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Obok nich wpisany jest Pan Maciej Morawski, który zdawał egzamin w Izbie
Adwokackiej w Kielcach, ale uzyskał wpis na listę adwokatów w Krakowie i wziął
udział (jako ślubujący) w całej uroczystości.

Stanisław J. Jaźwiecki

50-LECIE ISTNIENIA ZESPOŁU ADWOKACKIEGO W NOWYM TARGU
W lutym 1952 roku Rada Adwokacka w Krakowie wystąpiła do władz admini-

stracyjnych o przydział lokalu przy ówczesnej ulicy Stalina (obecnie Szaflarska) na
siedzibę powstającego Zespołu Adwokackiego w Nowym Targu. Inicjatorem zało-
żenia Zespołu był nowotarski adwokat Dr Zygmunt Mora-Mieszkowski, który jed-
nak ostatecznie nie wszedł w skład Zespołu z powodu śmierci.

Po dokonaniu kapitalnego remontu i otrzymaniu przydziału lokalu, w skład któ-
rego wchodziły zgodnie z brzmieniem przydziału „3 ubikacje na parterze po żwi-
rowni i 2 ubikacje na I piętrze stanowiące dotychczas kancelarię adwokata Adama
Szoskiego”, z dniem 1 września 1952 roku Zespół rozpoczął działalność.

Założycielami Zespołu było 13 adwokatów: Ernest Apostolski, dr Franciszek
Bahr, dr Władysław Bolkot, Jan Kapłon, dr Stanisław Kołodziejski, dr Adolf Niemiec,
Stanisław Pęksa, Franciszek Potoczek, Władysław Stachowiec, dr Michał Syper,
Adam Szoski, Mieczysław Szydłowski, Mieczysław Wierciak. Pierwszym kierowni-
kiem Zespołu został adwokat Franciszek Potoczek.

Wkrótce powołano do życia dwie filie Zespołu: w Czarnym Dunajcu i w Kro-
ścienku. W obu tych miejscowościach istniały do 1950 roku Sądy Grodzkie. Filię w
Czarnym Dunajcu tworzyli adwokaci: dr Kazimierz Binder, dr Zygmunt Dąbrowski,
Karol Dziąba i Józef Stoch. Członkami filii w Krościenku byli adwokaci: Franciszek
Dankiewicz, Stanisław Domke, Franciszek Hliniak, Jan Milaniak i Władysław Płach-
towski. Po pewnym czasie Zespół Adwokacki w Nowym Targu powiększył się o
czterech nowych członków, którymi byli adwokaci: Barbara Dziadosz, Jerzy Łow-
czowski, Roman Oleszkiewicz i Witold Magierski, pierwszy aplikant wykształcony
w Zespole.

Zachowały się protokoły zebrań Zespołu za lata 1952–1955. Wynika z nich, że
głównym problemem omawianym na zebraniach odbywanych cyklicznie co mie-
siąc, była kwestia równomiernego rozdzielenia spraw między członków Zespołu,
co należało do niewdzięcznych zadań jego kierownika i podlegało drobiazgowej
kontroli zebrania. W każdym miesiącu adwokaci mający więcej spraw oddawali
ich część kolegom nie osiągającym dostatecznych obrotów. Takie działania były
wyrazem egalitarnych tendencji właściwych gospodarce socjalistycznej.

Aktualni i byli członkowie Zespołu są aktywni w samorządzie adwokackim. Ko-
lega Antoni Deskur był członkiem Rady Adwokackiej w Krakowie przez dwie ka-
dencje. Kolega Piotr Ochwat jest członkiem tej Rady w chwili obecnej i jest to już
piąta kolejna kadencja. Kolega Zbigniew Rene jest trzecią kadencję członkiem
Sądu Dyscyplinarnego i aktualnie jego wiceprezesem. Wszyscy trzej byli kilkakrot-
nie delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury, uhonorowani zostali także odznaką
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„Adwokatura zasłużonym”. Odznaczony nią został również kolega Stanisław Ko-
walczyk, działacz Związku Podhalan, były prezes jego Zarządu Głównego.

Najpopularniejszy w Polsce nowotarski adwokat, kolega Władysław Chowaniec
zasłynął jako długoletni organizator ogólnpolskich zawodów narciarskich prawni-
ków i wielokrotny zwycięzca tych zawodów.

Obchody 50-lecia Zespołu Adwokackiego w Nowym Targu w dniu 3 października
2002 roku miały uroczystą oprawę. Przybyłych do regionalnej restauracji przywitała
muzyka góralskiej kapeli. Honory domu pełnił kierownik Zespołu kolega Stanisław
Kowalczyk w stroju góralskim. Przemówienia wygłosili: dziekan Rady Adwokackiej w
Krakowie adwokat Lech Ławrowski, który odczytał okolicznościowy adres, prezes
Sądu Rejonowego i szef Prokuratury Rejonowej. Burmistrz Nowego Targu Marek
Fryźlewicz wręczył uchwałę Zarządu Miasta o odznaczeniu Zespołu Adwokackiego
Medalem Pamiątkowym Miasta Nowego Targu. Wzruszające było wystąpienie kolegi
Franciszka Potoczka, pierwszego kierownika Zespołu, jego historię przypomniał w
interesujący sposób kolega Antoni Deskur. Pieczony prosiak i inne smakołyki z tzw.
góralskiej kuchni dopełniły atrakcji tego niepowtarzalnego wieczoru.

Zbigniew Rene

Izba wrocławska

SZKOLENIE DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH
IZB WROCŁAWSKIEJ I OPOLSKIEJ
W dniach od 3 do 6 października 2002 r. w uroczym siedemnastowiecznym

zamku w Miłkowie koło Karpacza odbyło się szkolenie dla aplikantów adwokac-
kich Izb Wrocławskiej i Opolskiej.

Pomimo nienajlepszej pogody, od czasu do czasu wnikliwy obserwator mógł
dostrzec najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę – dumnie górującą nad okoliczny-
mi miejscowościami.

W szkoleniu brała udział znakomita większość spośród 72 aplikantów obu Izb, w
tym wszyscy, którzy zdawać będą egzamin adwokacki w marcu i w maju 2003
roku.

Zasadniczym bowiem celem spotkania, obok integracji, było ustalanie kryteriów
jakie będą obowiązywały w trakcie egzaminu, a także prezentacja przykładowych
casusów. Podczas gdy starsze grupy aplikantów mozoliły się nad szukaniem opty-
malnych rozwiązań przedstawionych stanów faktycznych, młodsi stażem wysłu-
chali kilku wykładów. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład byłego wielolet-
niego Dziekana ORA we Wrocławiu adwokata Stanisława Kuchty, który przedstawił
historyczne przesłanki utworzenia Unii Europejskiej, a także Wicedziekana ORA
adwokata Andrzeja Malickiego prezentującego meandry wykonywania zawodu
adwokata w różnych formach prawnych.


