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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
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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
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Goryszewski, Janina Horbatowska,
Tadeusz Kobylański, Zygmunt Kwi
dzyński, Jerzy Łapicki, Stanisław
Suchorzewski,
Dariusz
Szymiec,
Stefan Spiechowicz i Anatoliusz
Walicki oraz adw. Ignacy Nowak
i adw. Feliks Piechowski, którzy
odznaczenia te otrzymali pośmiert
nie. Aktu dekoracji dokonał wice
przewodniczący Wojewódzkiej Rady
Narodowej Zdzisław Buksiński.
Składając gratulacje odznaczonym,
dziekan Rady Adwokackiej adw.
Stanisław Gołata nadmienił, że po
nadto wysokie odznaczenia państwo
we otrzymali także trzej koledzy z
naszej Izby, a mianowicie adw.
Anatoliusz Walicki, adw. Zdzisław
Dąbrowski i pośmiertnie adw. Fe
liks Piechowski. Dekoracja ich od
była się w Naczelnej Radzie Ad
wokackiej w dniu 12.IX.1986 r.
Pisemne sprawozdanie z działal
ności Rady Adwokackiej za ubiegłą,
nieco przedłużoną kadencję uzupeł
nił ustnie dziekan Rady adw. Sta
nisław Gołata. Poruszył on kilka
zagadnień ogólnych oraz ściśle za
wodowych. Między innymi podkreś
lił, że w procesie odnowy powinna
brać — i istotnie bierze — udział
adwokatura, szczególnie w zakresie
umocnienia praworządności i sta
bilizacji prawnej kraju.
Mówiąc o działalności samorządu
adwokackiego, dziekan zwrócił uwa
gę na takie zagadnienia, jak dosko
nalenie zawodowe, etyka zawodo
wa, szkolenie młodzieży oraz praca
społeczna. Prawo o adwokaturze
stwarza po temu stosowne warun
ki. Następnie dziekan Gołata poru
szył sprawy osobowe stwierdzając,
że plan rozmieszczenia adwokatów
stanowi podstawę do wpisów na
listę. Zajął się też sprawą star
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szych kolegów. Starsi koledzy ad
wokaci przed ukończeniem 70 lat
życia nadal pracują w niepełnym
wymiarze godzin, ci zaś, którzy ten
wiek już przekroczyli, pozostają na
pełnej emeryturze z wyjątkiem 6
osób, którym Minister Sprawiedli
wości zezwolił na prowadzenie kan
celarii indywidualnych. W sprawie
funduszu zapomogowego dla eme
rytów i rencistów oraz wdów po
adwokatach dziekan wyraził prze
konanie — oparte zresztą na da
nych liczbowych i opinii Komisji
Emerytów i Rencistów — że decen
tralizacja Funduszu Samopomocy
Koleżeńskiej
było
posunięciem
słusznym. Mając ną względzie ko
nieczność usprawnienia' pracy za
wodowej, dziekan zaproponował utworzenie banku informacji w za
kresie przepisów prawnych, jak to
już niektóre rady adwokackie u
siebie wprowadziły. Dalszą integra
cję środowiska adwokackiego, zda
niem dziekana, należy realizować
przez rozwój pracy kulturalnej.
Na zakończenie dziekan Gołata
podziękował kolegom aktywnym w
pracy społecznej, kolegom organi
zatorom VIII Mistrzostw Polski Ad
wokatów w Tenisie oraz adw. Sta
nisławowi Suchorzewskiemu za jego
pracę w charakterze eksperta pra
wa morskiego w Komisji Sejmowej
PRL.
W czasie dyskusji przemawiali
także goście Zgromadzenia: przed
stawiciel NRA dziekan ORA w
Bydgoszczy adw. Franciszek Wy
socki, prezes Oddziału Gdańskiego
Naczelnego Sądu Administracyjne
go sędzia Jędrzej Witkowski, wice
prezes
Sądu Wojewódzkiego w
Gdańsku sędzia Zdzisław Górecki i
przedstawiciel Prokuratury Woje
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wódzkiej w Gdańsku prokurator Ma
rian Muszyński.
Po udzieleniu ustępującej Radzie
absolutorium zostały przeprowadzo
ne wybory do nowych władz samo
rządowych. Dziekanem został wy
brany ponownie adw. Stanisław Gołata, prezesem Sądu Dyscyplinar
nego adw. Franciszek Kończą, prze
wodniczącym Komisji Rewizyjnej
adw. Jerzy Fisior. W skład Rady
Adwokackiej weszli (po później
szym ukonstytuowaniu się): adw.
Jerzy Lipski — wicedziekan, adw.
Zdzisław Dąbrowski — sekretarz,
adw. Jerzy Karziewicz — skarbnik,
adw. Jerzy Weinberger — rzecznik
dyscyplinarny .oraz adw. adw.:
Joanna Abramowicz, Egon Brodalski, Wojciech Dereziński, Tadeusz
Kilian, Jacek Taylor i Włodzimierz
Wolański jako członkowie Rady, a
adw. adw.: Ryszard Kleniewski,
Joanna Kowalska i Wiktor Decowski jako zastępcy członków Rady.
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Później nastąpiło niewielkie przesu-inięcie wśród członków Rady, po- >nieważ adw. Wojciech Dereziński ci
został na II Krajowym Zjeździe.e
Adwokatury wybrany do NRA. W<V
skład Sądu Dyscyplinarnego weszłoio
16 kolegów, a w skład Komisji R e-:wizyjnej — 5 osób.
2. S p o t k a n i e
nowychh
władz
s a m o r zą d o wy c h h
Izby
z
Sekretariatemm
Komitetu
W o j e w ó d zki eg c o
P Z P R w G d a ń s k u . Dnia ia 3
listopada br. odbyło się spotkanieie
nowych władz samorządowych Izbjoy
z sekretariatem Komitetu Wojewódz-zkiego PZPR w Gdańsku. Pierwszjzy
sekretarz KW, zastępca członka Biu-ura Politycznego KC Stanisław Bejgerer,
oraz członkowie Sekretariatu żywcvo
interesowali się problemami zawoodu adwokackiego, jak również rolalą
adwokatury i samorządu adwokac»ckiego w życiu społecznym.
adw. Ą. W aliclcki
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1. M i ę d z y n a r o d o w a
kon
ferencja
adwokatów
eu
ropejskich
krajów
soc
j a l i s t y c z n y c h . W dniach od
17 do 19 października 1986 r. od
była się w Budapeszcie Międzyna
rodowa konferencja adwokatów eu
ropejskich krajów socjalistycznych.
Delegację polską reprezentował
prezes NRA adw. dr Kazimierz
Łojewski i wicedziekan ORA w
Katowicach adw. Andrzej Rajpert.
Delegację witali na lotnisku Ferihegy Nr 1 w Budapeszcie prezes
Krajowej Rady Adwokatów Wę

gierskich dr Lśszló Kśrpśti i wiceeprezes dr Adśm Takścs.
W dniu 17 października w godzizinach porannych w salach recepcyyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
spotkał się z wszystkimi delegacjtjami minister sprawiedliwoścsj WRRL
dr Imre Mar kój a w towarzystwwie
wiceministra dr Lśszló Kuna.
W czasie tego spotkania ministcter
Markója udzielił delegatom infonrmacji na temat sytuacji społecznao-politycznej i gospodarczej WRRL
oraz działań resortu sprawiedliwości
w walce z przestępczością i zjawi/is-

