesa Sądu Dyscy
plinarnego zgłoszono kandydaturę 
adwokata Tadeusza Jurkiewicza, a 
na przewodniczącego Komisji Rewi
zyjnej — adwokata Jam  Bańdura.

Następnie przystąpiono do wybo
rów, w wyniku których — jak to 
obwieścił przewodniczący komisji
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skrutacyjnej adwokat Włodzimierz 
Janicki — na dziekana Rady wy
brano większością 118 głosów ad
wokata dr W i e s ł a w a  G r z e 
g o r c z y k a ,  na prezesa Sądu Dys
cyplinarnego adwokata T a d e u 
s z a  J u r k i e w i c z a ,  a na .prze
wodniczącego Komisji Rewizyjnej 
adwokata J a n a  B a ń d u r a .

Rozpoczęto dyskusję, w której ja
ko pierwszy zabrał głos adwokat 
Emil Górnicki. Jako kierownik 
szkolenia aplikantów przedstawił on 
związane z tym problemy podkreś
lając, że aplikanci reprezentują wy
soki .poziom wiedzy teoretycznej, .po
zytywnie też należy ocenić ich pra
cę codzienną w zespole i w sądzie. 
Następnie adwokat Górnicki zajął 
się sprawą składek adwokackich, 
zwłaszcza Funduszu Wzajemnej Po
mocy. Zaproponował on podwyżkę 
odprawy emerytalnej z 10.000 zl do
20.000 zł, zapomóg bezzwrotnych z
6.000 zł do 10.000 zł, pożyczek z
20.000 zł do 40.000 zł oraz odprawy 
pośmiertnej z 50.000 zł do 60.000 zł.

W dalszym toku obrad propozycje 
te zostały przegłosowane większoś
cią głosów.

Po wystąpieniu adwokata Górnic
kiego głos zabrał przedstawiciel WK 
SD w Rzeszowie mgr Leonard Wisz. 
Poświęcił on swoje przemówienie 
zagadnieniu praworządności, jako 
naczelnej zasadzie -ustrojowej, oraz 
roli adwokatury w umacnianiu tej 
zasady, podkreślając przy tym, że 
Stronnictwo Demokratyczne zawsze 
wysoko oceniało 'tę rolę adwokatów. 
Ukazał też osiągnięcie adwokatury 
rzeszowskiej na tym polu i -w koń
cu życzył jej dalszych sukcesów i 
owocnych obrad.

Następnym mówcą był przedsta
wiciel Prokuratora Wojewódzkiego

w Rzeszowie, a także w Krośnie, 
Przemyślu i Tarnobrzegu prokura
tor Zbigniew Kallaus. Swoją wypo
wiedź poświęcił głównie współpra
cy na linii prokuratura—adwokatu
ra i stwierdził, że Prokuratura Wo
jewódzka z; satysfakcją odnotowuje 
fakt, iż współpraca ta  jest dobra 
i owocna. W imieniu' prokuratur 
wojewódzkich w Rzeszowie, Krośnie, 
Przemyślu i Tarnobrzegu złożył na 
ręce dziekana Rady za tę (bezkoli
zyjną współpracę szczere podzięko
wanie.

Głos zabrał potem wiceprezes Na
czelnej Rady Adwokackiej adwokat 
Jerzy Biejat. Z punktu widzenia 
Naczelnej Rady Adwokackiej — 
stwierdził mówca — działalność 
Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Rzeszowie i całej Izby może wręcz 
służyć za wzór dla i-nnych Rad. 
NRA bardzo wysoko ocenia tę dzia
łalność, w szczególności w kontek
ście trudnych czasów, jakie prze
żywała adwokatura, czasów na-pięó 
i konfliktów. Wiceprezes NRA wy
raził pogląd, że obecnie nastąpiła 
stabilizacja, polityczna, zmieniła się 
polityka władz wobec adwokatury, 
które okazują samorządowi adwo
kackiemu duże zaufanie. Uległy 
również poprawie kontakty z Mini
sterstwem Sprawiedliwości i Mini
sterstwem Finansów. Jeśli idzie o 
władze polityczne, to współpraca u- 
kła-da się bardziej niż poprawnie. 
Po omówieniu sytuacji finansowej 
adwokat Jerzy Biejat stwierdził, że 
do wykonywania zawodu w sposób 
właściwy potrzebny jest adwokatu
rze przede wszystkim spokój i  ład 
społeczny. W tym ujęciu należy z 
optymizmem oczekiwać Krajowego 
Zjazdu Adwokatów, który powinien 
zademonstrować, że adwokatura jest
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odpowiedzialnym partnerem do roz
mów i godnym zaufania czynnikiem 
realizowania w sposób właściwy 
wymiaru sprawiedliwości'.

