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gród laureatom XXVIII Konkursu
na najlepsze prace ’h abilitacyjne i
doktorskie.
II nagrodę w kategoria prac ha
bilitacyjnych (I nagrody nie przy
znano) otrzymał dr hab. Zbigniew
za opracowanie pt.
Gostyński
„Karnoprawny obowiązek naprawie
nia sżkody”.
I nagrodę w kategorii prac dok
torskich otrzymał dr Ryszard P i otrowski
za opracowanie pt.
„Spór o model tworzenia prawa”.
Niezależnie od tego zostały przy
znane nagrody drugie i trzecie oraz
wyróżnienia.
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Na uroczystość tę był zaproszony
m.in. Prezes NRA adw. dr Kazi
mierz Łojewski, który w imienin
Sądu konkursowego wręczył jedne
mu iz laureatów jego nagrodę za
opracowanie szczególnie użyteczne
dla praktyki
adwokackiej (tytuł
opracowania: Terminy w polskim
procesie karnym).
Na podkreślenie zasługuje fakt
pogłębiania się współpracy między
miesięcznikiem „Państwo i Prawo”
a adwokaturą, czego dowodem jest
między innymi ta piękna uroczys
tość.
Redakcja „Palestry”

II Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba k i e l e c k a
Z g r o m a d z e n i e I z by Ad
wokackiej w Kielcach. W
dniu 27 września 1986 r. odbyło się
w gmachu Sądu Wojewódzkiego w
Kielcach Zgromadzenie Kieleckiej
Izby Adwokackiej. Oprócz adwoka
tów wykonujących .zawód w zespo
łach adwokackich wzięli udział w
Zgromadzeniu zaproszeni goście w
osobach: sekretarza KW PZPR tow.
Tadeusza Swierczyńskiego, przedsta
wiciela Ministerstwa Sprawiedliwo
ści sędziego K. Sozańsfciego, człon
ka Prezydium NRA adw. W. Bayera, Prezesa Sądu Wojewódzkiego w
Kielcach Jana Zająca, kierownika
Wy d zi ał u Społec zno-Adtmini str ac y jnego KW PZPR Jerzego Osmólskiego, z-cy kier. tegoż Wydziału Sta
nisława Kamińskiego, z-cy Proku
ratora. Wojewódzkiego Jana Szwachy, prezesa Okręgowej Komisji

