
Jerzy Korsak

Wyjazdowe szkolenie
Palestra 50/1-2(565-566), 300-301

2005



Z życia Izb Adwokackich

300

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

IZBA BIAŁOSTOCKA

WYJAZDOWE SZKOLENIE
Staraniem nowego Dziekana ORA w Białymstoku adw. Antoniego Piceluka

oraz w wykonaniu uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, zorga-
nizowane zostało sympozjum naukowe dla członków Izby Białostockiej. Odbyło
się ono w dniach 26–28 listopada 2004 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Udział wzięło ponad siedemdziesięciu adwokatów z Białegostoku, Łomży, Su-
wałk, Ełku i Giżycka. Szkolenie dotyczyło zmian wprowadzonych przez ostatnią
nowelę do kodeksu postępowania cywilnego. Wykłady prowadził Prezes Izby
Cywilnej Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej, profesor dr habili-
towany Tadeusz Ereciński.

Korzystając z pobytu w uroczym Wilnie, uczestnicy sympozjum, zgodnie z
programem, zwiedzili w towarzystwie przewodnika najcenniejsze obiekty wileń-
skiej architektury: świątynie, historyczne zabytkowe budowle, pomniki i gmachy
użyteczności publicznej, wysłuchali informacji o historii miasta, jego zabytkach i
śladach polskości oraz współczesnych problemach.

Oczywiście zwiedzanie Wilna nie mogło się obejść bez odwiedzenia miejsca
szczególnie cennego dla każdego Polaka, to jest cmentarza na Rossie, gdzie znajdują
się groby wielu pochowanych tu sławnych Polaków, w tym grób pierwszego rektora
Uniwersytetu Wileńskiego Joachima Lelewela. Najbardziej jednak wzruszającym
miejscem na tym cmentarzu jest płyta nagrobna „Matka i Serce Syna”, gdzie pocho-
wana jest matka Józefa Piłsudskiego i złożone serce Pierwszego Marszałka Polski.
Obok znajdują się groby legionistów, a także żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.
oraz żołnierzy AK. Chwila zadumy i refleksji nad przeszłością, zapalenie zniczy,
wspólna modlitwa za dusze tych dzielnych Polaków i odśpiewanie Pierwszej Brygady,
zakończyły zwiedzanie przez białostockich adwokatów Wilna i żywą lekcję historii.

W ramach programu sympozjum znalazło się także kameralne spotkanie z Pre-
zesem Wileńskiej Polonii Panem Mackiewiczem, któremu uczestniczący w sym-
pozjum Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna biało-
stocki adwokat Ryszard Koziara wręczył w imieniu białostockich adwokatów
upominki w postaci książek i innych wartościowych wydawnictw.
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Zarówno aktualna i ciekawie przedstawiona przez Prezesa SN prof. Tadeusza
Erecińskiego, aktualna problematyka znowelizowanej procedury cywilnej, jak rów-
nież pożytecznie wykorzystany czas na zwiedzanie Wilna, pozwalają stwierdzić, iż
sympozjum było ze wszech miar udane.

adw. Jerzy Korsak

IZBA BYDGOSKA

ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W BYDGOSZCZY
I. W dniu 26 czerwca 2004 r. w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy od-

było się kolejne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Izby Bydgoskiej.
Urzędujący dziekan adw. Jan Montowski powitał zgromadzonych członków

Izby oraz przybyłych gości: przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej adw.
Rajmunda Żuka, wiceprezesa Sądu Okręgowego sędziego Janusza Kasnowskiego
oraz sędziego tego Sądu Włodzimierza Hillę, dziekana Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych radcę prawnego Jerzego Mojsiewicza i zastępcę dyrektora
Wydziału Prawnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Monikę Le-
wandowską.

Następnie przewodniczący Zgromadzenia adw. Edward Guziński zwrócił się do
obecnych o uczczenie chwilą milczenia pamięci zmarłych w ubiegającej kadencji
adwokatów: Tadeusza Mędrzyckiego (1914–2003), Danuty Połońskiej-Doberszyc
(1953–2003), Ireny Bielawskiej-Kaszyńskiej (1920–2004), Zofii Głownickiej (1909–
2004) oraz Romana Szydłowskiego (1928–2004).

W obecności zgromadzonych adwokatów i aplikantów adwokackich oraz gości
dziekan adw. Jan Montowski uhonorował adw. Konrada Kulpę i adw. Romana Lato-
sa przyznanymi im przez Naczelną Radę Adwokacką odznakami „Adwokatura Za-
służonym”.

W wyniku przeprowadzonych podczas Zgromadzenia wyborów nowo wybrana
Rada na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się jak następuje:

Dziekan: adw. Jan Montowski
Wicedziekan: adw. Andrzej Biliński
Wicedziekan: adw. Stanisław Sobieszczański
Sekretarz: adw. Kamil Jagodziński
Skarbnik: adw. Wojciech Szweda
Rzecznik Dyscyplinarny: adw. Konrad Kulpa
Członkowie Rady: adw. Witold Burker, adw. Kazimierz Kuczyński, adw. Roman

Latos
Zastępcy: adw. Mariola Lehmann, adw. Sławomir Maciejewski, adw. Adam Ró-

żyński


