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ski był asystentem na Wydziale 
Prawa, czynnym również w czasie 
tajnego nauczania. W toku swej la
udacji dziekan prof. Wojciech Bar- 
tel powiedział, że obaj D o k t o r a n 
ci  „reprezentują coś znacznie wię
cej niż tylko doskonałą znajomość 
paragrafów, a mianowicie wysoki 
poziom kultury prawniczej. Ozna
cza to umiejętność widzenia funk
cjonowania normy prawnej w cało
kształcie kultury lUdfkiej, w kon
kretnej rzeczywistości na tle wszel
kich uwarunkowań psychologicz
nych, historycznych, społecznych 
itp.”, a zakończył gratulacjami z ra 
cji osiągnięć obu doktorantów i po
dziękowaniem za Ich wierność złożo
nej przed 50 laty przysiędze.

Następnie prof. dr hab. Józef Fi
lipek odczytał w  języku łacińskim 
dyplom odnowienia doktoratu adw. 
Kazimierza Ostrowskiego, a prof. dr 
hab. Józef Skąpski — dyplom odno
wienia doktoratu adw. Stefana Ko
sińskiego.

Na zakończenie uroczystości za

brali głos obaj Doktoranci, którzy 
wyrazili swą wdzięczność wobec U- 
niwersytetu, wspominali czasy stu
diów na Wydziale Prawa UJ, swoich 
wybitnych profesorów: Stanisława 
Kutrzebę, Stanisława Estreichera, 
Adama Krzyżanowskiego, Kazimie
rza Kumanieckiego, Fryderyka Zol- 
la-juniora, Stefana Langroda i Ja
na Gwiazdomorskiego, mówili o 
swych związkach z Towarzystwem 
Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ o- 
raz o swym udziale w charakterze 
obrońców w procesie studentów 
krakowskich o zajścia W dniu 3.V. 
1946 r.

Po tych przemówieniach Rektor 
prof. dr hab. Józef Gierowski zam
knął uroczystość w auli, po której 
nastąpiło w sali senackiej przy lam
pce wina spotkanie zaproszonych 
gości z obu Doktorantami, rektorem 
Uniwersytetu, dziekanem Wydziału 
Prawa, promotorami i innymi 
przedstawicielami Wydziału Prawa.

adw. Stan isław  Synow iec
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Na zaproszenie Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi koleżeńską 
wizytę złożyli w Polsce dziekan Izby 
Adwokackiej w Genewie adw. Marc 
Bonnat oraz poprzedni dziekan tej
że Izby adw. Phillipe de Coulon.

W dniu 29 maja br. szwajcarscy 
goście zwiedzili Łódź, zapoznając się 
z Muzeum Włókiennictwa, charakte
rem łódzkiego przemysłu i terenem 
budowy Pomnika-Szpitala Cent
rum Zdrowia Matki Polki. Odwie
dzili także Sąd Wojewódzki, gdzie 
zostali przyjęci przez wiceprezesa 
Sądu i jzapoznali się ze strukturą 
polskiego sądownictwa. Prezydium

Rady Adwokackiej zapoznało gości z 
treścią prawa o adwokaturze i wrę
czyło im teksty ustawy w języku 
francuskim. Uroczysty obiad umoż
liwił bliższe wzajemne poznanie pro
blemów adwokatury obu krajów.

W sobotę 30 maja szwajcarscy ko
ledzy podejmowani byli przez dzie
kana Rady Adwokackiej w Krako
wie Mariana Anczyka. Ramy czaso
we zezwoliły na zwiedzenie Wawelu, 
Starego Miasta i Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Po obiedzie u „Wie- 
rzynka”, spacer ulicami i plantami 
Krakowa zakończył wizytę w Kra
kowie.
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Niedzielą (dnia 31 maja) goście 
szwajcarscy spędzili w Łowiczu, 
zwiedzając jego zabytki, muzeum 
i skansen, a następnie, po wysłucha
niu koncertu w Żelazowej Woli, u- 
dali się do Grzegorzewie, gdzie o- 
czekiwał ich wiceprezes NRA adw. 
Zbigniew Czerski. Wieczór i wspól
na kolacja pozwoliły na rozmowę o 
problemach adwokatów w Szwajca
rii i Polsce. Goście wyrazili swoje 
uznanie dla naszego prawa o adwo
katurze.

Poniedziałek, dnia 1 czerwca,.goś
cie zwiedzali najpiękniejsze zabytki 
Warszawy w towarzystwie kolegi 
adw. Zygmunta Olchowicza, złoży
li wizytę w Naczelnej Radzie Adwo
kackiej. Wieczorem podjęci zostali 
kolacją przez Prezesa Naczelnej Ra
dy Adwokackiej adw. dra Kazimie
rza Łojewskiego. Opuścili Polskę we

wtorek w godzinach rannych.
Przez cały okres pobytu ko

legów genewskich w Polsce towa
rzyszył im autor niniejszej nota
tki.

Wizyta adwokatów ze Szwajcarii 
przyniosła obustronne korzyści. Goś
cie mieli możliwość zapoznania się z 
dorobkiem polskiej adwokatury, poz
nania naszego kraju (w szczególnoś
ci silne wrażenie wywarły na nich 
Kraków i Warszawa) i polskiej goś
cinności. Dla nas wizyta ta stworzy
ła warunki poznania bliżej struktu
ry samorządu adwokackiego i u- 
stroju sądów Federacji Szwajcarii.

Nadesłane niezwłocznie dwie de
pesze z Genewy są dodatkowym po
twierdzeniem miłego wrażenia, ja
kie koledzy wynieśli z czterodnio
wego pobytu w Polsce.

adw. dr Eugen iusz S ind lew sk i
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XXX-1 e c i e  Z e s p o ł u  A d 
w o k a c k i e g o  Nr 6 w S z c z e 
c i n i e .  Zespół Adwokacki Nr 6 
w Szczecinie rozpoczął w dniu 2 
maja 1987 r. trzydziesty pierwszy 
rok swej działalności.

Z okazji 30—lecia zorganizowano 
w dniu 8 maja 1987 r. spotkanie ko
leżeńskie w lokalu Zespołu Adwo
kackiego, na które zaproszono adwo
katów nie wykonujących już zawodu 
oraz tych, którzy przenieśli swą sie
dzibę do innych miejscowości, a po
przednio pracowali w Zespole Ad
wokackim Nr 6 lub odbywali w nim 
aplikację adwokacką.

Na spotkanie przybyli także: dzie
kan Okręgowej Rady Adwokackiej 
adwokat Józef Czyżewski, skarbnik 
Rady Adwokackiej adwokat Janusz

Flasza oraz kierownicy wszystkich 
zespołów adwokackich w Szczecinie.

Kierownik Zespołu Nr 6 adwokat 
Kazimierz Sibilskr powitał zapro
szonych i krótko przedstawił powo
dy zorganizowania spotkania z oka
zji 30—lecia działalności tego Zespo
łu w Szczecinife.

Historię Zespołu przedstawił po
tem adwokat Zenon Weinert, będą
cy członkiem Zespołu od blisko 30 
lat. Złożył też do akt Zespołu szcze
gółowe opracowanie pisemne o dzia
łalności Zespołu. I

Następnie podzielił się swymi 
wspomnieniami ostatni żyjący jesz
cze założyciel Zespołu Adwokackie-' 
go Nr 6 i zarazem jego pierwszy 
kierownik adwokat Jacek Siedlecki. 
Przypomniał ciepło i z humorem