Arbitrażowej
Ludwika Nawrota,
kierownika Wydziału
Społeczno-Rrawnego WK ZSL Jerzego BronisLa, sekretarza WK SD Zbigniewa
Porębskiego oraz członka Prezydium
WRN w Kielcach Władysława Pokrzepy.
Po przywitaniu zaproszonych goś
ci dziekan Rady Adwokackiej w
Kielcach adw. Ryszard Podlipniak
zaproponował na przewodniczącego
Zgromadzenia adwokata Stanisława
Szufla, którego kandydatura zosta
ła .przyjęta jednogłośnie. Zastępcą
przewodniczącego Zgromadzenia zo
stał adw. Wojciech Czech.
Po dokonaniu wyboru Komisji
dziekan Rady Adwokackiej przed
stawił sprawozdanie z działalności
Rady za okres minionej kadencji.
W sprawozdaniu adw. Podlipniak
przedstawił problemy, jakie napoty-
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kala Rada w swojej trzyletniej
działalności. Zwrócił uwagę n a spo
łeczną działalność członków Izby,
którzy nie ograniczali się jedynie
do pracy zawodowej, lecz brali udział w pracach wielu organizacji
społecznych i politycznych. Nie omi
nął problemów trudnych związa
nych z etyką wykonywania zawodu
adwokackiego i stosunkami między
adwokaturą
kielecką a sądami i
prokuraturą.
Sprawozdania z działalności zło
żyli również skarbnik, prezes Sądu
Dyscyplinarnego i przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.
Po wysłuchaniu sprawozdań ze
brani, akceptując 'kierunki pracy
ustępujących organów samorządo
wych, udzielili ustępującej Radzie
absolutorium.
Zabierając glos w dyskusji, adw.
Franciszek Zyguła poruszył pro
blem osoby zanikającej już w są
dach, mianowicie protokolanta są
dowego. Przedstawił znane w Kiel
cach -sylwetki dawnych protokolan
tów, szczególnie niektórych znanych
z trafności w przewidywaniu roz
strzygnięć sądów oraz stanowiących
istny skarbiec anegdot sądowych.
Następny problem poruszony przez
mó-wcę dotyczył delikatnej materii
przebywania na Sali -sądowej dzieci,
co jest niezgodne z przepisami i
musi wy-wołać reakcję ze strony
przewodniczącego składu sądzącego.
Chodzi jedn-ak o to, aby ta- reakcja
była w pełni wyważona. Jest to bo
wiem ważny wycinek -kultury za
chowania się na sali -rozpraw, co
kształtuje opinię wymiar-u sprawie
dliwości w oczach społeczeństwą.
Mówca poddał -też ocenie działal
ność ustępującej Rady, wsfcazu-jąc
na trudny okres, w jakim przyszło
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jej pracować. Biorąc to pod uwagę,
należy stwierdzić, że OtRA w Kiel
cach wywiązała się z zadania na
nią nałożonego wr sposób właściwy.
Adw. Jan Szopa, I sekretarz POp
przy Okręgowej Radzie Adwokac
kiej, przedstawił szerzej osiągnięcia
Rady, podkreślił też wielką dojrza
łość polityczną i społeczną organów
samorządu w trudnym okresie po
czątku- lat -80.
Następnie przystąpiono do wybo
ru dziekana, .prezesa sądu dyscypli
narnego i przewodniczącego komisji
rewizyjnej. Na stanowisko dziekana
wybrano ponownie -adw. R y s z a r 
da P o d 1 i p n i a k a, a na prezesa
sądu dyscyplinarnego — adw.
Zbigniewa Borchólskiego
z Buis-ka-Zdroju. Przewodniczącym
komisji rewizyjnej został adwokat
Zbigniew
P o l e s k i , również
z Buska.
W dalszym ciągu dyskusji zabrał
głos adw. Witold Bayer, który
przedstawił -sytuację, w jakiej zna
lazła się adwokatura polska. Mów
ca podkreślił aproba-tę dla działal
ności organów samorządu ze strony
władz państwowych. Działalność ta
spotkała się z wysoką oceną Rady
Państwa, czego wyrazem było wrę
czenie odznaczeń 66 adwokatom, w
tym jednego udekorowano Krzyżem
Komandorskim OOP. Mówca wska
zał też na zagadnienia dotyczące
polityki
kadrowej i orzecznictwa
dyscyplinarnego oraz przedstawił
prace Ośrodka Badawczego Adwo
katury. Na zakończenie zaprosił ko
legów adwokatów do zwiedzenia
Muzeum Adwokatury
Polskiej w
Warszawie.
Prezes Sądu Wojewódzkiego Jan
Zając poinformował zebranych o
niektórych
-problemach wymiaru
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sprawiedliwości, szczególnie w ckręgu Sądu Wojewódzkiego w Kiel
cach. Paruszyl też problemy kadro
we i udzielił odpowiedzi na pyta
nia zawarte w wypowiedziach po
przednich dyskutantów.
Adw. Stanisław Szufel, długoletni
korespondent „Palestry”, przedsta
wił problemy związane z redagowa
niem tego miesięcznika. Zwrócił uwagę na trudności związane z utrzymaniem aktualizacji publikacji,
a to — jaik wiadomo — zależy od
długości cyklu wydawniczego. Jest
on, niestety, długi -ze wzglądu na
trudności w drukarni, gdzie druku
je się „Palestrę”. Redakcja czyni
wszystko, co możliwe, aby zaspo
koić wszechstronne zainteresowania
odbiorców, rekrutujących sią nie
tylko z adwokatów, ale także z sę
dziów, prokuratorów oraz osób spo
za grona prawniczego.
Przewodniczący Klubu Seniora
adw. Wacław Grzybowski przedsta
wił trudną sytuację adwokatów-emerytów. Apelował o udzielenie
im pomocy, przedstawił też wyniki
i osiągnięcia Klubu.
Następnie przystąpiono do głoso
wania na kandydatów do Rady Ad
wokackiej, Sądu Dyscyplinarnego i
delegatów na Krajowy Zjazd Adwo
katury. W wyniku głosowania do
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Rady Adwokackiej wybrani zostali
adw. adw.: Marek Banasik, Wojcech Czech, Krzysztof Degener, Wło
dzimierz Michalski, Józef Roliński,
Edward Rzepka, Jan Szopa i Sta
nisław Szufel. Delegatami zaś na
Krajowy Zjazd Adwokatury zostali:
Wojciech Czech, Krzysztof Degener,
Antoni Pderzak, Edward Rzepka,
Olgierd Międzybłocki i dziekan Ry
szard Podlipndak.
Na zakończenie zebrania Komisja
Wnioskowa przedstawiła swe wnios
ki dotyczące spraw socjalnych i
działania samorządu, który został
wybrany w dniu dzisiejszym.
•

W dniu 4 października ub. r. ukonstytuowała się Okręgowa Rada
Adwokacka w sposób następujący:
funkcje wicedziekanów powierzono
adw. Krzysztofowi Degenerowi i adw.
Stanisławowi Szuflowi, a funkcję
sekretarza —■ adw.
Edwardowi
Rzepce. Rzecznikiem dyscyplinar
nym został Józef Roliński, skarbni
kiem — Jan Szopa, a członkami Ra
dy adw. adw.:
Wojciech Czech,
Marek Banasik i Włodzimierz Mi
chalski.
adw. Stanisław Szufel

Izba l u b e l s k a
1. N o w e w ł a d z e I z b y . Upływ
kadencja dotychczasowych organów
Izby Adwokackiej w Lublinie był
okazją ido zwołania na dzień 4 paź
dziernika
li£>86 r. Zgromadzenia
sprawozdawczo-wyborczego adwo
katów Izby lubelskiej. Obrady otwo
rzył ustępujący dziekan adw. Jan
Czyżewski, fctÓTy w imieniu Rady

i zgromadzonych powitał zaproszo
nych gości: członka prezydium NRA
adw. Witolda Bayera oraz przedsta
wicieli władz politycznych, admini
stracyjnych, sądowych i prokurator
skich z województwa chełmskiego,
lubelskiego i zamojskiego.
Koledzy adwokaci wybrali: na
przewodniczącego Zgromadzenia —

