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dynie przedstawiciele Komitetu Prymasowskiego. Mimo rygorystycznych warun-
ków internowania, nie mając żadnego tytułu prawnego, rozmawiałem w Gołdapi z
wieloma internowanymi, między innymi z Grażyną Kuroń, której nie byłem pełno-
mocnikiem. Wyprawa do Gołdapi – z uwagi na rygory stanu wojennego i panującą
w 1982 r. zimę była to autentyczna wyprawa – pozostanie na długo w mojej pamię-
ci.

Ostatnim procesem, w którym brałem udział, był proces Janusza Pałubickiego,
przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i członka Tymczasowej
Komisji Krajowej. Towarzyszyłem mojemu mandantowi nie tylko w areszcie śled-
czym i na sali rozpraw, ale także w czasie jego pobytu w klinice w Aninie. Już w no-
wej rzeczywistości po 1989 r. okazało się, że orzekający sędzia – z rekomendacji
ówczesnego oskarżonego – został pierwszym szefem delegatury UOP w Poznaniu,
a aktualnie jest członkiem naszej korporacji.

Bezpośrednio ze stanem wojennym związany był proces, który toczył się przed
sądem dyscyplinarnym Wielkopolskiej Izby Adwokackiej przeciwko adwokatowi
Stanisławowi Afendzie, dziekanowi Rady Adwokackiej we Wrocławiu – obrońcy
Władysława Frasyniuka. Postępowanie dyscyplinarne wszczęte zostało na skutek
decyzji Ministra Sprawiedliwości. Koledzy adwokaci orzekający w tej sprawie orze-
kali z godnością, zgodnie z sumieniem i etyką adwokacką, a oskarżający ówczesny
rzecznik dyscyplinarny NRA wygłosił wspaniałe przemówienie obrończe. Także i
ten proces należy pamiętać, gdy mowa jest o procesach stanu wojennego.

Dla mnie osobiście stan wojenny zakończył się dnia 19 czerwca 1991 r. W dniu
tym zakończyła działalność Społeczna Komisja Pojednawcza utworzona na mocy
ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom po-
zbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania
polityczne i religijne, w której pracach uczestniczyłem. Członkowie Komisji przez
dwa lata dążyli do naprawienia krzywd wyrządzonych w „minionym okresie” oso-
bom represjonowanym i dla mnie było to zupełnie nowe doświadczenie, szczegól-
nie gdy w składzie orzekającym zasiadałem wspólnie z adwokatami Andrzejem
Bąkowskim lub Janem Ciećwierzem.

Wspominając lata minione i przeglądając aktualną listę adwokatów Wielkopol-
skiej Izby Adwokackiej ponownie uświadomiłem sobie, że czas jest nieubłagany.

adw. Aleksander Berger
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ZGROMADZENIE RADOMSKIEJ IZBY AWOKACKIEJ
W dniu 16 października 2004 r. odbyło się w Radomiu sprawozdawczo-wybor-
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niczył w nim adw. Andrzej Sandomierski. Zgromadzeniu przewodniczył adw. An-
drzej Ignatowski. Ustępującym organom udzielono absolutorium. Adw. Sando-
mierski przedstawił szczegółowo sytuację związaną z procesami legislacyjnymi do-
tyczącymi naszej korporacji. W wolnych wnioskach wiele miejsca zajęła dyskusja
nad kwestią obowiązku podatkowego VAT od spraw prowadzonych z urzędu; adw.
Tadeusz Bochniewicz podzielił się z zebranymi swoimi przemyśleniami na ten te-
mat, popartymi głęboką analizą prawną zagadnienia. Zgromadzenie podjęło
uchwałę zobowiązującą Okręgową Radę Adwokacką do urządzenia strony interne-
towej ORA.

Dokonano wyborów nowych władz Izby, a także delegatów na Krajowy Zjazd
Adwokatury. Zgromadzenie wybrało na Dziekana adw. Borysława Szlantę, który
pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Prezesem Sądu Dyscyplinarnego
została adw. Jadwiga Gajewska, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano
adw. Jadwigę Warchoł-Wróbel. W skład Sądu Dyscyplinarnego weszli kol. adwoka-
ci Jerzy Bugajski, Tomasz Buszko, Marek Koszek, Ewa Porzyczka, Anna Szwarc-
-Szewczyk, Waldemar Warat i Jarosław Wołos. Członkami Komisji Rewizyjnej wy-
brano adwokatów Bogumiłę Bartosiak, Jagodę Gutkowską, Rafała Fijałkowskiego
oraz Annę Jankowską-Stępnikowską.

Na posiedzeniu w dniu 25 października 2004 r. Rada Adwokacka w Radomiu
ukonstytuowała się w sposób następujący: Dziekan – adw. Borysław Szlanta, Wice-
dziekan – adw. Wacław Błoński (odpowiedzialny za referat skarg i wniosków oraz
referat Zespołów adwokackich; adw. Błoński został także Przewodniczącym Ze-
społu Wizytatorów), Wicedziekan – adw. Krzysztof Michałkiewicz (referat osobo-
wy), Sekretarz – adw. Jadwiga Magiera, Skarbnik – adw. Jarosław Krawczyk, Rzecz-
nik Dyscyplinarny – adw. Marek Jagielski, Członek Rady – adw. Monika Strus-Wo-
łos.

Powołano następujące Komisje: Komisję Szkolenia Aplikantów Adwokackich
pod przewodnictwem adw. K. Michałkiewicza, Komisję Doskonalenia Zawodowe-
go pod przewodnictwem adw. M. Strus-Wołos oraz Komisję  Spraw Socjalnych pod
przewodnictwem adw. J. Krawczyka.

Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w dniach 20–21 listopada 2004 r. naszą Izbę
reprezentowali następujący delegaci: adw. adw. Wacław Błoński, Mirosław Celej,
Wiesław Fijałkowski, Marek Jagielski, Jadwiga Magiera i Monika Strus-Wołos.

adw. Monika Strus-Wołos


