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nie korzystających w tym okresie z urlopów wypoczynkowych zostanie w pełni wy
korzystany?

.Wydaje się, taki też pogląd reprezentuje Departament Nadzoru Sądowego, że 
wątpliwości takie nie mają uzasadnienia. Trafnie wyznaczone i w konsekwencji do
prowadzone do końca sprawy mogą tylko wpłynąć na utrzymanie tempa pracy są
dów. Sędziowie zaś czas swój wykorzystają w pełni, gdy poświęcą go na przygoto
wywanie pod względem organizacyjnym rozpraw na późniejsze terminy, co w efekcie 
nie pozostanie bez pozytywnego wpływu na tempo pracy sądów w okresie powaka
cyjnym. (f)

1. Rozstrzygnięcie konkursu „Państwa i Prawa”

W dniu 27 maja 1970 roku w Pałacu Staszyca odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu „Państwa i Prawa” za najlepsze prace 
habilitacyjne i doktorskie.

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. dra J. Górskiego przyznał:
za pracę h a b i l i t a c y j n ą  pt. „Przedstawicielstwo i administracja w systemie 

rad narodowych” p i e r w s z ą  n a g r o d ę  w wysokości 12 000 zł drowi hab. Woj
ciechowi Sokolewiczowi oraz

za pracę d o k t o r s ką pt. „Wytyczne w systemie organizacyjnym rad narodo
wych” p i e r w s z ą  n a g r o d ę  w wysokości 8 000 zł drowi Pawłowi Sarneckiemu.

Ponadto zostały przyznane w obu grupach prac nagrody pieniężne drugiego i trze
ciego stopnia, odrębne nagrody Ministra Sprawiedliwości i Generalnego Prokurato
ra PRL oraz kilka wyróżnień.*

Redakcję „Palestry” reprezentował na tym spotkaniu Naczelny Redaktor, adwo
kat dr Paweł Asłanowicz.

2. Z  życia izb adwokackich

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

1. Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin W. I. Lenina oraz Święta Pracy 1 Ma
ja zorganizowana została w dniu 28 kwietnia 1970 r. w lokalu Rady Adwokackiej 
uroczysta akademia, na której referaty okolicznościowe wygłosili wicedziekan 
Miłosz Chmiel, I Sekretarz POP PZPR przy Radzie Adwokackiej, i adwokat Karol 
-----------------------  i ' j i.

* Pełna lista osób nagrodzonych została opublikow ana w  nrze 5/1970 „Państw a i P raw a” .



80 Kronika N r 7 (151)

Bodziony, wiceprezes Koła TPPR przy Radzie Adwokackiej. W akademii tej wzię
ło udział około 100 osób- adwokatów-członków zespołów katowickich i podkato- 
wickich, radców prawnych, aplikantów i pracowników administracyjnych.

W pochodzie 1-majowym w Katowicach wzięła udział 120-osobowa grupa adwo
kacka.

2. Z okazji 25-lecia Zwycięstwa Sprzymierzonych w drugiej wojnie światowej 
przedstawiciele Koła ZBoWiD przy Radzie Adwokackiej wzięli udział w uroczystoś
ciach zorganizowanych przez władze państwowe, polityczne i organizacje społecz
ne oraz w spotkaniach z młodzieżą w szkołach i zakładach pracy. Na spotkaniach 
tych wygłosili oni pogadanki na temat udziału Polaków w drugiej wojnie świato
wej.

Okolicznościowe pogadanki zostały też zorganizowane w poszczególnych zespołach 
adwokackich.

3. W ramach istniejącej przy Radzie Adwokackiej Komisji Pracy Społecznej 
zorganizowano: Sekcję dla współpracy z sądowymi wydziałami penitencjarnymi, 
Sekcję dla współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w sprawach alimen
tacyjnych oraz Sekcję dla współpracy z Komisją do Badania Zbrodni Hitlerow
skich.

Advo. Aleksander Czacki

I z b a  ł ó d z k a

1. Realizując uchwałę Rady Adwokackiej z dnia 12 marca 1970 r. o nawiązaniu 
kontaktu z Wojewódzkim i Łódzkim TPD, Komisja Prac Społecznych (adw. Witold 
Pajor) ustaliła kierunki urządzania prelekcji w zakresie praw matki i dziecka 
oraz formy świadczenia doraźnej pomocy prawnej dla aktywu TPD w poszcze
gólnych dzielnicach.

