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2.

Nadanie wysokiego odznaczenia państwowego jednemu z seniorów adwokatury.

Na posiedzeniu plenarnym Zarządu 
Okręgu Zrzeszenia Prawników Polskich 
w Olsztynie w dniu 7 października br. 
odbyła Się niecodzienna uroczystość 
dekoracji najstarszego w PRL seniora 
w zawodzie adwokackim, liczącego 99 
lat (ur. 9.X.1879 r.) adw. Józefa Zmit- 
rowicza K r z y ż e m  K a w a l e r s k i m  
O r d e r u  O d r o d z e n i a  P o l s k i ,  
nadanym na wniosek Zarządu Główne
go ZPP. Odznaczonemu Koledze nada
na została w ubiegłym roku złota odz
naka korporacyjna „Adwokatura PRL”.

Adw. Józef Zmitrowicz wykonywał 
zawód adwokacki w okresie 44 lat. 
Wpisany został na listę adwokacką w 
Wilnie w 1924 r. Od marca 1946 r. był 
członkiem Izby Adwokackiej w Olszty
nie i założycielem Zespołu Adwokac
kiego w tym mieście.

W latach 1919-1922 był posłem na 
Sejm Ustawodawczy RP. Był aktyw
nym działaczem w organach samorzą
du adwokackiego i cieszył się wysokim 
autorytetem w środowisku prawniczym 
Olsztyna.

3.

Przyznanie Medalu 400-lecia Trybunału Koronnego Komitetowi Redakcyjnemu 
oraz Redaktorowi Naczelnemu i Sekretarzowi Redakcji „Palestry”.

Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Piotrkowie Trybu
nalskim z dnia 28 sierpnia 1978 r. zo
stały przyznane — na wniosek Woje
wódzkiego Komitetu Stronnictwa De
mokratycznego w Piotrkowie Trybu
nalskim — Komitetowi Redakcyjnemu 
„Palestry” oraz Redaktorowi Naczelne
mu adw. Zygmuntowi Skoczkowi i Se
kretarzowi Redakcji adw. Stefanowi 
Mizerze Medale 400-lecia Trybunału 
Koronnego.

Przyznanie wspomnianego Medalu 
stanowi wyraz uznania za wydanie 
specjalnego numeru „Palestry” (nr 10 
z br.), poświęconego uczczeniu 400-lecia 
utworzenia Trybunału Koronnego w

Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowski 
numer „Palestry” został przygotowany 
przez powołany ad hoc zespół redak
cyjny, wyłoniony z miejscowego środo
wiska adwokatury i w znaczący sposób 
uświetnił rocznicę Trybunału Koron
nego oraz wybitnie spopularyzował o- 
siągnięcia społeczeństwa Ziemi Piotr
kowskiej.

Wspomniany Medal 400-lecia Trybu
nału Koronnego został już uprzednio 
wręczony Prezesowi Naczelnej Rady 
Adwokackiej adw. drowi Zdzisławowi 
Czeszejce-Sochackiemu oraz grupie sę
dziów Sądu Najwyższego i niektórym 
pracownikom nauki z zakresu historii 
i prawa.

II. Z  życia izb adw okackich

I z b a  b i a ł o s t o c k a

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
także w roku bieżącym odbyło się w 
dniach 21—24 września br. doroczne

sympozjum adwokatów Białostockiej 
Izby Adwokackiej. Miejscem tegorocz
nego spotkania był Augustów w woj.
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suwalskim. Uczestniczyło więcej niż stu 
adwokatów i aplikantów adwokackich. 
Przybyli także zaproszeni goście. Mi
nisterstwo Sprawiedliwości reprezento
wała sędzia Mieczysława Tuszyńska, 
a Naczelną Radę Adwokacką — prezes 
NRA adw. dr Zdzisław Czeszejko-So- 
chacki oraz rzecznik dyscyplinarny przy 
NRA adw. Lucjan Gluza. Byli również 
obecni przedstawiciele Izby lubelskiej: 
adw. Barbara Stefaniuk i adw. Marek 
Przeciechowski z Zespołu Adwokackie
go Nr 1 w Puławach oraz adw. Kry
styna Gleń z Zespołu Adwokackiego 
Nr 4 w Lublinie.

