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I. KRONIKA CENTRALNA
Nadanie Warszawskiego Krzyża Powstańczego adwokatowi warszawskiemu
Uchwałą Rady Państwa z dnia 10 września 1986 r. adw. Franciszek
Roliński, członek Zespołu Nr 23 w Warszawie, został odznaczony War
szawskim Krzyżem Powstańczym.

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba

Zgromadzenie
sprawoz
dawczo-wyborcze Okręgo
wej
Rady
Adwokackiej
w B i e l s k u - B i a ł e j . Dnia 18
października 1986 r. odbyło się w
sali Naczelnej Organizacji Technicz*
nej w Bielsku-Białej kolejne zgro
madzenie sprawozdawczo-wyborcze
Okręgowej Rady Adwokackiej w
Bielsku-Białej. Dziekan adw. dr J e 
rzy Sieklucki otworzył Zgromadze
nie, witając zgromadzonych człon
ków Izby oraz przybyłych gości.
Dziekan przypomniał zebranym,
iż z grona adwokatów w ostatnim
okresie odeszli na zawsze adwokaci
Izby bielskiej: mec. Ludwik Kohutek, mec. Edmund Donicz, mec. Bog
dan Terlecki, a także dwaj adwoka
ci spoza Izby bielskiej, szczególnie
zasłużeni dla samorządu adwokac
kiego, mianowicie mec. Lucjan Glu
za i mec. Stanisław Mierzwa.
Zgromadzenie uczciło chwilą mil
czenia pamięć zmarłych Kolegów.
Następnie dziekan adw. dr Jerzy
Sieklucki przywitał przybyłych goś
ci w osobach: członka Naczelnej
Rady Adwokackiej prof. dra hab.
Kazimierza Buchały, przedstawicie

