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Z życia izb adw okackich

w Białymstoku adw. Kazimierz Ellert,
wręczono członkom Izby szereg od
znaczeń za działalność zawodową i
społeczną. Złotą odznakę „Zasłużony
Białostocczyźnie” otrzymali: adw. Ry
szard Koziara i adw. Stanisław Skalmowski, a srebrne odznaki „Zasłużo
ny Białostocczyźnie” adwokaci: Józef
Baszkiewicz, Maria Bielawiec, Józef
Marian Bołoz, Zbigniew Horbaczew
ski, Lech Lebensztejn i Alina Cylwik. Dekoracji dokonał obecny na
uroczystościach radny Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Białymstoku, pre
zes Sądu Wojewódzkiego w Białym
stoku Marian Koniecko. Natomiast
rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Ra
dy Adwokackiej adw. Lucjan Gluza
wręczył odznaki „Adwokatura PRL",
które otrzymali adw. Stanisław Kra
sowski i adw. Witold Wenclik. W
imieniu
odznaczonych
podziękował
adw. Ryszard Koziara.
Następnie dziekan Rady Adwokac
kiej adw. Ireneusz Boliński, wygłosił
okolicznościowy referat poświęcony
XXV rocznicy funkcjonowania Izby
białostockiej oraz działalności uspo
łecznionej białostockiej adwokatury.
Referat przypomniał drogę, jaką w
minionych latach przebyła białostocka
palestra. W zakończeniu swego wystą
pienia dziekan Boliński przekazał
obecnym na sali przedstawicielom re
sortu sprawiedliwości oraz sądownic
twa i prokuratury słowa podziękowa
Izba

Rada Adwokacka w Lublinie zor
ganizowała w dniu 10 września br.
dla aplikantów ostatnich dwóch lat
aplikacji adwokackiej konkurs kraso
mówczy, który dał podstawę do wy
typowania kandydatów na eliminacyj
ny konkurs krasomówczy w Warsza
wie. Do udziału w przesłuchaniu wy
stąpień aplikantów zaproszeni zostali:
kierownicy zespołów, adwokaci, a
zwłaszcza adwokaci-patroni, bezpo
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nia za zrozumienie i pomoc w rozwią
zywaniu bardzo nieraz trudnych pro
blemów adwokatury. Po referacie
dziekana Rady głos zabierali: sędzia
Mieczysława Tuszyńska, adw. Lucjan
Gluza i prezes Sądu Wojewódzkiego
w Białymstoku Marian Koniecko,
składając gratulacje wszystkim człon
kom Białostockiej Izby Adwokackiej
za wysokie zaangażowanie w pracy
zawodowej i społecznej oraz życząc
im dalszych sukcesów w nadchodzą
cym nowym dwudziestopięcioleciu. W
końcowej części spotkania adw. Kazi
mierz Ellert podzielił się z zebranymi
kilkoma osobistymi refleksjami z his
torii białostockiej adwokatury. Uro
czystość zakończyła wspólna kolacja.
W ostatnim, czwartym dniu sym
pozjum jego uczestnicy spotkali się
z rzecznikiem dyscyplinarnym NRA
adw. Lucjanem Gluzą, który poinfor
mował zebranych o aktualnych pro
blemach korporacyjnych, a także od
powiedział na szereg pytań.
Tak jak ubiegłoroczne, również i te
goroczne sympozjum białostockich ad
wokatów uznać należy za atrakcyjną
formę podnoszenia poziomu zawodo
wego uczestniczących w nim adwo
katów oraz za dobrą okazję do głęb
szego zintegrowania członków Izby,
tudzież sposobność do przyjemnego
relaksu.
adw. Jerzy Korsak
lubelska

średnio odpowiedzialni za tok szkole
nia młodych adeptów palestry.
Sąd Konkursowy w składzie: adw.
Piotr Pytka (przewodniczący), adw.
Konstanty Winkler i adw. Krzysztof
Zawadzki (członkowie), po wysłucha
niu dziewięciu wystąpień krasomów
czych, wytypował do drugiego etapu
eliminacji: apl. adw. Marię Pucułę z
Z. A. Nr 1 w Biłgoraju, apl. adw.
Marka Przeciechowskiego z Z. A. Nr
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1 w Puławach i apl. adw. Zenona
Wolanina z Z. A. Nr 10 w Lublinie.
Osoby te będą reprezentowały — obok
wybranych aplikantów z Izb: biało
stockiej, siedleckiej i warszawskiej —
Izbę lubelską na eliminacyjnym kon
kursie krasomówczym grupy „A”, or
ganizowanym w późniejszym terminie
przez Radę Adwokacką w Warszawie.
Na zakończenie konkursu członkowie
jury omówili na tle poszczególnych
Izba
Na podstawie uchwał Rady Państwa
z lipca br. zostali odznaczeni wysoki
mi odznaczeniami państwowymi na
stępujący adwokaci-członkowie Izby
łódzkiej za wybitne zasługi na polu
pracy zawodowej i działalności spo
łecznej:
Złotym
Krzyżem
Zasługi:
adw. Jan Kielan (Z.A. Nr 7 w Lodzi)
i aidw. Kazimierz Kempiński (Z.A. Nr 13
w Łodzi);
Srebrnym Krzyżem Zasługi
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przemówień niektóre wyłaniające się
kwestie wymowy sądowej, wskazali
na występujące jeszcze braki, scharak
teryzowali strukturę, formę i techni
kę wygłaszania mów sądowych, a tak
że podzielili się własnymi doświad
czeniami w zakresie występowania
przed sądem.
adw . F erd yn a n d R ym a rz

łódzka
adw. Ryszard Kemer (Z. A, Nr 9 w
Łodzi).
Ponadto S r e b r n y
Krzyż
Za
s ł u g i za zasługi w pracy zawodowej
został przez Radę Państwa przyznany
ob. Alicji Orlikowskiej, wieloletniej
pracownicy Rady Adwokackiej w Ło
dzi.
Rada Adwokacka w Łodzi złożyła
z tej okazji odznaczonym Kolegom i
ob. Orlikowskiej serdeczne gratulacje.
adw. J u liu s z L e s z c z y ń s k i

szczecińska

W dniach 23—24 września br. od
było się seminarium szkoleniowe, w
którym wzięło udział 52 członków Iz
by, w tym 6 aplikantów. Program za
jęć przewidywał następujące tematy:
1) Zagadnienia zabezpieczenia i egze
kucji w postępowaniu karnym — ref.
adw. Jerzy Chmura, 2) Granice i kon
trola swobodnej oceny dowodów —

ref. adw. dr Roman Łyczywek, 3)
Środki odwoławcze w postępowaniu
karnym — ref. adw. Grzegorz Szyk.
Prelekcję na temat bieżącej sytuacji
politycznej wygłosił
mgr Zygmunt
Dziuba, zastępca redaktora naczelne
go „Głosu Szczecińskiego”.
adw . J.

Z.

Izba w a r s z a w s k a
W dniach od 22 do 27 sierpnia 1977
roku przebywała w Stolicy — na za
proszenie Warszawskiej Rady Adwo
kackiej — delegacja adwokatury mos
kiewskiej. W skład delegacji wcho
dzili: dziekan Rady Moskiewskiej (Mos
kiewskie Miejskie Kolegium Adwoka

tury) K. N. Apraksin oraz członek Pre
zydium Kolegium Moskiewskiego J. A.
Blumkina.
W czasie swego pobytu goście ucze
stniczyli w posiedzeniu Prezydium Ra
dy Adwokackiej w Warszawie, połą
czonym z uroczystością ślubowania ap