W zakończeniu swego wystąpienia 
wiceprezes NRA życzył dalszych o- 
siągnięć w pracy Izby i owocnych 
obrad.

Następnie głos w dyskusji zabrali 
między innymi adwokat Augustyn 
Ositafdl i adwokat Edward: Zagraba. 
Omówili oni problemy występujące 
na terenie, w których znajdują się 
siedziby ich zespołów.

Dalszym mówcą był przedstawi
ciel KW PZPR w Rzeszowie, kie
rownik Wydziału Społeczno-Praw
nego Zdzisław Kielar. Rozpoczął on 
swoje wystąpienie 'od- wyrażenia 
pochwał pod adresem Rady Adwo
kackiej i całej społeczności adwo
kackiej laby Rzeszowskiej. Pod
kreślił polityczną lojalność i spo
łeczną aktywność, jaką wykazała 
zarówno Rada jak i adwokatura w 
całości. Według oceny KW PZPR 
adwokatura rzeszowska dobrze wy
pełnia swoją rol§, aktywnie współ
pracuje z wojewódzką instancją 
partyjną oraz z instancjami tereno
wymi, a ponadto wyraził pogląd, że 
ta harmonijna współpraca będzie 
trwać nadal. Adwokatowi drowi 
Wiesławowi Grzegorczykowi Zdzi
sław Kielar złożył serdeczne i szcze
re .gratulacje z okazji ponownego 
wyboru na stanowisko dziekana 
Rady.

Ostatnim mówcą w dyskusji był 
adwokat Jan Wąs, który poruszył 
sprawy Zespołu Adwokackiego w 
Brzozowie.

Następnie odbyły się wybory do 
Rady Adwokackiej, Sądu Dyscypli
narnego, Komisji Rewizyjnej oraz

wybory delegatów na Krajowy 
Zjazd Adwokatury.

Na członków Rady Adwokackiej 
wybrani zostali adwokaci:, dr Piotr 
Blajer, Andrzej Bochenek, Augus
tyn Ostafil, Mieczysław Szkutnik, 
Andrzej Grzywacz, Aleksander 
Bentkowski, Ludwik Ochwat, Fran
ciszek Warwrzkiewicz, Rajmund As- 
chenbrenner i Eugeniusz Lipski. Do 
Sądu Dyscyplinarnego wybrano o- 
bowiązujące quorum tego organu, 
wybrano również członków Komisji 
Rewizyjnej, natomiast delegatami 
na Krajowy Zjazd Adwokatury wy
brano adwokatów: dra Wiesława 
Grzegorczyka, dra Piotra Blajera, 
Aleksandra Bentkowskiego, Karola 
Kolińskiego, Andrzeja Grzywacza i 
Rajmunda Aschenhrennera.

W końcowej części obrad prze
wodniczący Komisji wnioskowej ad
wokat Jerzy du Vail odczytał pro
jekt uchwały składający się z 7 
punktów oraz projekt rezolucji sikła- 
dającej się z 4 punktów. Uchwalę 
tę i rezolucję przyjęto jednomyśl
nie i postanowiono włączyć je do 
protokołu zgromadzenia jako inte
gralną część. W ¡uchwale i rezolucji 
podkreśla się właściwą, rzetelną 
pracę ustępującej Rady, zgłasza się 
postulaty pod adresem nowo obra
nej Rady, podkreśla się konieczność 
dalszego wzmożenia wysiłków na 
rzecz demokratyzacji i czynnego 
udziału w tym procesie adwokatury 
oraz konieczność uwzględniania roz
wagi politycznej i aktywności spo
łecznej.