bielska

la Komitetu Wojewódzkiego PZPR
Karola Teodorczyka, wiceprezesa
Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Bia
łej Jana Krupińskiego, zastępcę sze
fa Prokuratury Wojewódzkiej w
Bielsku-Białej Szymona Wagnera,
przedstawiciela Okręgowej Rady
Adwokackiej w Katowicach adwo
kata Jana Grochowicza, przedsta
wiciela Komitetu Wojewódzkiego
ZSL Józefa Żmijowskiego, przedsta
wiciela Komitetu Wojewódzkiego SD
Aleksandra Jurę, przedstawicielkę
Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ko
biet Polskich Helenę Talaga i
przedstawicielkę
Zarządu
Woje
wódzkiego ZPP Janinę Szeruda-Goszyk.
‘Na wniosek dziekana na prze
wodniczącego Zgromadzenia wybra
no adw. Franciszka Szkutę. Następ
nie wybrano komisję mandatową,
skrutacyjną i wnioskową.
Ze względu na niedyspozycję gło
sową, dziekan adw. dr Jerzy Sieklu
cki poprosił Zgromadzenie, aby w
jego imieniu sprawozdanie z dzia
łalności Okręgowej Rady Adwokac
kiej odczytał wicedziekan adw.
Zbigniew; Piwowarczyk.
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W swym sprawozdaniu dziekan
dr Jerzy Sieklucki podkreślił, że
obecne Zgromadzenie zamyka trze
cią kadencją Izby i że z dniem
1 stycznia 1986 r. minęło 10 lat od
chwili powołania Izby do życia.
Dziekan stwierdził, że Izba Adwo
kacka w Bielsku-Białej powstała z
połączenia dwóch odrębnych środo
wisk: części Izby katowickiej i
części Izby krakowskiej i że połą
czenie to stwarzało specyficzny kli
mat początkowego działania i Wy
magało szczególnej rozwagi w celu
dostosowania mentalności członków
nowo powstałej Izby Adwokackiej
do naszych warunków oraz że cel
ten został osiągnięty.
Dziekan podkreślił wielką życzli
wość ze strony Naczelnej Rady Ad
wokackiej oraz znaczną pomoc, ja 
ką nowa Rada Adwokacka w Biels
ku-Białej otrzymała przede wszyst
kim ze strony ówczesnego Prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej adw.
dra Czeszejko-Sochackiego. Dalszą
część swego przemówienia poświęcił
dziekan przedstawieniu poglądów
dotyczących istoty i roli adwokatu
ry na tle nowych przepisów prawa
o adwokaturze oraz rozbieżnościom
poglądów na tym tle, jakie się wy
łoniły przede wszystkim na szczeblu
centralnym samorządu, tj. w NRA.
Ścierały się tam dwa poglądy. Je 
den z nich, reprezentowany w
szczególności w Prezydium NRA, że
adwokatura jest jakoby czynnikiem
.reprezentującym społeczeństwo w
jego stosunku do władz państwo
wych i że w związku z tym ad
wokatura, opierając się na art. 1
prawa o adwokaturze, wyposażona
jest w prerogatywy znacznie wy
kraczające poza granice i potrzeby
samorządu adwokackiego. Jednakże
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powyższe
stanowisko
Prezydium
NRA nie znalazło poparcia ze stro
ny organów państwowych i w re
zultacie samorząd adwokacki zna
lazł się w szczególnej izolacji. W
tym stanie rzeczy sukcesem zakoń
czyło się przyjęcie przez adwoka
turę innej koncepcji, realistycznej,
według której rola adwokatury po
winna się ograniczać do działalnoś
ci w zasadzie samorządowej jako
przejaw decentralizacji władzy pań
stwowej, wobec czego nie powin
na ona tworzyć organu od władzy
państwowej niezależnego. Zgodnie z
obowiązującym prawem adwokatu
ra w swych sprawach „wewnętrz
nych” rządzi się sama, podlegając
jedynie ściśle określonemu w usta
wie nadzorowi naczelnych organów
państwa.
Tę koncepcję realistyczną podzie
lała również Rada Adwokacka w
Bielsku-Białej. Koncepcja ta poz
woliła uregulować — na szczeblu
centralnym — wyłaniające się roz
bieżności i uzyskać załatwienie ca
łego szeregu palących problemów
zawodowych i bytowych adwokatu
ry.
W związku z tymi rozbieżnościa
mi i sposobem ich załatwienia dzie
kan przypomniał słowa Prezesa
NRA dra Kazimierza Łojewskiego,
że adwokat powinien posiadać trzy
cechy: powinien być inteligentny,
etyczny i patriotyczny. Cechom tym
w głębokim przekonaniu dziekana
powinna odpowiadać cała adwoka
tura polska.
Następnie skarbnik Rady adwo
kat Stanisław Krzeszowiak złożył
sprawozdanie dotyczące bilansu za
rok 1985, preliminarza budżetowego
na rok 1986 i projektu preliminarza
budżetowego na rok 1987 oraz spra
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wozdanie z wykorzystania funduszu
wzajemnej pomocy koleżeńskiej.
Wobec choroby przewodniczącego
Komisji Pomocy Koleżeńskiej adw.
dra Filipa Rosengartena, sprawoz
danie z wykorzystania i gospodarki
funduszem wzajemnej pomocy ko
leżeńskiej złożył — w zastępstwie
adw. dra Filipa Rosengartena —
adw. Tadeusz Nowak.
Sprawozdanie z działania Sądu
Dyscyplinarnego złożył prezes tegoż
Sądu adw. Bronisław Kursa, który
m.in. wspomniał o tym, że adwoka
turze bielskiej postawiono stosun
kowo mało zarzutów w zakresie wy
konywania zawodu w porównaniu z
innymi izbami.
Sprawozdanie z działalności Ko
misji Rewizyjnej złożył jej prze
wodniczący adw. Zdzisław Michni
kowski. Działalność Okręgowej Ra
dy Adwokackiej w zakresie finan
sowym została przez Komisję oce
niona jako prawidłowa, a przewod
