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problemy prawne i społeczno-sportowe są już mniej sympatyczne, alee 
to już nie jest w iną kol. Parulskiego. ’ ■-

* >

Na łamach „Gazety Prawniczej” (nr 8 z dnia 16.IV.1988 r.) Prezydium i 
NRA zamieściło obszerny nekrolog, biogram i sprawozdanie z uroczystości i 
pogrzebowych adw. Marii Budzanowskiej.-

Adw. H. N o w o g r ó d z k i  na lamach „Gazety Prawniczej” (nr 81 
z dnia 16.IV.1988 r.) snuje swoje rozważania na temat agresji, szczególniej 
wśród młodocianych. Jak' zwykle" u mec. Nowogródzkiego tytuł jest tylko) 
pretekstem do różnych skojarzeń, niekoniecznie prawnych.

» .

Adw. H. P i e k a r s k a  w „Słowie Powszechnym” (z dnia 5—7.III,, 
1988 r.) opisuje pewien tragiczny proces, którego przedmiotem było wła-r- 
manie połączone z zabójstwem. Jednakże istotą tego felietonu nie jest to> 
dramatyczne zdarzenie, ale przełom psychiczny u jednego ze sprawców' 
w trakcie odbywania kary. Praw nik może to nazwać resocjalizacją, ala( 
adw. Piekarska dodaje jeszcze aspekt wiary, miłości, duszy. Felieton 
nabiera więc innej barwy. .

„Stolica” (nr 12 z dnia 20.III.1988 r.) publikuje kolejny felieton adw. 
dra W. P o c i e j a  pt. Dokonać mordu. Przedmiotem opisu jest mroczne 
zdarzenie m orderstwa z premedytacją, popełnionego przez młodego wy
chowawcę na osobie równie młodej pracownicy domu poprawczego. Autor 
kreśli pobudki, opis czynu oraz przebieg procesu. Zdarzenie niczym 
specjalnym się nie wyróżniało, ale za to jak zostało opisane! Styl Kol. 
Pocieja z pogranicza relacji i gawędy bardzo mi się podoba, jest jakiś 
pogodny i optymistyczny.

f(RO«IN/l
E.M.

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

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

1. Dnia 9 kwietnia 1988 r. odby- w Krakowie zebranie adwokatów 
ło się w, lokalu Klubu Adwokata ’ nie wykonujących zawodu w celu
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wyboru delegatów do Zgromadze
nia Izby Adwokackiej w Krakowie, 
które zostało zwołane na 30 kwiet
nia br. Uprawnionych do udziału 
w zebraniu było 186 adwokatów, 
przybyło zaś — 52. Zgłoszono 19 
kandydatów, spośród których wy
brano 17 delegatów.

W toku dyskusji prof. adw. dr 
Kazimierz Buchała poinformował o' 
prowadzonych obecnie kierunkach 
prac legislacyjnych, w których z 
ramienia adwokatury bierze udział 
prezes NRA adw. dr Kazimierz Ło- 
jewski. Prace trw ają w czterech 
zespołach.

W zakresie prawa karnego toczy 
się debata nad kara śmierci. Zgła
szane są postulaty, aby karę tę 
Znieść lub aby zawiesić jej orze
kanie W okresie pokoju bądź aby 
ograniczyć jej stosowanie do kwa
lifikowanej postaci morderstwa (na 
tle rabunkowym, połączonej ze 
zgwałceniem lub ze szczególnym 
okrucieństwem). Zgłaszane są także 
wnioski (z alternatywami) o doko
nanie zmian w karze konfiskaty 
mienia. Dąży się też do ogranicze
nia kary pozbawienia wolności. Są 
głosy za przekazaniem warunkowe- 

■ go umorzenia postępowania tylko 
sądom. Tak samo wielu członków 
Komisji opowiada się za tym, aby 
tylko sądy mogły stosować areszt 
tymczasowy (za wzorem Węgier i 
NRD). Zarysowuje się również ten
dencja do poszerzenia uprawnień 
adwokata — zwłaszcza w postępo
waniu przygotowawczym — oraz 
tendencja, żeby kolegia d/s wykro
czeń nie mogły orzekać kary po
zbawienia wolności. Zmierza się do 
humanizacji kary pozbawienia wol
ności, dając w ten sposób wyraz 
prymatowi resocjalizacji nad re

presyjnością, do urealnienia kary 
ograniczenia wolności, do zrówna
nia ochrony mienia prywatnego z 
ochroną mienia społecznego, a tak
że do określenia mienia znacznej 
wartości jako mienia równego 
50-krotnej wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę.

