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II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

Izba katowicka
1. W dniu 3 października 1985 r.
odbyło się otwarte zebranie partyjne
POP przy Okręgowej Radzie Adwo
kackiej w Katowicach. Na zebranie
przybyli: starszy inspektor Wydziału
Polityczno-Organizacyjnego tow. Józef
Rzeszutek oraz sekretarz Komitetu
Miejskiego PZPR w Katowicach adw.
Wacław Szwarczuk.
Przybyłych powitał I sekretarz POP
przy ORA w Katowicach adw. Andrzej
Rajpert i zaproponował następujący
porządak obrad:
— informację o sytuacji społeczno-po
litycznej w środowisku,
— omówienie zadań związanych z
kampanią wyborczą do Sejmu PRL,
— krótką ocenę w działalności TPPR
i wybór nowego Zarządu.
Zebrani jednomyślnie przyjęli za
proponowany porządek zebrania.
Informację o sytuacji społeczno-po
litycznej przedstawił dziekan ORA w
Katowicach adw. Andrzej Dzięcioł.
W drugim punkcie obrad zabrał głos
sekretarz KM PZPR w Katowicach
tow. adw. Wacław Szwarczuk, który
scharakteryzował przebieg kampanii
wyborczej do Sejmu PRL na tere
nie miasta i województwa katowickie
go podkreślając, że zebrania konsul
tacyjne cieszą się dużą frekwencją i
zainteresowaniem społeczeństwa, któ
rego udział w tej kampanii jest kil
kakrotnie wyższy, niż to miało miejsce
w wyborach do rad narodowych. Prob
lematyka zebrań jest bardzo szeroka,
dyskusja wnikliwa i autentyczna, choć
nie brak również głosów krytycznych.
W następnym punkcie porządku
obrad sprawozdanie z działalności
TPPR przy ORA w Katowicach zło
żył przewodniczący Koła tow. Karol
Bodziony. Dokonano wyboru nowego
Zarządu Koła. W skład Zarządu Ko
ła wybrani zostali adw. adw.: Karol

Bodziony, Jan Kudelko, Małgorzata
Lokaton, Michał Szefer i Zbigniew
Szymczak.
W czasie dyskusji, jaka się potem
wywiązała, zabrało głos 6 osób. Dysku
sja dotyczyła formalnoprawnej regu
lacji problematyki dotyczącej' obrotu
nieruchomościami, w tym w szczegól
ności mieszkaniami własnościowymi,
ze wskazaniem na hamujące oddziały
wanie nowych regulacji podatkowych
prowadzących do całkowitego zahamo
wania tego obrotu — ze wszystkimi
negatywnymi konsekwencjami spo
łecznymi uniemożliwiającymi zamianę
mieszkań większych na mniejsze. Zda
niem dyskutantów, podatki powinny
być środkiem aktywizacji gospodarki
i obrotu, a nie hamulcem.
Krytycznie oceniono też zaopatrze
nie młodzieży w podręczniki szkolne
i podstawowe materiały piśmienne. Po
ruszono problemy rozwoju budownic
twa mieszkaniowego i remontu miesz
kań. Zdaniem dyskutantów, sprawy
należące do kompetencji władz lokal
nych oraz obywateli, a dotycząca
kwestii
sanitarno-porządkowych
i
czystości, nie powinny absorbować
Sejmu i posłów.
Podkreślono potrzebę konsekwentnej
realizacji i przestrzegania obowiązują
cych ustaw i prawa. Wiele przepisów
prawm nie jest realizowanych w prak
tyce, jak np. udział obrońcy w postę
powaniu przygotowawczym (śledztwo,
dochodzenie), jak również przepisy do
tyczące ochrony środowiska.
Skrytykowano również politykę fi
nansową w zakresie przydziału dewiz
(tranzyty) na przejazdy turystyczne
przez kraje socjalistyczne. Przydział
tych środków uniemożliwia praktycz
nie przejazd tranzytowy i zmusza z ko
nieczności do zachowań nie licujących
z godnością obywatela PRL (przydział
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100 koron i 300 forintów na przejazd
w obydwie strony jest fizyczną nie
możliwością
pokrycia
niezbędnych
kosztów benzyny, noclegu itp.).