niczący ze szczególnym uznaniem
podkreślił, że — wobec zagrożenia
przekroczenia planu finansowego
ORA — osoby wchodzące w jej
skład zrezygnowały z przysługują
cych im poborów przewidzianych
stosownymi przepisami, co miało
bezpośredni związek ze zrealizowa
niem planu finansowego. Przewod
niczący w związku z powyższym
złożył wniosek o udzielenie ORA
absolutorium za ostatni okres spra
wozdawczy oraz za całą kadencję.
W dalszej kolejności przystąpiono
do dyskusji, w której prof. dr hab.
Kazimierz Buchała wskazał na fakt
długoletniej współpracy z Izbą biels
ką, której z ramienia NRA był i
jest opiekunem. Mówca podkreślił,
że Izba bielska w sposób należyty
wywiązywała się z zadań i obo
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wiązków, jakie się wyłaniały w okresach poszczególnych kadencji i
zaakcentował w szczególności pra
widłowe rozwiązywanie zadań przez
dziekana dra Jerzego Siekluckiego.
Wiceprezes Sądu Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej Jan Krupiński
wskazał na dobrze układającą się
współpracę między organami sądo
wymi a organami samorządowymi
adwokatury.
W podobnym sensie wypowiedział
się w imieniu Prokuratury Woje
wódzkiej zastępca prokuratora wo
jewódzkiego Szymon Wagner.
Na temat zaangażowania zarówno
adwokatów jak i aplikantów adwo
kackich w pracach społecznych wy
powiedziały się: przedstawicielka
Zarządu Wojewódzkiego ZPP w
Bielsku-Białej Janina Szeruda-Goszyk oraz przedstawicielka Zarządu
Wojewódzkiego Ligi Kobiet Pols
kich w Bielsku-Białej Helena Ta
laga. Podziękowały one za udzie
loną pomoc w zakresie poradnic
twa prawnego dziekanowi drowi
Jerzemu Siekluckiemu oraz adwo
katom i aplikantom adwokackim.
W
wyniku
przeprowadzonych
wyborów wybrany został na dzie
kana Okręgowej Rady Adwokac
kiej przytłaczającą większością gło
sów adwokat dr Henryk Szczurek.
Prezesem Sądu Dyscyplinarnego
został adw. Bronisław Kursa.
W skład ORA w Bielsku-Białej
weszli — obok dra Henryka Szczur
ka — adw. adw.: Zbigniew Piwo
warczyk, dr Jerzy Sieklucki, Wi
told Rozmanit, Stanisław Perucki,
Andrzej Sarapata, Jerzy Stworzewicz i Zdzisław Gołba.
W skład Sądu Dyscyplinarnego
weszli następujący adwokaci: Ta
deusz Lekczyński, Czesław Rut-
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kowski, Marian Urbański, Tadeusz
Kociszewski,
Włodzimierz Szym
czyk, Marek Walczak, Andrzej Patela, Józef Zając.
Zastępcami członków Sądu Dys
cyplinarnego zostali adw. adw.:
Adam Starzak, Stanisław Kosiński
i Olgierd Dwornik.
W skład Komisji Rewizyjnej
weszli adwokaci: Stanisław Krzeszowiak, Jerzy Danko, Andrzej Dorak, Krzysztof Stec, Jan Mastej.
Na delegatów na Krajowy Zjazd
Adwokatury zostali wybrani adwo
kaci: Henryk Szczurek, Jerzy Sieklucki, Zbigniew Piwowarczyk, Sta
nisław Perucki i Zbigniew Waydowicz.
Wśród
uchwał
podjętych
na
Zgromadzeniu na wyróżnienie za
sługuje uchwała wyrażająca podzię
kowanie dotychczasowemu dzieka
nowi drowi Jerzemu Siekluckiemu
za jego wkład pracy przy organizo
waniu Rady Adwokackiej w Biels
ku-Białej
i
kierowaniu
przez
wspomniane 10-lecie oraz stwierdza
jąca, że adwokat dr J e r z y S i e klucki
dobrze
zasłużył
się
adwokaturze
biels
kiej.
W tym miejscu zauważyć wypa
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da, że nowy dziekan dr Henrykk k
Szczurek (absolwent prawa U J, w u
którym uzyskał doktorat) jest ad-- iwokatem od 1952 r. W latach 1954------1975 był on kierownikiem Zespołuu u
Adwokackiego w Cieszynie, w okre— sie 1961—1975 — zastępcą rzeczni-.- Lka dyscyplinarnego Rady Adwokac-.- :kiej w Katowicach, a w lataclh h
1976—1983 — rzecznikiem dyscypli— narnym Rady Adwokackiej w Blels-i- iku-Białej. Jest członkiem Zarządiu u
Wojewódzkiego Zrzeszenia Prawnie- lków Polskich w Bielsku-Białej, ;a a
w latach 1976—1980 był członkierm n
Zarządu Głównego ZPP. Dwukrot-.- .nie reprezentował adwokaturę
i i
ZBoWiD za granicą, a od 1978 rr. r.
jest przewodniczącym Wojewódzkie^go Sądu Koleżeńskiego ZBoWiD w ff
Bielsku-Białej. Adwokat Szczurelk k
został odznaczony: Krzyżem Kawai- tlerskim Odrodzenia Polski, Krzyżeim n
Oświęcimskim, Medalem Zwycięstw-a a
i Wolności, Medalem 40-lecia PRI~i,
Odznaką 1000-lecia PP, Odznaką Z.a a
Zasługi w Ochronie Porządku Pui- blicznego, Złotą Odznaką ZPP, Odi- znaką Za zasługi dla ZBoWiD. W V
okresie okupacji hitlerowskiej by?ł 4
więźniem obozu koncentracyjnego w v
Dachau.
adw. dr Filip R oiengarten n

Izba

gdańska

1. S p r a w o z d a n i e ze Z g r o 
ma dz en ia Izby gdańskiej.
Dnia 18 października 1986 r. odbyło
się sprawozdawczo-wyborcze Zgro
madzenie Izby gdańskiej, na którym
zostało przedstawione i ocenione
sprawozdanie z działalności Rady
Adwokackiej za ubiegłą kadencję.

Dokonano też wyboru nowych władz z
Izby. Obrady poprzedziła miła uro- czystość dekoracji kolegów odzna—
czonych Medalami 40_lecia PRL.
Odznaczenia te otrzymali adw. \
adw.: Stefan Andryszkiewicz, Bro—
nisław Augustyniak, Zdzisław Dą—
browski, Anastazy Ewertowski, Jan i

