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Z ż y c i a iz b a d w o k a c k ic h

kantowi Prokuratury Wojewódzkiej
m gr Jolancie Cegiełce;
— III nagrodę w kwocie 800 zł oraz
nagrodę rzeczową dziekana Rady
Adwokackiej przyznano aplikanto
wi adwokackiemu mgrowi Romano
wi Zarębskiemu — również za prze
mówienie obrończe.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy
mali poza tym nagrody książkowe.
Przemówienia oparte były na stanie
faktycznym na tle zastosowania prze
pisu a r t 148 k.k.
Przewodniczący jury złożył zwy
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cięzcom konkursu gratulacje, podkreś
lając przede wszystkim nie tylko rze
czowe i merytoryczne ujęcie zagad
nienia, ale także piękną oprawę języ
kową.
Rada Adwokacka z przyjemnością
stwierdziła, że przygotowania aplikan
tów adwokackich, którzy zajęli pierw
sze i trzecie miejsce, jest jednocześnie
wykładnikiem należytego przygotowa
nia i właściwego prowadzenia szko
lenia aplikantów adwokackich w na
szej Izbie.
adw. Mieczysław Cincio
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Adwokat Bohdan M a d e y .
Wspomnienie
pośmiertne.
W dniu 24 lutego 1975 r. zmarł w
Szczecinie w wieku 56 lat adwokat
Bohdan Madey, wieloletni kierownik
Zespołu Adwokackiego Nr 4 w Star
gardzie, wizytator-członek Zespołu Wi
zytatorów przy WRA w Szczecinie.
Śmierć nastąpiła nagle w chwili powrotu z pracy do domu.
Adwokat Bohdan Madey urodził się
dnia 27 grudnia 1919 r. w Sichowie,
w paw. Busko Zdrój, w rodzinie inte
ligenckiej. W 1938 r. ukończył Gim
nazjum Humanistyczne im. S. Żerom
skiego w Kielcach. W latach 1938—
—1939 r. odbył czynną służbę wojsko
wą w Szkole Podchorążych Rezerwy
przy 4 pułku piechoty Legionów w
Kielcach.
W kampanii wrześniowej brał udział
w szeregach 4 p.p. Legionów. Dostał
się do niewoli niemieckiej, w której
przebywał do 1940 r. W latach 1940—
—1944 r. przebywał w Niemczech na
robotach przymusowych. Następnie
odbywał służbę wojskową w PSZ we
Włoszech i w Anglii. Zdemobilizowa
ny z wojska w stopniu plutonowego
podchorążego powrócił w czerwcu
1947 r. do kraju i podjął pracę za
wodową w CUP-ie jako kierownik re
feratu. Równocześnie rozpoczął studia

na Wydziale Prawa UW, które ukoń
czył w 1951 r. uzyskując tytuł magi
stra prawa.
W okresie lat 1949—1952 pracował
w PKPG na stanowisku st. inspektora,
a w latach 1952—1960 — w Komitecie
do Spraw Turystyki jako naczelnik
wydziału.
W czerwcu 1960 r. podjął aplikację
adwokacką, którą odbył w Zespołach
Adwokackich Nr 5 i Nr 2 w Szczeci
nie. Po złożeniu egzaminu adwokac
kiego rozpoczął w 1963 r. praktykę
adwokacką w Zespole Adwokackim
Nr 4 w Stargardzie.
W latach 1967—1970 oraz od grud
nia 1973 r. do chwili zgonu pełnił obo
wiązki kierownika ZA Nr 4 w S tar
gardzie. Od 1967 r. był wizytatorem -członkiem Wojewódzkiego Zespołu
Wizytatorów.
Zmarły był zdolnym prawnikiem,
oddanym Kolegą i bardzo obowiązko
wym adwokatem. Wyróżniał się p ra
cowitością i sumiennością, zdecydowa
nie bronił powierzonych mu spraw.
Cieszył się powszechną sympatią i opi
nią wartościowego, rzetelnego i pra
wego człowieka.
Jego nagła i przedwczesna śmierć
wywołała ogólny żal w naszym środo
wisku.
adw. Jerzy Zaniemojski