Wcześniej jeszcze zebrani udzielili 
absolutorium ustępującej Radzie.

Uchw:ałono ponadto plan rozmiesz
czenia zespołów adwokackich, ad
wokatów i aplikantów adwokackich
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na rok 1987. Ustalono więc liczbę 
127 adwokatów w 26 zespołach Izby 
oraz 2i8 aplikantów. Plan ten powi
nien się stać podstawą do ustalenia 
ogólnego planu przez Naczelną Ra

I z b a  w a r s z a w s k a

/ Irena C y b u l s k a  (1904—1986).! 
W dniu 2(9 lipca 1986 r. zmarła ad
wokat Irena Cybulska, b. asesor są
dowy i notarialny, wychowanka 
kancelarii notarialnej dra Stefana 
Breyera. W chwili gdy wstępowała 
do adwokatury, dołączyła do jej 
wniosku o wpis opinie kolegów ad
wokatów, które wyróżniają się 
szczególnym tonem wypowiedzi. 
„Mogę stwierdzić — pisał .adwokat 
Alfred Dreszer — że uważam ob. 
Irenę Cybulską za prawnika o doj
rzałej wiedzy, poważnym sądzie o 
ludziach i zdarzeniach, za człowie
ka spokojnego o bezwzględtnie pra
wym charakterze, za dobrą Polkę”. 
Adw. zaś J. Kópczyński napisał: 
„Pani Irena Cybulska ma nieskazi
telną opinię, tak obecnie jak i w 
okresie okupacji, wysokie walory 
etyczne, nieprzeciętną znajomość 
prawa”.

Adwokat Irena Cybulska urcd-ziła 
się 10 sierpnia 1904 r. w Rosji ja
ko córka Antoniego i Marii z Me
dyńskich małżonków Wojciechow
skich. W 1924 r. uzyskała w Wilnie 
świadectwo dojrzałości. Studia 
prawnicze rozpoczęła na Uniwersy
tecie Stefana Batorego w Wilnie, a 
ukończyła w Warszawie w 1930 r. 
Aplikację sądową odbyła w War
szawie, a w maju 1934 r. złożyła 
egzamin sędziowski. W 1936 r. roz
poczęła aplikację notarialną, którą

dę Adwokacką w porommieniu z 
Ministrem Sprawiedliwości.

Po odczytaniu uchwały i rezolucji 
przewodniczący zebrania zamknął 
zgromadzenie.

adw. Edmund Samborowski

ukończyła w 1043 r., zostając ase
sorem notarialnym. Funkcje te peł
niła aż do wybuchu powstania war
szawskiego.

Po wyzwoleniu Polski uzyskała w 
grudniu 1945 r. nominację na aseso
ra sądowego i pełniła czynności sę
dziowskie do 1948 r. We wrześniu 
tegoż roku przeniosła się do adwo
katury i zastała aipKkantką adwo
kacką pod patronatem najpierw ad
wokata Gdowskiego, a następnie 
adw. Ireny Plażewskiej.

W dniu 11.II.19&3 r. Rada Adwo
kacka w Łodzi odmówiła Irenie Cy
bulskiej wpisu na listę adwokacką 
i skreśliła ją ¡z listy laplikantów ad
wokackich. Na listę adwokatów w 
Łodzi wpisana została dopiero w 
dniu 11.X.1956 r. W dwa lata póź
niej przeniosła się do Warszawy i 
została tu wpisana na listę war
szawskich adwokatów w dniu 20 
listopada 1958 r.

Adwokat Irena Cybulska była żo
ną adwokata Stanisława Cybulskie
go. Adwokat Cybulski, który pełnił 
w okresie okupacji funkcje zastęp
cy szefa centralnego wywiadu po
litycznego Delegatury Rządu na 
Kraj, został aresztowany pod zarzu
tem, że w porozumieniu z Niemca
mi działał na  szkodę działaczy le
wicowych. Został skazany na karę 
śmierci. Wyrok złagodzono potem i 
skazano adw. Cybulskiego na karę


