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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.
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Kończąc swoje wystąpienie dziekan Jan Montowski podkreślił, że doskonalenie
zawodowe adwokatów i szkolenie aplikantów pozostaje nadal w centrum uwagi
Rady jako jedno z jej najważniejszych zadań merytorycznych. Jednocześnie po-
dziękował kierownikowi szkolenia adw. Wojciechowi Manikowskiemu za trud
włożony w realizację tego zadania.

Po wystąpieniu dziekana wywiązała się dyskusja, w której poruszono m.in. spra-
wę niewystarczającej ofensywności samorządu adwokackiego w obronie adwoka-
tury przed uszczuplaniem jej praw, zbyt małej aktywności adwokatów w ubieganiu
się o wybór do organów przedstawicielskich, zwłaszcza Sejmu, a także naliczania
podatku VAT od wynagrodzeń w sprawach prowadzonych z urzędu oraz wysokości
składek (adw. Miłosz Jamny, adw. Emund Dobecki, adw. Jan Montowski, adw. Cze-
sław Pastwa, adw. Witold Burker, adw. Wojciech Szweda, adw. Konrad Kulpa, adw.
Roman Latos).

Po przedstawieniu przez adw. Marię Fels wniosku Komisji Rewizyjnej o udziele-
nie Radzie absolutoriom Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło ten wniosek.

Miłym akcentem było wręczenie niektórym spośród zebranych wyróżnień.
Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” wyróżnieni zostali: adw. Ewa Butkiewicz,

adw. Edmund Dobecki, adw. Teresa Gralewska-Misterska i adw. Andrzej Leh-
mann.

Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymali: adw. Maria Fels, adw.
Edward Guziński, adw. Andrzej Montowski, adw. Jan Skiba oraz kierowniczka
sekretariatu Zespołu Adwokackiego nr 4 w Bydgoszczy Łucja Zakrzewska.

Wspomnianym wcześniej okolicznościowym Medalem Jana Maciaszka uhono-
rowani zostali: adw. Bohdan Baturo, adw. Maciej Dzierżykraj-Lipowicz, adw. Jan
Junk, adw. Zbigniew Kaczmarek, adw. Hanna Kulpa, adw. Stanisław Sobiesz-
czański, adw. Edward Turczynowicz, adw. Piotr Wnuk, adw. Apolinary Zdzisław
Żurawski oraz kierowniczka sekretariatu ORA w Bydgoszczy Lidia Białkowska.

W dodatku do miejscowej „Gazety Pomorskiej” z 8 lipca 2005 r. ukazał się foto-
reportaż z przebiegu Zgromadzenia pt. „U mecenasów” ze zdjęciami wykonanymi
przez adw. Krzysztofa Ogrodowicza.

adw. Maciej Dzierżykraj-Lipowicz

IZBA GDAŃSKA

MEDALE „25-LECIA PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH”
DLA GDAŃSKICH ADWOKATÓW
18 września 2005 r. w kościele św. Jana w Gdańsku Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz uroczyście wręczył medale „25-lecia Podpisania Porozumień
Sierpniowych” w uznaniu zasług i postawy podczas wydarzeń Sierpnia ’80, a także
później podczas stanu wojennego. Wyróżnionych zostało 16 osób z różnych środo-
wisk, w tym sześciu adwokatów:


