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2.

Apel Komisji do spraw adwokatów i aplikantów adwokackich — 
ofiar represji okresu stalinowskiego

Komisja do spraw adwokatów i aplikantów adwokackich — ofiar 
represji okresu stalinowskiego, powołana przez Naczelną Radę 
Adwokacką na zebraniu plenarnym w dniu 25 lutego. 1989 roku, 
działając w składzie ustalonym uchwałą Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej z dnia 8 marca 1989 r.,* 2 a mianowicie:

— adw. Witold Antoniewski — przewodniczący
— adw. Leszek Frączak — członek
— adw. Przemysław Kłosiewicz — sekretarz
— adw. Andrzej Konopka — członek
— adw. Andrzej Kozanecki — członek,

zwraca się do Koleżanek i Kolegów adwokatów z apelem o zgła
szanie wszelkich wiadomości dotyczących zatrzymań, dochodzeń i 
śledztw oraz wykonania wyroków sądowych w sprawach polity
cznych, świadczących o stosowaniu w Polsce w okresie stalinow
skim represji wobec adwokatów i aplikantów adwokackich.

Prosimy o kierowanie zgłoszeń na piśmie pod adresem 
Naczelna Rada Adwokacka, Komisja d/s represji okresu 

stalinowskiego
ul. Świętojerska 16, 00-202~Warszawa tel. 635-4063.

Zbieranie informacji zamierzamy zatańczyć do dnia 31 marca 
1990 roku.

3.

Dary adw. Witolda Bayera dla Muzeum Adwokatury Polskiej

Adw. Witold Bayer  złożył listę darów przekazanych przez niego 
dla Muzeum Adwokatury Polskiej i dla Biblioteki Adwokatury Pol
skiej.

Lista darów dla Muzeum obejmuje 83 eksponaty, a m.in.:
— portret adwokata (olej) pędzla Sebastiana Norblina,
— tom VI-7 zbioru Volumina Legum pt. „Prawa konstytucyjne i 

przywileje Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskie
go (wydanie z 1739 r.),

— własną togę adwokacką z 1936 roku.
Lista darów dla Biblioteki Adwokatów obejmuje 195 woluminów, 

a m.in.:
' Uchwała jest publikowana w niniejszym numerze w dziale: Naczelna Rada 

Adwokacka.
2 Nie publikowana.
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— Słownik języka polskiego Karłowicza, Kryńskiego i Niedźwiedz
ie g o  — 8 tomów,

— Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda — 16 tomów,
— słowniki polsko-obcojęzyczne i inne.

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH 

Izba kielecka

1. Sympozjum adwokackie 
wCedzyniekoło Kielc. W dniach 
25 i 26 lutego 1989 r. staraniem 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kiel
cach zorganizowano w ośrodku wy
poczynkowym „Gromady” (koło 
Kielc) sympozjum dla adwokatów i 
aplikantów adwokackich.

Celem sympozjum było zapozna
nie uczestników z najnowszymi ten
dencjami w przyszłych kodyfikac
jach prawa karnego i cywilnego oraz 
omówienie aktualnych spraw zawo
dowych.

Zaprogramowane zostały i wygło
szone cztery referaty:
1. prof. dra Maksymiliana Pazdana z 

Uniwersytetu Śląskiego — na te
mat kodyfikacji cywilnych,

2. sędziego Sądu Wojewódzkiego w 
Kielcach Stanisława Stępnia — o 
aktualnych zagadnieniach prawa 
karnego,

3. wicedziekana ORA adw. Stanis
ława Szufla — na temat: Taje
mnica zawodowa adwokata,

4. sekretarza NRA adw. Stanisława 
Rymara pt.: Aktualne problemy 
samorządu.

Referaty zostały wygłoszone w 
godzinach porannych, a po południu 
omawiano sprawy samorządowe.

Dziekan ORA adw. Ryszard Pod- 
lipniak zwrócił uwagę n a z m ie n ia ją c y  
się profil spraw, jakie wypadnie pro
wadzić adwokatom, a mianowicie 
spraw dotyczących spółek i obsługi 
prawnej j.g.u. Pociąga to za sobą

konieczność śledzenia publikacji w 
tym zakresie, a przede wszystkim 
intensywnego szkolenia zawodo
wego.

Korzystając z obecności kierowni
ków i wizytatorów, zaplanowano 
także spotkanie z nimi.

Kierownicy zespołów wskazywali 
na nierównomierne dochody adwo
katów w swych zespołach. Różne są 
tego przyczyny; wiele niewątpliwie 
zależy od pracowitości członków 
zespołu, chociaż niemały wpływ ma 
tu także stan zdrowia adwokata i jego 
wiek. Jest to niełatwy problem dla 
zespołu. Zdarza się niejednokrotnie, 
że adwokat pracowity, sumienny, 
niczego nie zaniedbujący ma jednak 
coraz bardziej ograniczoną prak
tykę. Wiele w takich wypadkach 
zależy od kultury osobistej i taktu 
kolegów, a także od kierownika 
zespołu.

Szef wizytatorów wicedziekan 
Stanisław Szufel zwrócił uwagę na 
baczne śledzenie zarządzeń po
wizytacyjnych, które są przecież 
cennymi wskazówkami dla dalszej 
pracy. Podziękował wizytatorom za 
ich wysiłek,, którego efektem jest 
coraz lepiej prowadzona admini
stracja zespołów i coraz mniej 
uchybień.

Spotkanie w Cedzynie było okazją 
do wymiany poglądów i wysłuchania 
różnych propozycji. Upłynęło —zda
niem uczestników — w miłej, kole
żeńskiej atmosferze.