Na zakończenie I sekretarz POP
zwrócił się z apelem o aktywny udz.al
adwokatów w kampanii wyborczej ora7,
w dniu wyborów.
W zebraniu wzięło udział przeszło
70 osób.
2. Dnia 7 listopada 1985 r. w Okrę
gowej Radzie Adwokackiej w Kato
wicach odbyła się uroczysta akademia
z okazji 68 Rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej.
Na akademię przybyli licznie człon
kowie PZPR, ZSL, SD oraz bezpar
tyjni, a także aplikanci adwokaccy i
personel administracyjny ORA' w Ka
towicach. Ogółem w akademii uczest
niczyło ponad 90 osób. Referat okolicz
nościowy wygłosił wiceprezes Koła
TPPR tow. adw. Michał Szefer.
3. W dniach od 8 do 10 listopada
1985 r. w Domu Wypoczynkowym
„Relax” w Wiśle odbyło się tradycyj
ne, piąte już z kolei sympozjum, któ
rego organizatorem była Okręgowa
Rada Adwokacka w Katowicach.
Program Sympozjum obejmował:
— referat na temat zmian prawa kar
nego materialnego wprowadzonego
ustawą z dnia 10 maja 1985 r.,
wygłoszony przez członka Prezy
dium NRA prof, dra hab. Kazimie
rza Buchałę,
— referat na temat zmian w procedu
rze karnej, wygłoszonej przez sę
dziego SW Janusza Michalskiego,
naczelnika wydziału wizytacyjnego
Ministerstwa Sprawiedliwości i za
razem komentatora wymienionych
wyżej ustaw,
— referat na temat zmian w kodek
sie postępowania cywilnego wpro
wadzonych ustawą z dnia 18 kwiet
nia 1985 r., wygłoszony przez adw.
Zygmunta Stęchłego z Z.A. w Ja
strzębiu-Zdroju,
— omówienie projektu Zbioru zasad
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etyki i godności zawodu, dokonane
przez rzecznika dyscyplinarnego
ORA w Katowicach adw. Karola
Bodzionego.
Otwarcia sympozjum w godzinach
wieczornych dnia 8 listopada 1985 r
dokonał dziekan Okręgowej Rady Ad
wokackiej w Katowicach adw. Andrzej
Dzięcioł.
W następnym ^dniu, tj. 9 listopada
1985 r., program sympozjum uzupeł
niono wystąpieniem wiceprezesa NRA
Jerzego Biejata, który omówił sytuację
społeczno-polityczną w adwokaturze
po zmianach kadrowych w NRA
Zabrał potem głos przybyły na
sympozjum dyrektor Wydziału d/s Ad
wokatury Ministerstwa Sprawiedliwoś-»
ci sędzia Jerzy Kiełbowicz, którego
wystąpienie dotyczyło współpracy po
między organami adwokatury a Minis
terstwem Sprawiedliwości, planowego
rozmieszczenia adwokatów i nowej ta
ryfy za czynności zespołów adwokac
kich, która wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 1986 r.
Biorący udział w sympozjum kie
rownik Wydziału Społeczno-Prawnego
KW PZPR w Katowicach tow. An
drzej Kołacz scharakteryzował sytua
cję społeczno-gospodarczą województwa
katowickiego za ostatnie 10 miesięcy
ze szczególnym uwzględnieniem prob
lematyki przestępczości i środków
zmierzających do jej ograniczenia. Po
nadto poinformował on obecnych o
działaniach humanitarnych, jakie zos
taną przedsięwzięte w stosunku do
osób przebywających w zakładach kar
nych za przestępstwa z pobudek poli
tycznych.
W sympozjum wziął udział prze
wodniczący Wojewódzkiego Stronnic
twa Demokratycznego, poseł na Sejm
PRL IX kadencji adw. Stanisław Sło
wik.
W niedzielę 10 listopada program
sympozjum uzupełniono krótką prele
kcją o działalności Macierzy na Śląsku
Cieszyńskim, wygłoszoną przez emery
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towanego kol. adw. Aleksandra Modesa, związanego z Macierzą oraz dzia
łalnością w spółdzielczości na Zijemi
Cieszyńskiej i w Zaolziu.
