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— Marii Nowak z Poznania i Krzysztofowi Osuchowskiemu z Krakowa. Nagrodę 
„Palestry” przyznano laureatowi IV miejsca Tomaszowi Tarabie z Katowic.

Prezydium NRA oraz „Palestrę” reprezentował w  składzie Jury Naczelny Re
daktor „Palestry” adw. dr Paweł Asłanowicz.

2. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH 

I z b a  b i a ł o s t o c k a

Sympozjum w  Białowieży

W styczniu br., z inicjatywy Rady Adwokackiej w  Białymstoku, zorganizowa
ne zostało dwudniowe sympozjum dla aktywu białostockiego ośrodka doskonale
nia zawodowego, który swym zasięgiem obejmuje miasto Białystok oraz trzy 
pobliskie m iasta powiatowe.

Sympozjum zorganizowano w  Białowieży, gdzie uczestnicy narady zostali za
kwaterowani w  nowo wybudowanym Hotelu Turystycznym w  Białowieskim Par
ku Narodowym.

W toku sympozjum wygłoszone zostały referaty o sytuacji międzynarodowej 
i o metodyce wykonywania zawodu adwokackiego. Ponadto przedyskutowano pro
blemy właściwej współpracy obu zespołów w  Białymstoku. Omówiono też proble
my specjalizacji pracy adwokatów oraz zasady przejmowania spraw rewizyj
nych przez zespoły białostockie, gdyż na tym tle dochodzi czasem do pewnych 
nieporozumień.

Z inicjatywy POP PZPR powołano i wybrano komisję pracy społecznej kobiet 
przy WRA, której zlecono szereg akcji o charakterze społecznym i socjalnym.

W czasie sympozjum zorganizowano nocny kulig do puszczy, połączony z atrak
cyjnym ogniskiem, a w  drodze powrotnej zwiedzono słynny rezerwat białowie
skich żubrów.

adw. Bronisław D aniszew ski

I z b a  k a t o w i c k a

Z działalności Koła ZBoWiD 
przy Radzie Adwokackiej w  Katowicach

Koło powołano w  lipcu 1968 r. Obecnie Koło liczy 70 zweryfikowanych człon
ków, wśród nich 4 uczestników powstania wielkopolskiego, 11 pracowników ple
biscytowych i uczestników powstań śląskich. Pozostali członkowie to oficerowie 
i żołnierze I i II Armii Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
członkowie Ruchu Oporu i więźniowie obozów koncentracyjnych.

Należy podkreślić, że weryfikacja w  dalszym ciągu trwa w  stosunku do nowych  
zgłaszających się członków.
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Spośród członków odznaczeni są: 2 — Krzyżami Komandorskimi, 7 — Krzyżami 
Virtuti Militari, 8 — Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża
mi Walecznych, Krzyżami Zasługi oraz Medalami.

Jeszcze przed założeniem Koła 24 Kolegów pracowało aktywnie w  zarządach 
powiatowych Kół ZBoWiD. Koła te wyrażały obawy, że w  związku z odejściem  
Kolegów do naszego Koła utracą członków szczególnie potrzebnych w  działalnoś
ci społeczno-politycznej. Obawy te jednak okazały się płonne. Koledzy ci, prócz 
funkcji powierzonych im w  naszym Kole, pełnią nadal poprzednio wykonywane 
funkcje organizacyjne.

W naszym Kole wybrano Komisję Historyczną w  składzie kol.: dra T. Karczew
skiego, A. Klejnota, J. Klęczki i E. Brzozowskiego. Zadaniem jej jest zbieranie 
i opracowanie materiałów do działalności adwokatów w  wyzwalaniu Ziemi Śląskiej, 
przy czym zamierza się sięgnąć wstecz aż do Wiosny Ludów.

Ponadto powołano Komisję Socjalno-Bytową w  składzie kol. E. Jadwiszczoka, 
M. Kuczyńskiego, E. Dudleja, S. Garlickiego, H. Szczurka i J. Tramera.

Najwięcej materiałów zebrano do okresu plebiscytu, powstań śląskich i oku
pacji hitlerowskiej. Dotychczas dysponowaliśmy w  tej dziedzinie jedynie przy- 
czynkarskimi materiałami, natomiast zebrane materiały pozwolą na bardziej sy
stematyczne opracowanie tych okresów, a tym samym — na zaznajomienie opinii 
publicznej z czynnym udziałem adwokatów w  walce o polskość Śląska.

Na podstawie zebranych materiałów stwierdzić można, że I komisarzem Na
czelnej Rady Ludowej w  Bytomiu był adw. Kazimierz Czapla. W czasie konferen
cji pokojowej w  Paryżu reprezentantem ludu śląskiego był adw. Stanisław Ko
byliński z Zabrza. Wydziałem prawnym przy Komisariacie Plebiscytowym  w  By
tomiu kierowali adwokaci: Konstanty Wolny i Stark. Sądy polowe w  czasie III 
powstania śląskiego organizował adw. dr Jan Mańka, zamordowany później w  
obozie koncentracyjnym w  Oświęcimiu, oraz adw. dr W ładysław Borth. Kato
wickiemu pułkowi powstańczemu wręczał sztandar adw. Jan Mildner. Komen
dantem miasta Olesna był adw. dr Tadeusz Karczewski.

