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Pięćdziesięciolecie 
Adwokatury Dolnośląskiej

► W dniu 20 stycznia 1996 r. Okręgowa Rada Adwokacka we 
Wrocławiu przy współudziale Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałb
rzychu zorganizowała uroczystość jubileuszową z okazji 50-lecia Ad
wokatury na Dolnym Śląsku.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Najświętszej Marii 
Panny Na Piasku we Wrocławiu, celebrowaną przez Jego Eminencję 
Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza -  Arcybiskupa Metropolitę 
Wrocławskiego w asyście Ks. Prof. Ignacego Deca -  Rektora Papies
kiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i Ks. Kanonika Stani
sława Pawlaczyka, Proboszcza Parafii Kościoła N.M.P. Na Piasku, 
duszpasterza środowisk prawniczych we Wrocławiu.

Podczas Mszy Św. kazanie wygłosił Ks. Prof. Ignacy Dec, podkreś
lając współzależność między prawem stanowionym, a prawem Bożym, 
która winna być drogowskazem w wykonywaniu trudnego zawodu 
adwokata dla dobra obywateli.

Ks. Kardynał zwrócił się do licznie zgromadzonych adwokatów, 
wśród których obecni byli prezes NRA Czesław Jaworski, wiceprezes 
NRA Stanisław Rymar oraz redaktor naczelny miesięcznika „Palestra’ ’ 
adw. Stanisław Mikke -  ze słowami uznania dla postawy adwokatów 
w okresie stanu wojennego, którzy mimo wielu przeszkód ofiarnie 
bronili represjonowanych oraz aktywnie włączyli się w prace Arcybis
kupiego Komitetu Charytatywnego.

Ks. Kardynał w serdecznych słowach podziękował palestrze za jej 
trudną pracę w niesieniu pomocy prawnej najbardziej potrzebującym 
i życzył adwokatom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

W czasie Mszy Św. adwokaci i aplikanci pełnili służbę ministrancką, 
a także w modlitwie przekazali intencje adwokatów za zmarłych 
członków palestry, za pomyślność w pracy adwokatów, nauczycieli 
prawa i zawodu adwokackiego, za samorządowe władze adwokatury, za 
aplikantów adwokackich.

Oprawą artystyczną Mszy Św. był śpiew solistów Opery Wrocławs
kiej.
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Msza Św. zakończyła się wspólną modlitwą za ojczyznę -  od
śpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę” .

Po Mszy Św. Jego Eminencja Ks. Kardynał poświęcił w Kaplicy św. 
Iwo -  patrona adwokatów -  witraż ufundowany przez adwokatów.

Zgodnie z programem dalsze uroczystości odbyły się w pięknej 
barokowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu -  ad w. 
Wojciech Krzysztoporski i dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Wałbrzychu -  adw. Grzegorz Janisławski powitali dostojnych gości, 
wśród których byli m.in.: Jego Eminencja Ks. Kardynał Henryk 
Gulbinowicz, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej -  adw. Czesław 
Jaworski, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, wice
prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, prezesi Sądów Wojewódz
kich z Dolnego Śląska, Prokuratorzy Prokuratur: Apelacyjnej i Woje
wódzkiej, przedstawiciele samorządów zawodowych oraz Uniwerystetu 
Wrocławskiego.

Z zaproszonych gości przemówienia wygłosili: prezes Naczelnej 
Rady Adwokackiej -  adw. Czesław Jaworski, wicewojewoda Wrocław
ski dr Andrzej Kalisz oraz wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wroc
ławiu Marian Gruszczyński.

Prezes NRA przedstawił rys historyczny adwokatury na Dolnym 
Śląsku podkreślając jej otwartość, patriotyzm, wspomniał pracę niemie
ckiego adwokata J. Straussa w szeregach polskiej adwokatury, za
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znaczył walkę palestry dolnośląskiej o przestrzeganie elementarnych 
praw jednostki na przestrzeni pięćdziesięciolecia.

Wicewojewoda Wrocławski w swoim przemówieniu nawiązał do 
posłannictwa adwokatów w ich odpowiedzialnej pracy w niesieniu 
pomocy prawnej ludziom jej potrzebującym i oczekującym.

Z kolei okolicznościowe wykłady zostały przeprowadzone przez: 
profesora dr. hab. Kazimierza Orzechowskiego -  nauczyciela i wy
chowawcę wielu pokoleń wrocławskich prawników, wybitnego znawcę 
historii prawa, mówcę obdarzonego wysoką kulturą słowa oraz 
adw. dr. hab. Andrzeja Kiszę, wieloletniego członka władz samo
rządowych, praktyka i teoretyka prawa, badacza dziejów adwokatury, 
współautora Historii Adwokatury Polskiej.