Rada Adwokacka w nowej kadencji powołała Komisję Społeczną do zarządza
nia ośrodkiem wypoczynkowo-campingowym Izby w Grotnikach. Komisja pod prze
wodnictwem członka Rady Adwokackiej adw. Ryszarda Rudawego wprowadziła 
szereg istotnych usprawnień w zakresie funkcjonalności ośrodka oraz w kierunku 
zabezpieczenia mienia społecznego i indywidualnego członków Izby.

2. Komisja do Spraw Szkolenia Aplikantów Adwokackich pod kierownictwem 
członka Rady Adwokackiej adw. Bogdana Schmidta przystąpiła do udoskonalenia 
zajęć szkoleniowych aplikantów przez racjonalne skomasowanie tematyki zagadnień 
z poszczególnych dziedzin prawa i ich upraktycznienie w relacji szkoleniowej przy 
jednoczesnym wyeliminowaniu z programu zajęć wykładów o charakterze monogra
ficznym.

3. Własna nieruchomość Izby przy ul. Piotrkowskiej 63 w Łodzi, w której znajdu
je się siedziba Rady Adwokackiej, poddana została gruntownej renowacji. Zewnętrz
na elewacja budynku została dostosowania do ogólnego estetycznego wystroju dziel
nicy śródmiejskiej. W lokalu Rady urządzane są wszystkie zebrania okresowe, pre
lekcje i wieczory dyskusyjne organizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich. 
W lokalu tym znajdują też gościnne pomieszczenie liczne organizacje zawodowe, 
społeczno-polityczne oraz kulturalno-towarzyskie palestry łódzkiej.

Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie ujednolicenia urządzeń (tablic) in
formacyjnych łódzkich zespołów adwokackich.
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4. W maju br. przez śmierć adw. Tadeusza Jackowskiego, a w czerwcu br. przez 
śmierć adw. Władysława Osuchowskiego adwokaturę łódzką okryła głęboka ża
łoba.

Zmarły w dniu 28 maja 1970 r. adw. Tadeusz J a c k o w s k i ,  po ukończeniu Wy
działu Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego i po odbyciu aplikacji sądowej i ad
wokackiej, rozpoczął wykonywanie zawodu adwokackiego w Wołkowysku. Po woj
nie, po krótkiej pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, osiedlił się na stałe 
w Łodzi, poświęcając się tam całkowicie pracy na stanowisku radcy prawnego 
w przedsiębiorstwach przemysłu wełnianego i metalowego.

Wszechstronnie utalentowany prawnik, łączył głęboką znajomość prawa z dosko
nałym sposobem wysławiania się i przekonywającym uzasadnieniem swego stano
wiska.

Był autorem licznych artykułów w prasie prawniczej, między innymi ogłaszanych 
w „Palestrze”. Jego książki, a w szczególności opracowane wspólnie z adw. J. Kru
szewską „Dostawy, roboty i usługi”, doczekały się kilku wydań. Problem należyte
go zorganizowania obsługi prawnej w jednostkach gospodarki uspołecznionej 
i podnoszenie kwalifikacji zawodowych radcy prawnego był mu szczególnie bliski.

Adw. Jackowski brał czynny udział w życiu społecznym, pracując na terenie 
ZPP i organów adwokatury. Ostatnio był członkiem Komisji do Spraw Radców 
Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej i członkiem zarządu Koła adwokatów-rad- 
ców prawnych w Łodzi.

W Zmarłym straciliśmy dobrego kolegę, wybitnego prawnika i doskonałego or
ganizatora obsługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Adw. Władysław O s u c h o w s k i ,  doskonały organizator pracy, oddany całym 
sercem i zasobem swoich wszystkich sił żywotnych sprawom socjalno-bytowym 
adwokatury, był długoletnim kierownikiem Zespołu Adwokackiego Nr 3 w Łodzi, 
wieloletnim członkiem Rady Adwokackiej, przewodniczącym i kierownikiem Komi
sji Socjalno-Bytowej przy Radzie Adwokackiej w Łodzi, członkiem Centralnego Ze
społu Wizytatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członkiem Komisji Socjal
nej przy NRA.

Doświadczony adwokat, b. prokurator Sądu Najwyższego, zapasem swej wiedzy 
zwielokrotniał zasięg szerokich zainteresowań i doskonałych osiągnięć.

Cechami swej osobowości przynosił adw. Władysław Osuchowski zaszczyt całej 
adwokaturze. Opuścił szeregi palestry w pełni sił, zupełnie nieoczekiwanie, wzbu
dzając żal powszechny.

Przez liczny udział kolegów przy eksportacji zwłok adw. T. Jackowskiego do 
Warszawy oraz przy pochowaniu adw. W. Osuchowskiego na cmentarzu miejsco
wym oddano należny hołd pamięci Zmarłych.

Jan Kanty Cisek
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