Te interesujące środowisko adwo
kackie (także adwokatów „po 
zdjęciu togi”) wiadomości wywołały 
duże zainteresowanie. Toteż padło 
wiele różnych pytań w poruszonych 
sprawach.

2. Dnia 16 kwietnia 1988 r. o 
godz. 11 zapełniła się reprezenta
cyjna sala Klubu Adwokata w 
Krakowie przy ul. Sławkowskiej 1. 
Przybyli przeważnie wcześniej uro
dzeni koledzy wraz z członkami 
rodzin i zaproszeni goście. Spotka
nie zagaił przewodniczący Komisji 
Adwokatów Emerytów i Rencistów 
adw. Edward Kaleta. Powitał ser
decznie wszystkich przybyłych tak
że z województw tarnowskiego i 
nowosądeckiego.

Po tym powitaniu nastąpiła część 
artystyczna. Za fortepianem za
siadła młodziutka, sympatyczna i 
uzdolniona p. Anna Kańska, Uczen
nica Państwowego Liceum Muzycz
nego im. Fryderyka Chopina w 
Krakowie. Rzęsiste brawa i kwiaty 
były skromną nagrodą za wysiłek 
artystyczny młodziutkiej pianistki.

Następnie wystąpił kw artet skła
dający się ze studentów Akademii 
Muzycznej w Krakowie w składzie: 
p. p. Piotr Gąsior — I skrzypce, 
Robert Milewski — II skrzypce, 
Jacek Dumanowski — altówka i 
Agata Zając — wiolonczela. Wyko
nali wyjątki kw artetu L. van 
Beethovena op. 18 nr 1 część I
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i część II. Występ wszystkim bardzo 
się podobał.

Wszyscy artyści zostali zaproszeni 
do wspólnego stołu wielkanocne?:.

Następnie składali życzenia ze
branym  dziekani Bogucki i Kubas 
oraz w imieniu trium w iratu z 
NBA — adw. Dyka. Dziekan Bo

Okręgowa Rada Adwokacka w 
'Olsztynie na swe posiedzenie w 
dniu 2 lutego 1988 roku zaprosiła 
byłego wieloletniego kierownika 
Wydziału Społeczno-Prawnego KW 
PZPR w Olsztynie mgra Jerzego 
Budnego oraz adw. Cezarego Ju r
gielewicza.

Dziekan adw. Wojciech Gryczew- 
ski w imieniu własnym i całej 
Rady podziękował mgrowi Jerzemu 
Budnemu za wieloletnią życzliwą i 
harm onijną współpracę i działania 
dla dobra olsztyńskiej adwokatury. 
Podkreślił przy tym, że przez wiele 
lat on jako dziekan oraz ogół ad
wokatów olsztyńskich spotykał się 
zawsze z przychylnością i życzli
wością Jerzego Budnego i kierowa
nego przezeń Wydziału w rozwią
zywaniu wielu ważkich dla olsztyń
skiej adwokatury spraw. W dowód 
uznania dziekan w imieniu całej 
Izby wręczył mgrowi Jerzemu Bud
nemu pamiątkowy puchar kryszta

łowy z dedykacją.
Pamiątkowy puchar otrzymał t.tak

że adw. Cezary Jurgielewicz £ z 
okazji ukończenia 80. roku żyycia. 
Dziekan i członkowie Rady złooży- 
li mu najserdeczniejsze życzeenia 
wielu dalszych la t życia w zddro- 
wiu i dalszej owocnej współprracy 
z Okręgową Radą Adwokaccką. 
Adw. Jurgielewicz jest bowiem od 
wielu lat przewodniczącym Ktoła 
Adwokatów Emerytów i Rencisttów 
przy ORA w Olsztynie. Dztiała 
bardzo aktywnie w sprawach człłon- 
ków Koła - wymagających pomcocy, 
stale zabiega w Radzie o jak m aj- 
lepsze załatwienie spraw emeryttów 
i rencistów. ,

Obu uhonorowanym gościiom 
wręczono także wiązanki kwiattów, 
a następnie przy kawie, herb.acie 
i ciastkach wspominano znaczrące 
wydarzenia dla olsztyńskiej adw o
katury.

aduj. Andrzej Sarnecki

gucki podkreślił, że Wielkanoc : to 
święto zwycięstwa. Wzywał do 
przezwyciężania wszelkich trudnnoś- 
ci, podnosząc zarazem, że adwoloka- 
tura wzmacnia swój autorytet.

adw. dr Stefan Kosińński

I z b a  o l s z t y ń s k a