Prof. Kazimierz Orzechowski wykład swój pt. „Na kanwie ad
wokatury Szlacheckiej Rzeczypospolitej -  kilka refleksji” , poświęcił 
semantyce określeń odnoszących się do adwokatów w historii polskiego 
prawa, wprowadzając liczne elementy humoru.

Adw. Andrzej Kiszą w znamiennym dla niego, rzeczowym ujęciu, 
przedstawił historię adwokatury na Dolnym Śląsku, wskazując na trud 
i ofiarność adwokatów w ochronie niezależności korporacji. Wykład ten 
zawierał również odniesienia literackie.

Uroczystość pięćdziesięciolecia była też okazją do wręczenia od
znaczeń „Adwokatura Zasłużonym” -  adwokatom: 
dr Arance Kiszynie, dr Katarzynie Piaseckiej-Strużakowej, Stanisławo
wi Kuchcie, Waldemarowi Mielcarzowi i Kazimierzowi Głowackiemu.

Spotkanie w Auli Leopoldina zakończył koncert zespołu „Trio 
Wrocławskie”, w wykonaniu którego utwory Ludwiga van Beethovena 
dały okazję do głębokich przeżyć artystycznych.

Zaproszeni goście oraz członkowie Rady Adwokackiej z Wrocławia, 
Wałbrzycha i Opola spotkali się w zabytkowej sali Banacha Uniwer
sytetu Wrocławskiego na lampce szampana.

W korytarzu przylegającym do Auli Leopoldina przygotowano wy
stawę zdjęć z życia adwokatury dolnośląskiej na przestrzeni minionych 
pięćdziesięciu lat.

O godzinie 20-tej w salach Muzeum Architektury we Wrocławiu 
-  odbył się pierwszy, po 25-letniej przerwie, Otwarty Bal Adwokatów.

Bawiło się niemal 400 osób, przy wspaniałej muzyce do słuchania 
i tańca zespołu „New Sami Swoi” Zbigniewa Czwojdy. Bal prowadził 
ze swadą znany aktor Zbigniew Lesień.

Wśród gości byli przedstawiciele NRA, władz wojewódzkich, sądów, 
środowisk lekarskich, artystycznych i świata biznesu.

Otwierając bal, Dziekan ORA we Wrocławiu adw. Wojciech Krzysz
toporski i Wicedziekan adw. Wojmira Lewicka, przywołali dobre 
tradycje adwokatury, przejawiające się także w organizowaniu balów
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i obiecali, że w przyszłości będą odbywać się we Wrocławiu bale 
adwokatów.

W ocenie uczestników, ten największy od lat, bal we Wrocławiu 
dostarczył im dobrej zabawy i był ze wszech miar udany.

Uroczystości pięćdziesięciolecia Adwokatury Dolnośląskiej wzbu
dziły duże zainteresowanie prasy, radia, i telewizji, co przejawiało się 
licznymi wywiadami i sprawozdaniami.

Obchody zostały przygotowane w ciągu kilku tygodni przez ad
wokatów tworzących komitet organizacyjny, jak i spoza niego, a także 
przez aplikantów adwokackich.

Skonstatować należy, iż udane uroczystości, które wykazały zaan
gażowanie i konsolidację Palestry Dolnośląskiej, niewątpliwie na długo 
pozostaną w pamięci środowiska adwokatów.

Adwokatura Dolnośląska swoją godną postawą na przestrzeni pięć
dziesięciu lat zasłużyła na wyrazy uznania, które podczas obchodów 
były jej przekazane przez biorących w nich udział.

Sprawozdanie zostało zredagowane przez adw. Wojmirę Lewicką -  Wice
dziekana ORA we Wrocławiu przy współpracy: adw. dra Stanisława Janikows
kiego, adw. dra Jacka Kruka, adw. Andrzeja Malickiego.

★

Poniżej publikujemy wystąpienia: wicewojewody Wrocławskiego dr. 
Andrzeja Kalisza oraz adw. dr. hab. Andrzeja Kiszy.

Wystąpienie prof. dr. hab. Kazimierza Orzechowskiego zamiesz
czamy na str. 74.

Andrzej Kalisz

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Dostojni Jubilaci,

Czuję się niezwykle zaszczycony, że mogę być dzisiaj Państwa 
gościem. Dolnośląska palestra obchodzi piękną rocznicę. Pięćdziesiąt 
lat temu po wojennej zawierusze i ustanowieniu nowego porządku 
w Europie przybyli z różnych stron na dolnośląską ziemię wśród 
pierwszych osadników także ci, których posłannictwem jest stawać 
w obronie ludzi oskarżanych. Tych, którym służby wymiaru sprawied
liwości stawiają zarzuty, sądzą oraz wymierzają karę.

Na ich szczęście pomiędzy zarzutem i osądem jesteście wy -  mece
nasi, adwokaci -  reprezentanci stanowionego prawa powołani dla
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