Poza tym wzięli jeszcze udział w
tym sympozjum dziekan ORA w Biels
ku-Białej adw. Jerzy Sieklucki oraz
członek tej ORA adw. Henryk Szczu
rek.
Sympozjum przebiegało w miłej at
mosferze i dobrym klimacie integru
jącym środowisko.
Ogółem uczestniczyło w Sympozjum
105 adwokatów i aplikantów adwokac
kich.
4.
W dniu 12 listopada 1285 roku
odbyło się połączone zebranie zespo
łów adwokackich Izby katowickiej w
Gliwicach. Zebranie miało charakter
uroczysty, związane było bowiem z
wręczaniem „Złotego Krzyża Zasługi”
długoletniemu członkowi Zespołu Ad
wokackiego Nr 2 w Gliwicach adw.
Stanisławowi K w a ś n i e w s k i e m u .
Zebranie otworzył kierownik Zespołu
adw. Tadeusz Poniński, który scha
rakteryzował sylwetkę adw. Stanisła
wa Kwaśniewskiego.
Adwokat Stanisław Kwaśniewski urodził się w dniu 8 lipca 1909 r. w
Lackach Szlacheckich. Wydział Prawa
ukończył w 1934 r. na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie. Apli
kację adwokacką odbywał w kance
larii adw. dra Stanisława Grzesika we
Lwowie, kontynuując ją w okresie
okupacji. Adw. Stanisław Kwaśniewski
podjął wykonywanie zawodu adwoka
ta z dniem 18 grudnia 1945 ¡r. w Gli
wicach, w prywatnej kancelarii adw.
Stanisława Drohockiego, a od dnia
1 stycznia 1952 r., tj. utworzenia jed
nego z pierwszych z zespołów — w
Zespole Adwokackim w Gliwicach aż
do chwili przejścia na emeryturę, tj.
z dniem 31 grudnia 1983 r. Adw. Sta
nisław Kwaśniewski od początku swej
działalności związany jest z ruchem
ludowym, będąc członkiem ZSL od
chwili jego powstania, tj. od 1945 r.
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Pełnił szereg funkcji w samorządzie
adwokackim: członka Okręgowej Rady
Adwokackiej, zastępcy rzecznika dys
cyplinarnego, członka Wojewódzkiej
Komisji Dyscyplinarnej. Był wielolet
nim zastępcą kierownika Zespołu Ad
wokackiego Nr 2 w Gliwicach. Adwo
kata Kwaśniewskiego charakteryzowa
ła w czasie jego pracy zawodowej
niezwykła prawość charakteru, obo
wiązkowość i rzetelność oraz bogata
wiedza prawnicza. Wychował liczne
grono aplikantów, którym przekazy
wał swoją bogatą wiedzę i doświad
czenie.
O cechach charakteru i osobowości
adw. St. Kwaśniewskiego podczas tej
uroczystości mówili również jego byli
aplikanci, a wśród nich obecny na uro
czystości z ramienia ORA adw. Andrzej
Rajpart, wicedziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej, który z upoważnienia
Rady złożył adw. Stanisławowi Kwaś
niewskiemu serdeczne gratulacje.
Należy podkreślić, że adw. Stanisław
Kwaśniewski był i jest aktywnym
działaczem ZPP — Koła Gliwice.
Otrzymał liczne odznaczenia, jak „Me
dal X-lecia PRL”, „Srebrną i Złotą
Odznakę Zasłużonego w Rozwoju Wo
jewództwa Katowickiego” i Złotą Od
znakę „Adwokatura PRL” oraz sze
reg dyplomów i wyróżnień.
Zebranie w dniu 12 listopada 1985
roku przebiegało w miłej atmosferze,
a obdarowany kwiatami adw. Stani
sław Kwaśniewski, dziękując za wy
różnienie, we wzruszających słowach
dzielił się wspomnieniami z lat swojej
długoletniej pracy zawodowej w Gli
wicach.
