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Przewodniczącymi stałych Komisji zostali:
1. Komisji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego – adw. Michał Olejnik
2. Komisji Pomocy Koleżeńskiej i Socjalno Bytową – adw. Józef Kolasa
Powołano również:
– dwóch zastępców rzecznika dyscyplinarnego w osobach adwokatów Andrzeja

Polewczaka i Zdzisława Muszyńskiego
– zespół wizytatorów w składzie: adw. Ireneusz Sachanbiński, adw. Zdzisław

Rubczak, adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz, adw. Kazimierz Rosak i adw. Elżbieta
Bigda-Pisarek

adw. Halina Dobrzyńska

Izba płocka

SPRAWOZDANIE ZE ZGROMADZENIA PŁOCKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ
W dniu 22 września 2001 r. w sali konferencyjnej, malowniczo położonego nad

Wisłą Zajazdu „Rybaki w Płocku”, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgroma-
dzenie Płockiej Izby Adwokackiej. Miało ono szczególny charakter albowiem było
zarazem podsumowaniem 25 lat istnienia Izby Płockiej, jak i rozpoczęciem nowe-
go ćwierćwiecza w XXI wiek.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni goście, a wśród nich ówczesny
Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Krajowski-Kukiel, Senator RP Adam Struzik,
przedstawiciele władz miejskich, sądów, zakładu karnego, przedstawiciel NRA
adw. Witold Abert.

Z okazji upływającego XXV-lecia okolicznościowy rys historyczny Izby przedsta-
wił adw. Jerzy Kejna, którego skróconą wersję załączamy.

Zasłużonym w działalności dla samorządu adwokackiego wręczono przyznane
Odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Otrzymali je: adw. Barbara Cegielska, adw.
Michał Kossowski, adw. Piotr Kalinowski, adw. Krystyna Pijanowska, adw. Zbigniew
Tłuchowski.

W związku z Jubileuszem Izby Adwokackiej Okręgowa Rada Adwokacka w
Płocku ufundowała okolicznościowy medal, który na Zgromadzeniu otrzymali
wszyscy członkowie Izby oraz zaproszeni goście.

Zgromadzenie dokonało wyboru: Dziekana ORA, którym ponownie została
adw. Joanna Kaczorowska, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, którą to funkcję powie-
rzono adw. Leszkowi Rozwadowskiemu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
którym ponownie został adw. Sławomir Zalewski.

Członkami ORA zostali adw. Wiktor Kołakowski – Wicedziekan, adw. Jerzy Tro-
chimczyk – Sekretarz, adw. Stanisław Nawrocki – Skarbnik, adw. Jan Piskorski –
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Rzecznik Dyscyplinarny, adw. Krystyna Pijanowska, adw. Ireneusz Purgacz i adw.
Jan Wtulich – członek ORA.

Delegatami adwokatów Izby Płockiej na Krajowy Zjazd Adwokatury wybrani
zostali adwokaci: Joanna Kaczorowska, Jerzy Kejna, Wiktor Kołakowski, Michał
Kossowski, Andrzej Jeziorski i Andrzej Siemiński.

Dodatkowo informujemy, że w październiku 2001 roku przeprowadzono w
Izbie Adwokackiej w Płocku kolejne już jedenaste egzaminy adwokackie. Przystą-
piło do nich 9 osób. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, wykazując
dobry poziom wiedzy i przygotowania do wykonywania zawodu. Na wyróżnienie
zasługuje Pani Małgorzata Sobońska, która odbywała aplikację pod patronatem
adw. Jerzego Kejny.

adw. Jerzy Trochimczyk

JUBILEUSZ 25-LECIA DZIAŁALNOŚCI IZBY ADWOKACKIEJ W PŁOCKU
Tym, którzy wstępują do stanu adwokackiego, przekazuje się historię tego zawo-

du i wielokrotnie przytacza słowa wybitnego polityka francuskiego, że „...stan
obrońców sądowych jest tak dawny, jak wszelkie inne magistratury sądowe, że jest
tak szlachetny, jak sama cnota i tak potrzebny, jak sama sprawiedliwość...”. Wynika
z powyższego m.in. obowiązek szacunku do historii i tradycji. Nie wypada więc
obojętnie traktować rocznicy działalności samorządu, choć to dopiero ćwierćwie-
cze. Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku dyskretnie czyniła przygotowania do
jubileuszu, rozpoczynając od rzeczy podstawowej, a mianowicie od doprowadze-
nia zabytkowej siedziby Rady do stanu świeżości, podwyższając estetykę i funkcjo-
nalność obiektu. To udane przedsięwzięcie rozbudziło apetyt na dalsze. Za dobry
pomysł uznano wydanie medalu, upamiętniającego rocznicę. Pani Dziekan Joanna
Kaczorowska wręczała obecnym na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Płocku w
dniu 22 września 2001 roku jeszcze ciepłe medale o solidnej wadze. Stanowić one
będą trwały dowód dziejów adwokatury północnego Mazowsza.

Nieodłącznym elementem uroczystości jubileuszowych jest część historyczna.
Jedyną osobą do przedstawienia historii Izby Adwokackiej w Płocku, a nawet histo-
rii adwokatury ziemi płockiej byłby adw. Kazimierz Askanas. Znał On adwokaturę
północnego Mazowsza jeszcze z okresu międzywojennego. Był długoletnim dele-
gatem Izby Adwokackiej w Warszawie na teren Sądu Okręgowego w Płocku. Od
1952 r. kierował Zespołem Adwokackim nr 1 w Płocku jako jego założyciel przez
ponad 30 lat. Niestety nie dożył jubileuszu działalności Rady, którą tworzył jako
pełnomocnik Rady Adwokackiej w Warszawie do zorganizowania Izby Adwokac-
kiej w Płocku. Miał on doskonałą pamięć i dar wcielania się w znane Mu postacie
wybitnych adwokatów i sądowników. Barwnie potrafił opowiadać wydarzenia z