W czasie II wojny światowej adwokaci śląscy walczyli na wszystkich frontach. 
Wielu złożyło ofiarę życia za wolność, niepodległość i demokrację. Nazwiska ich 
upamiętnione będą na tablicy, która zostanie umieszczona w  gmachu Sądu Wo
jewódzkiego w  Katowicach.

Frekwencja na zebraniach Koła jest bardzo duża, a dyskusja ożywiona. Dzia
łalnością Koła interesuje się szczególnie członek Rady Państwa tow. płk Jerzy 
Ziętek, który zapowiedział uczestnictwo w  jednym z bliskich spotkań Koła.

Ponadto należy zauważyć, że Koło znajduje się bezpośrednio w  dyspozycji Za
rządu Okręgu, któremu służy prelegentami i skuteczną pomocą prawną.

W październiku 1968 r. poseł na Sejm PRL i członek Rady Naczelnej ZBoWiD 
Paweł Dubiel w ygłosił odczyt pt.: Wrzesień 1939 r. na Śląsku. Dyskusja wnio
sła w iele nowego materiału, który posłuży referentowi do książki o ruchu oporu 
na Śląsku. Współorganizatorami tegoż ruchu byli także kol. adwokaci: E. Jad- 
wiszczok, J. Ździebkowski, E. Brzozowski, tworząc grupę oporu pod nazwą Zwią
zek Filomatów.

W dniu 7 grudnia 1968 r. odbyło się otwarte zebranie w  Jednostce W ojskowej 
w N. Zagadnienie obrony kraju przedstawił dowódca tejże Jednostki, a Dziekan 
Rady Adwokackiej płk Henryk Holak omówił uchwały V Zjazdu PZPR oraz 
rolę i zadania adwokata w  świetle tychże uchwał.
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W dyskusji udział w zięli członkowie ZBoWiD oraz oficerowie Jednostki. Po
nadto kol. adw. dr R. Hrabar podzielił się z obecnymi swoimi doświadczeniami 
w  czasie pobytu w  ONZ, gdzie przebywał jako członek delegacji polskiej do spraw  
badania zbrodni hitlerowskich, oraz zapowiedział wygłoszenie referatu na ten 
temat w  czasie jednego z nadchodzących zebrań Koła.

W końcu trzeba także zaznaczyć, że większość kolegów — członków Koła b ie
rze czynny udział w  sekcji badania zbrodni hitlerowskich.

pp łk  adw. Karol W ystrychow ski 

I z b a  L u b e l s k a

W dniach 10—12 stycznia 1969 r. odbyło się w  Kazimierzu Dolnym 3-dniowe 
sympozjum szkoleniowe, zorganizowane przez Radę Adwokacką w  Lublinie dla 
adwokatów i aplikantów adwokackich Lubelskiej Izby Adwokackiej.

Wzięli w  nim udział adwokaci skierowani przez wszystkie zespoły adwokackie 
oraz wyróżniający się swą pracą aplikanci adwokaccy.

Tematyka sympozjum przewidywała przede wszystkim  zaznajomienie uczestni
ków szkolenia z wybranym i zagadnieniami związanymi z aktualnymi projektami 
kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego.

Prelekcje na powyższy temat wygłosili: doc. dr Jerzy Bafia, dyr. Departamentu 
Prawno-organizacyjnego w  M inisterstwie Sprawiedliwości, oraz adw. Władysław  
Pociej — jako członkowie Komisji Kodyfikacyjnej — zaznajamiając zebranych 
z nową problematyką projektu kodeksu karnego, oraz prof. dr Tadeusz Taras, 
dziekan Wydziału Prawa UMCS, członek Komisji Kodyfikacyjnej, i adw. Jerzy 
Szwarc, przedstawiając uczestnikom szkolenia istotne zagadnienia projektu kodek
su postępowania karnego.

W końcowej części sympozjum adw. Zdzisław Czeszejko, sekretarz Naczelnej 
Rady Adwokackiej, w ygłosił prelekcję na tem at sztuki przemawiania w  sądzie. 
Ponadto odbyło się spotkanie uczestników sympozjum z władzami adwokatury, w  
którym uczestniczyli p. w icem inister Kazimierz Zawadzki oraz adw. Zdzisław Cze
szejko z ramienia NRA.

Na zakończenie sympozjum dr W ładysław Góralski z Polskiego Instytutu Spraw  
Międzynarodowych zapoznał zebranych z szeregiem . interesujących zagadnień z 
dziedziny polityki międzynarodowej.

Wykład dyr. Jerzego Bafii wprowadził uczestników sympozjum w  wiodące za
gadnienia polityki karnej, które legły u podstaw projektu kodeksu karnego. 
W szczególności dyr. Bafia zwrócił uwagę na dokonane przez ustawodawcę roz
warstw ienie przestępstw i zapewnienie skutecznych sposobów energicznego zwal
czania przestępstw najgroźniejszych, w  tym także przestępstw gospodarczych o cha
rakterze aferowym, przy jednoczesnym umożliwieniu stosowania zróżnicowanego 
wachlarza środków represyjnych poza karą pozbawienia wolności do przestępstw  
o mniejszym ciężarze gatunkowym.

W iele uwagi dyr. Bafia poświęcił zaznajomieniu zebranych z zagadnieniem  
zwalczania recydywy według przepisów projektu kodeksu karnego.

Adw. W ładysław Pociej przedstawił szerokie możliwości, jakie projekt kodeksu 
karnego daje adwokatom w  postępowaniu karnym — przy wykonywaniu obrony