Z dużym przekonaniem należy
stwierdzić, że wspomniana uroczystość
miała charakter integrujący środowis
ko adwokatów miasta Gliwic.
5.
W dniu 21 listopada 1985 r. od
było się posiedzenie Okręgowej Rady
Adwokackiej w Katowicach poświęco
ne zmianom w składzie Rady wsku
tek śmierci skarbnika ORA w Kato-
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wicach adw. Lesława Spaltensteina.
Okręgowa Rada Adwokacka w Ka
towicach postanowiła powołać na sta
nowisko skarbnika adw. Karola Bodzionego, odwołując go jednocześnie
z funkcji rzecznika dyscyplinarnego,
na którą to funkcję powołano adw.
Franciszka Kustosa, odwołując go z
kolei z dotychczasowej funkcji prze
wodniczącego Zespołu Wizytatorów.
Na przewodniczącego Zespołu Wizyta
torów ORA powołała adw. Jerzego
Rutkowskiego, odwołując go jedno
cześnie ze stanowiska kierownika Re
feratu Zespołów Adwokackich, powo
łując na tę funikcję adw. Andrzeja
Dąbrowskiego.
W wyniku dokonanych zmian per
sonalnych skład osobowy Rady przed
stawia się obecnie następująco:
1. Dziekan ORA adw. Andrzej Dzięcioł
2. Wicedziekan adw. Andrzej Rajpert
3. Sekretarz
adw. Jan Grochowicz
4. Skarbnik
adw. Karol Bodziony
5. Rzecznik
adw. Franciszek
dyscyplinarny
Kustos
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6. Członkowie
ORA
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

adw. Andrzej
Dąbrowski
adw. Jan Klisiak
adw. Leszek
Piotrowski
adw. Jerzy Rutkowski
adw. Krystyna
Szpunar
adw. Maria
Toczkowska
adw. Janusz
Niemcewicz
Prezes Sądu adw. Zbigniew
DyscyplinarJędrusik
nego

6. Z wielką przyjemnością informu
jemy, że adwokat dr Juliusz Niekrasz
z inaszej Izby wydał nakładem Insty
tutu Wydawniczego „Pax” książkę pt.
„Z dziejów AK na Śląsku”.
Ta cenna pozycja znikła natych
miast z półek księgarskich. Jesteśmy
przeświadczeni, że będą na pewno na
stępne wydania, czego serdecznie ży
czymy Autorowi.
adw. Andrzej Rajpert

Izba lubelska
1. W s p ó ł p r a c a OR A z L u 
b e l s k i m T o w a r z y s t w e m Na 
u k o w y m . W październiku 1985 r.
została nawiązana współpraca między
Okręgową Radą Adwokacką w Lubli
nie a Komisją Prawniczą Lubelskiego
Towarzystwa Naukowego. Przedmiotem
uzgodnień między dziekanem ORA
adw. Janem Czyżewskim a przewod
niczącym Komisji Prawniczej LTN
doc. drem hab. Andrzejem Wąskiem
stało się wspólne organizowanie po
siedzeń naukowych, na których zapro
szeni uczeni, najczęściej z zagranicy,
będą wygłaszali referaty z zakresu
nauk prawnych.
Pierwsze wspólne zorganizowane
posiedzenie naukowe odbyło się w
dniu 14 października 1985 r., na któ

rym prof. dr H. J. Hirsch z Uniwer
sytetu w Kolonii (RFN) wygłosił w
jęz. niemieckim referat pt.: „Stan i
perspektywy rozwoju nauki prawa
karnego”. Profesor H. J. Hirsch przed
stawił humanitarne tendencje w roz
woju i stosowaniu prawa karnego w
Republice Federalnej Niemiec i za
chodniej Europie, charakteryzujące się
odchodzeniem od tradycyjnie pojmo
wanej kary, zwłaszcza kary pozbawie
nia wolności, i dość szerokim zastępo
waniem jej różnymi środkami o cha
rakterze wolnościowym.
W posiedzeniu — obok pracowni
ków naukowych Wydziału Prawa
Uniwersytetu Marii Curie Skłodow
skiej w Lublinie — wzięła udział duża
grupa aplikantów adwokackich ze

