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Z życia Izb Adwokackich

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 19 stycznia 2005 r. wspomnianą ta-
blicę odsłonili wspólnie przewodnicząca Rady Felicja Gwincińska i prezydent Byd-
goszczy Konstanty Dombrowicz.

Na tablicy autorstwa bydgoskiego rzeźbiarza Marka Guczalskiego widnieje
napis:

Był to mąż prawy, nieugięty, charakter nieskazitelny
Jan Maciaszek
1876–1932

Adwokat
Powstaniec Wielkopolski
19 stycznia 1920 roku

mocą Traktatu Wersalskiego
Bydgoszcz powróciła

do Rzeczpospolitej Polskiej
Komisarycznym Prezydentem Miasta

został Jan Maciaszek 1920–1921
19 stycznia 2005

Podczas sesji referat naukowy o życiu oraz działalności niepodległościowej i spo-
łecznej adw. J. Maciaszka wygłosił bydgoski historyk dr hab. Janusz Kutta.

Na sesję zaproszona została prawnuczka adw. J. Maciaszka adwokat Kamila Nar-
towicz.

Wśród uhonorowanych wspomnianym medalem, znaleźli się między innymi
bydgoscy adwokaci: dziekan Jan Montowski, nestor bydgoskiej palestry Włady-
sław Sobieszczański oraz Witold Burker, Michał Filek, Roman Jasiakiewicz i Ka-
mila Nartowicz.

INFORMACJA O EGZAMINIE ADWOKACKIM W IZBIE BYGDOSKIEJ
W dniach 5–7 oraz 19–21 maja 2005 r. przeprowadzony został w Izbie Bydgo-

skiej egzamin adwokacki. Do egzaminu przystąpiło 16 aplikantów: Michał Błasz-
czyk, Michał Bukowiński, Dorota Drewienkowska, Malwina Jarzembska, Maciej
Kapusta, Małgorzata Gliwa, Justyna Komowska, Dariusz Lubiński, Kamila Skiba,
Maciej Stejka, Agnieszka Swatkowska, Piotr Mokry, Dominika Olkiewicz, Krzysztof
Olkiewicz, Maciej Owsianik oraz Monika Wiśniewska.

W ramach egzaminu pisemnego aplikanci sporządzali projekty apelacji w
sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych na podstawie wybranych akt sądo-
wych. Po zakończeniu części pisemnej aplikanci przystąpili do egzaminu ustnego
składanego przed komisją egzaminacyjną, której przewodniczył dziekan ORA
adw. Jan Montowski. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Andrzej
Siemiński i adw. Rajmund Żuk. Zdającym kandydatom przysłuchiwali się ich
patroni.
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Wszyscy aplikanci zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, w tym z oceną celują-
cą aplikanci: Michał Błaszczyk i Michał Bukowiński oraz bardzo dobrą aplikanci
Dorota Drewienkowska, Malwina Jarzembska i Maciej Kapusta.

Każdy z egzaminowanych aplikantów złożył wniosek o wpis na listę adwokatów
Izby Bydgoskiej.

ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W BYDGOSZCZY
W dniu 25 czerwca w sali 224 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Ja-

giellońskie 2 odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Izby Bydgoskiej.
Zgromadzenie otworzył dziekan adw. Jan Montowski, który powitał przybyłych

członków Izby oraz zaproszonych gości: przedstawiciela NRA adw. Andrzeja Sie-
mińskiego, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Romualda Kosieniaka, Prezydenta
Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza i dziekana Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Bydgoszczy, radcę prawnego Jerzego Mojsiewicza.

Po wybraniu przewodniczącym Zgromadzenia adw. Edwarda Turczynowicza,
głos zabrał ponownie dziekan adw. Jan Montowski, który złożył obszerne sprawo-
zdanie z działalności Rady za rok ubiegły. Szczególną uwagę poświęcił również
sprawie negatywnego wizerunku adwokatury polskiej kształtowanego przez nie-
które środowiska polityczne, nie bez udziału mediów, w kontekście ostatnich, bul-
wersujących opinię publiczną procesów sądowych, m.in. sprawy Funduszu Obsługi
Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ). Odniósł się również do prób tych samych śro-
dowisk ograniczenia – pod pozorem walki z nepotyzmem – uświęconej kilkudzie-
sięcioletnią tradycją wyłącznej prerogatywy korporacji adwokackiej do przyjmowa-
nia w swoje szeregi adeptów do tego zawodu.

Powracając do spraw Izby Bydgoskiej, dziekan przedstawił informacje o przebie-
gu i wynikach przeprowadzonego w maju br. egzaminu adwokackiego. W tym kon-
tekście nawiązał do form i metod doskonalenia zawodowego adwokatów i szkole-
nia aplikantów adwokackich Izby Bydgoskiej. Na przykład – niezależnie od realizo-
wanego programu szkolenia stacjonarnego w siedzibie Izby – zorganizowane zosta-
ło w Pieczyskach (24–26 wrzesień 2004 r.) dodatkowe seminarium na temat odpo-
wiedzialności karnej podmiotów zbiorowych z udziałem sędziego Sądu Rejonowe-
go w Bydgoszczy i jednocześnie wykładowcy na UMK dr. Dariusza Kali oraz w
Bydgoszczy (8 i 29 stycznia 2005 r.) na temat nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego z udziałem sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Andrzeja Babińskie-
go. Aplikanci Izby uczestniczyli też w seminariach organizowanych przez inne
Okręgowe Rady Adwokackie, m.in. ORA Izby Białostockiej w Wierzbie (4–6 lutego
2005 r.). Dwoje aplikantów Izby Bydgoskiej uczestniczyło w regionalnym konkursie
krasomówczym w Gdańsku (15–16 kwietnia 2005 r.), w którym aplikantka Ewa
Czerska zajęła II miejsce, kwalifikując się do konkursu krajowego. Wcześniej prze-
prowadzony został w Izbie krasomówczy konkurs środowiskowy, w którym wzięła
udział większość aplikantów.


