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TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami w Warszawie
Warszawa, dnia 7,X.1986 roku
Wielce Szanowny Pan
mecenas Witold B a y e r
w Warszawie
Dostojny Przyjacielu, drogi Jubilacie!
Osiemdziesięciolecie Twoich, Pa
nie, urodzin Komitet nasz obcho
dzi serdecznie tak, jak gdyby to
była rocznica narodzin Ojca. Sta
łeś bowiem, czcigodny Mecenasie,
u kolebki jego czuwając, aby Ko
mitetowe dziecię rozwijało się najprawidłowiej, tak od strony for
malnej jak i moralnej. Zadanie
skomplikowane, gdyż nie było gdzie
szukać precedensów. Społeczne to
warzystwo opieki nad grobami, w
których ^trwała ocalona historia
miasta, powstawało bowiem pierw
sze nie tyllco w rodzimej skali, ale
chyba europejskiej.

Wzory, jakie więc stawiałeś nam
— Panie — do naśladowania, były
najprostsze i zarazem najważniej
sze: trzymanie się dziejowych tra
dycji, wierność obyczajom Narodu,
szanowanie praw Jego. Z takich
podstaw wyrósł Społeczny Komitet
Opieki nad Starymi Powązkami, zy 
skując najszersze uznanie rodaków.
Za to jesteśmy Ci wdzięczni, drogi
nasz Jubilacie! Życzymy wedle mia
ry obserwowanej już w Starym
Testamencie: abyś nam żył lat sto
dwadzieścia!
Za Zarząd Komitetu
(—) Jerzy Waldorff
przewodniczący

2.

Sprawozdanie z wizyty Ministra Sprawiedliwości
Chińskiej Republiki Ludowej ZOU YU wraz z delegacją
oraz z kontaktów z Naczelną Radą Adwokacką
W dniach między 10 a 19 paź
dziernika 1986 r. Minister Sprawie
dliwości dr Letch Domeraeki gościł
Ministra Sprawiedliwości Chińskiej
Republiki Ludowej ZOU YU wraz
z towarzyszącymi mu 'osobami.
Ze względu na bo, że Minister

ZOU YU — z racji pełnionej przez
siebie funkcji ministerialnej — jest
jednocześnie prezesem adwokatury
chińskiej, doszło do nawiązania
kontaktów osobistych między Nim
a Prezesem Naczelnej Rady Adwo
kackiej adw. drem Kazimierzem
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Lojewskim. Dla uczczenia tej wizy
ty Prezydium
'MRA wydało na
cześć gościa przyjęcie w dniu 16
października 1033 r. Na przyjęciu
tym ze strony chińskiej oprócz Mi
nistra ZOU YU byli obecni:
XU JiNFBNG — dyrektor Depar
tamentu Spraw Zagranicznych
WBL XIANGRU — wicedyrektor
Biura Sprawiedliwości miasta Pe
kinu
GA O ZONGZE — wicedyrektor
Chińskiego Óśrodka Spraw Praw 
nych
ZHANC M1NQI — sekretarz Minis
tra
LI JIALI — urzędnik Departamen
tu Spraw Zagranicznych
(tłumacz ma jęz. angielski).
Obecny
był również WANG
JIUQINQ, ambasador nadzwyczajny
i pełnomocny Chińskiej Republiki
Ludowej w Polsce.
*
Na przyjęcie zaproszeni zostali
również: Minister Sprawiedliwości
dr Lech Domeraćki, Wiceminister
Sprawiedliwości dr Jan Broi, dyrek
tor Biura do Spraw Adwokatury i
Radców Prawnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości sędzia Jerzy Kiełbowicz oraz sędzia Telesfor Nowak,
naczelnik Wydziału Współpracy z
Zagranicą w tymże Ministerstwie.
W przyjęciu uczestniczyli z ramie
nia Naczelnej Rady Adwokackiej:
Kazimierz Łojewski, Witold Bayer,
Halina Piekarska, Józef Kuczyński
i Zbigniew Czerski oraz dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie adw. Maciej Dubois.
Podczas przyjęcia zostały wygło
szone toasty. Prezes NRA adw. dr
Kazimierz Łojewski, witając ser
decznie gości, wskazał w swym
przemówieniu na konieczność współ
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pracy między naszymi narodami
oraz w skróoie przedstawił organi
zację i historię samorządu adwokac
kiego w Polsce, jego cele i najważ
niejsze problemy. Omówił również
rolę adwokatury w jej służbie dla
społeczeństwa i wymiaru sprawie
dliwości oraz dla edukacji prawmopaństwcwej obywateli.
Minister Sprawiedliwości ZOU
YU, dziękując za serdeczne przyję
cie wyraził pogląd że struktura ad
wokatury w ChiRL dopiero się for
muje i doświadczenia samorządu
polskiego mogą być jej bardzo po
mocne. Stwierdził, że ma nadzieję
na kontynuowanie serdecznych sto
sunków między adwokaturami na
szych krajów, na wymianę myśli,
doświadczeń, publikacji, a także na
kontakty osobiste adwokatów pol
skich i chińskich.
W dniu 16 października goście
chińscy w towarzystwie Wicemini
stra Sprawiedliwości PRL Tadeu
sza Skóry złożyli wizytę w 40 Ze
spole Adwokackim w Warszawie.
Obecny był Prezes NRA dr Kazi
mierz Łojewski oraz członkowie
Prezydium: Józef Kuczyński, Witold
Bayer i Halina Piekarska.
Kierownik zespołu adw. Ireneusz
Woliński oprowadzał gości po Ze
spole, informując obszernie o syste
mie obsługi prawnej, zwłaszcza na
rzecz klientów z zagranicy, o orga
nizacji pracy oraz o wysokości po
bieranych honorariów.
Goście chińscy ofiarowali na ręce
Prezesa NRA dra Kazimierza Łojewiskiego piękny sztych w stylu
chińskim.
Spotkanie ubiegło w przyjaciel
skiej atmosferze.
adw. Halina Piekarska

