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jej spojrzenie jest ciepłe i przyjazne, kryje także iskierką wesołości. Portret praw
dziwy. Taka była...”
*

W prowadzonym przez tygodnik „Prawo i Życie” cyklu „Wokandy sprzed stu
lat” Krystyna K l i m e k zamieściła opowiadanie pt. Niesforny braciszek Zapol
skiej (nr 46 z dnia 17 listopada 1984 r.). Mowa jest w tym opowiadaniu o Kazimie
rzu Korwin-Piotrowskim, rodzonym bracie Gabrieli Zapolskiej (pseudonim literacki
Marii z domu Piotrowskiej secundo voto Janowskiej). Bohater opowiadania był
pierwotnie wydawcą i żurnalistą, by na początku XX wieku zostać „adwokatem
przysięgłym”. „Szczególnie zasłużył się broniąc bezpłatnie w latach 1905—1906
bojowców PPS.” Miał w życiu awanturnicze przygody i uchodził za lowelasa. Gdy
został skazany na krótką zresztą karę za obrazę prokuratora (tydzień aresztu!),
sprowadził do celi aresztanckiej... pełne umeblowanie domowe i bieliznę pościelową
(toboły). Adw. Kazimierz Korwin-Piotrowski zmarł (jako stary kawaler) 5 grudnia
1922 r. i zapewne jego biogram znajdzie się w II tomie Słownika Biograficznego
Adwokatów Polskich.
*

W dziale nekrologów dziennika „Życie Warszawy” (nr 278 z dnia 21 listopada
1984 r.) Klub Adwokatów Pisarzy zamieścił wspomnienie pośmiertne o zmarłym
w dniu 8 listopada 1984 r. w Radomiu adw. Aleksandrze Czaplickim, członku tego
Klubu, laureacie pierwszej nagrody I Konkursu Palestry Literackiej.
*

Jak wynika z informacji prasowej dziennika „Słowo Powszechne” (nr 233 z dnia
21 listopada 1984 r.) adwokaci we Włoszech uważają świętego Alfonsa Ligouri,
urodzonego w 1696 r., za swojego patrona. Jest on również od 1950 r. patronem
moralistów i spowiedników (kapłanów). Jest do kogo się pomodlić w zawodowej
opresji...
s.m.
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Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba bia łos to cka

ll W związku z zorganizowanym
przez Ośrodek Badawczy Adwokatury
przy NRA Ogólnopolskim konkursem
krasomówczym aplikantów adwokac

kich w roku 1984 oraz w celu wyło
nienia kandydatów do wstępnego kon
kursu eliminacyjnego, odbył się stara
niem ORA w Białymstoku w dniu 8
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września 1984 r. konkurs krasomów
czy aplikantów Izby białostockiej.
Biorący udział w konkursie aplikanci
mieli jako temat obronę Justyny Bogutówny, bohaterki książki Zofii Nał
kowskiej „Granica”.
Oceny poziomu wystąpień biorących
udział w konkursie aplikantów doko
nało jury pod przewodnictwem dzie
kana Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. Witolda Powichrowskiego, W
skład jury wchodzili — poza adwo
katami — także prezes Sądu Woje
wódzkiego w Białymstoku Wiesław
Sieklucki oraz zastępca prokuratora
wojewódzkiego Henryka Pancewicz.
Jako kryterium brano pod uwagę styl
wygłaszanego przemówienia, popraw
ność wysławiania się, znajomość ma
teriału faktycznego, trafność argumen
tacji oraz celowość stosowanych prze
pisów prawnych. Najwyższą ocenę
uzyskało wystąpienie apl. Haliny Wenclik. Drugie miejsce zajęła apl. Maria
Smaczna-Grozdew, a trzecie apl. Miro
sław Truszczyński. Wszystkim biorą
cym udział w konkursie aplikantom
wręczdhe zostały dyplomy.
2. W dniu 9 września 1984 r. w
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lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej
w Białymstoku, odbyło się spotkanie
powołanej przez ORA komisji kwali
fikacyjnej z kandydatami do zawodu
adwokackiego. Zgodnie z treścią in
strukcji Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej celem tego spotkania by
ło dokonanie wstępnej oceny przydat
ności kandydatów do zawodu adwo
kata. Zgłosiło się 18 kandydatów, z
którymi w myśl pkt 7 wspomnianej
instrukcji zostały przeprowadzone roz
mowy eliminacyjne z zakresu współ
czesnych zagadnień społeczno-politycz
nych, historii powszechnej i historii
Polski, zagadnień kulturalnych oraz na
temat
wylosowanego
zagadnienia
prawnego z dziedziny prawa karnego
lub cywilnego. Bezpośrednio po prze
prowadzonej rozmowie komisja doko
nała oceny przydatności poszczegól
nych kandydatów na aplikantów. Oce
ny te zostały przedstawione Radzie
Adwokackiej na posiedzeniu rozpatru
jącym podania o wpis na listę apli
kantów adwokackich Białostockiej Iz
by Adwokackiej.
adw. Jerzy Korsak

Izba kra kows ka

1. N a r a d a w s p r a w i e o r 
ganizacji prac w postępo
waniu
dyscyplinarnym.
W
dniu 30 marca 1984 r. rzecznik dys
cyplinarny ORA w Krakowie adw.
Zbigniew Dyka zwołał naradę swoich
zastępców stosownie do wymagań § 9
Regulaminu pracy rzeczników dyscy
plinarnych.
Rzecznik dyscyplinarny omówił roz
porządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19.XI.1983 r. w sprawie postę
powania dyscyplinarnego przeciwko
adwokatom i aplikantom adwokackim
oraz regulamin pracy rzeczników dys
cyplinarnych uchwalony przez NRA w
dniu 26.11.1984 r. Na tle ty cli aktów
prawnych przedstawione zostały zada

nia rzeczników dyscyplinarnych w to
ku
postępowania
dyscyplinarnego.
Szczególnie szeroko omówiono stadia
postępowania dyscyplinarnego, zasady
redagowania aktów oskarżenia oraz za
gadnienia wymiaru kary za przewinie
nia dyscyplinarne.
Ustalony został następujący podział
pracy zastępców rzecznika w zakresie:
a) terytorialnym przez powierzenie
spraw z terenu:
— woj. tarnowskiego — adw. Ta
deuszowi Bochenkowi (członkowi
ORA),
— Nowego Targu i Zakopanego —
adw.
Antoniemu
Deskurowi
(członkowi ORA),
— Nowego Sącza, Limanowej i Gor-

