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IZBA BIAŁOSTOCKA
NOWA SIEDZIBA ORA W BIAŁYMSTOKU
Po wielu latach starań i zabiegów sfinalizowano wreszcie zakup nowego lokalu gdzie mieści się od połowy maja 2004 nowa siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Przestronne pomieszczenia z obszerną salą konferencyjno-szkoleniową, gabinetem dziekana, pokojem sekretariatu, pomieszczeniami gospodarczo-sanitarnymi a nawet uroczym tarasem otoczonym dorodnymi starymi drzewami, znajdą się w nowo wybudowanej kamienicy w centrum Białegostoku przy ul. Przejazd 2 A. Położenie tej niewielkiej uliczki pomiędzy starymi kamienicami i bogatym zadrzewieniem, sprawia iż mimo usytuowania w środku dużego miasta, odnosi się wrażenie przebywania w ustronnym peryferyjnym zakątku.
Uroczyste otwarcie nowego lokalu biura ORA w Białymstoku, odbyło się w dniu
29 maja 2004 r. z udziałem zaproszonych gości i znakomitej większości członków
Izby Białostockiej, którzy wyrażali pozytywne oceny na temat nowego lokalu i gustownego wyposażenia wnętrz.
Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali członkowie NRA adw. Rajmund Żuk
i adw. Tadeusz Wiatrzyk – sekretarz prawniczy Naczelnej Rady. Dokonali oni symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi. Następnie odbyła się uroczystość
poświęcenia, której współprzewodniczyli ks. Dariusz Mateuszuk – notariusz Sądu
Arcybiskupiego i duszpasterz środowiska prawniczego oraz przedstawiciel kościoła prawosławnego ks. Grzegorz Misiejuk.
Zabierając głos przedstawiciel NRA i wielki przyjaciel Izby Białostockiej adw.
Rajmund Żuk podkreślił duży wkład wysiłku i starań w powstanie nowej siedziby
obecnego dziekana adw. Mikołaja Zdasiuka, jak również poprzedniego dziekana
ORA adw. Jerzego Korsaka.
Adw. Rajmund Żuk pogratulował wszystkim członkom Izby Białostockiej nowej,
eleganckiej i funkcjonalnej siedziby.
Dziekan ORA adw. Mikołaj Zdasiuk w swym wystąpieniu przede wszystkim złożył na ręce przedstawicieli NRA podziękowanie za wydatną pomoc finansową, jakiej udzieliła Rada Naczelna na zakup nowego lokalu Rady w Białymstoku.
Głos zabrali także zaproszeni goście, m.in. szefowa Prokuratury Apelacyjnej w
Białymstoku pani Maria Zawadzka, która zwróciła uwagę na istotę i znaczenie dla
samorządu siedziby samorządowych władz. Natomiast Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej profesor Jan Stasiewicz nawiązał do ostatnich ustawowych projektów dotyczących samorządów i podkreślił fakt iż samorząd lekarski powstając po wielu latach przerwy, brał przykład z dłużej funkcjonującego samorządu adwokackiego.
Część oficjalną uroczystości zakończyła symboliczna lampka szampana.
Następnie uczestnicy tego miłego spotkania udali się na przyjęcie inauguracyjne,
z tym że aplikanci wybrali na miejsce zabawy dyskotekę w znanym białostockim
klubie MESA, gdzie huczna i skoczna zabawa trwała do godzin rannych. Natomiast
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adwokaci i zaproszeni goście, udali się do malowniczo położonego w pobliskiej
Niewodnicy Kościelnej „Dworku Legionistów” i tam przy suto zastawionych stołach, w miłej scenerii pamiątek i ciekawych zdjęć z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy dźwiękach muzyki w wykonaniu uroczego zespołu taneczno-wokalnego bawiono się do późnego wieczoru.

Jerzy Korsak
IZBA LUBELSKA
UROCZYSTOŚĆ W LUBLINIE – WYSTAWA
Ocalić od zapomnienia, przypomnieć wartości, pokazać prawdziwą palestrę, w
czasach, gdy patriotyzm staje się słowem bez treści, a wszelkie wartości moralne i
etyczne wydają się nie mieć znaczenia – taki cel przyświecał Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Lublinie i Muzeum Lubelskiemu Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”, organizatorom wystawy zatytułowanej „Patriotyczne postawy adwokatów
Izby Lubelskiej w okresie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej 1939-1944”.
Uroczystością inaugurującą otwarcie wystawy było odsłonięcie w dniu 23 kwietnia br. tablicy pamiątkowej, poświęconej mecenasowi Stanisławowi Jerzemu Kalinowskiemu, o następującej treści: „Dziekan Izby Adwokackiej w Lublinie 1938–
1948 gorący patriota, prawy i szlachetny człowiek o niezwykłej skromności, znany
i ceniony społecznik. Adwokaci Izby Lubelskiej A.D. 2004”. Tablicę wykonał znany
lubelski artysta rzeźbiarz Stanisław Stasz. W uroczystościach odsłonięcia udział brali: syn Stanisława Kalinowskiego, przybyły z Krakowa wraz z żoną, prof. Lech Kali294