Pierwszym punktem programu sym
pozjum była narada kierowników zes
połów adwokackich oraz zespołów wi
zytatorów przy WRA, poświęcona głów
nie aktualnym problemom pracy w zes
połach adwokackich. Naradę prowadził 
dziekan Rady adw. Ireneusz Boliński.

W drugim dniu sympozjum, po uro
czystym otwarciu, rozpoczęły się zaję
cia plenarne, w których uczestniczyli 
wszyscy obecni adwokaci i aplikanci 
adwokaccy. Dziekan adw. Ireneusz Bo- 
liński w swym zagajeniu przypomniał 
o przypadających w tym roku donio
słych i bliskich sercu każdego Polaka 
rocznicach: 60-lecia odzyskania niepod
ległości i 35-leda powstania Wojska 
Polskiego. Do obchodu tych rocznic 
włączyło się całe środowisko białostoc
kich adwokatów. Dziekan złożył także 
krótkie sprawozdanie z działalności 
Białostockiej Rady Adwokackiej. Nas
tępnie zebrani wysłuchali prelekcji dra 
Andrzeja Wernera na temat gospodar
czych umów międzynarodowych. Po 
odczycie prelegent odpowiadał na szereg 
pytań dotyczących spraw związanych 
z handlem zagranicznym. W godzinach 
popołudniowych odbyła się wycieczka 
statkiem po malowniczych jeziorach 
augustowskich: Necku, Białym i Stu- 
dzienicznym. Wieczorem tegoż dnia, na 
polanie leśnej nad brzegiem jeziora, 
zapłonęło tradycyjne ognisko, przy któ
rym zebrali się wszyscy uczestnicy

sympozjum. Przy dźwiękach akordeonu 
popłynęły stare harcerskie i wojskowe 
piosenki, budząc szereg wspomnień i 
wzruszeń. Dodatkową atrakcją ogniska 
był pieczony na rożnie baran.

Program trzeciego dnia sympozjum 
rozpoczęła prelekcja adw. Lesława 
Myczkowskiego na temat cywilnopraw
nej ochrony rodziny. Prelegent przed
stawił słuchaczom główne i najważ
niejsze zagadnienia występujące w ad
wokackiej praktyce cywilistycznej a 
związane ze spółdzielczym prawem do 
lokalu, Wkładem mieszkaniowym i eks- 
pektatywą — głównie w aspekcie po
działu dorobkowego majątku. Ożywiona 
dyskusja i bardzo wiele pytań świad
czyły o ogromnym zainteresowaniu 
wykładem. Kolejnym punktem progra
mu trzeciego dnia sympozjum były po
siedzenia wszystkich stałych komisji, 
jakie działają przy WRA, oraz narada 
wykładowców szkolenia aplikantów ad
wokackich, kierowników zespołów ad
wokackich szkolących aplikantów, 
a także patronów. W czasie uroczystej 
kolacji, jaka się odbyła tego dnia wie
czorem, uczestnicy sympozjum mieli 
bezpośrednią okazję do wymiany pog
lądów na interesujące ich tematy.

Czwarty i ostatni dzień spotkania 
rozpoczął się prelekcją prezesa NRA 
adw. dra Zdzisława Czeszejki-Socha- 
ckiego na temat karnoprawnej ochro
ny rodziny. Następnie odbyło się spo
tkanie uczestników sympozjum z człon
kami Prezydium NRA: prezesem 
Zdzisławem Czeszejką-Sochackim i 
adw. Lucjanem Gluzą. Obecna była 
także sędzia Mieczysława Tuszyńska. 
Omawiając sprawy korporacyjne, pre
zes NRA Czeszejko-Sochacki zwrócił 
uwagę na trzy główne grupy tema
tów, a mianowicie na problem jakości 
pracy, na problematykę rozmieszcze- 
niowo-bytową adwokatów oraz na 
problemy aplikacji w świetle nowych 
zasad szkolenia aplikantów. Jeśli chodzi 
o zagadnienia jakości pracy, to pod
stawową rzeczą, jak podkreślił mówca,
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jest rzetelne i sumienne przygotowa
nie adwokata do sprawy. Wiąże się 
z tym ściśle 'kwestia szkolenia specja
listycznego, doskonalenie zawodowe 
oraz należyta polityka wydawnicza. 
Ważną sprawą jest także kontrola ja
kości pracy w ramach samego zespo
łu, gdyż wiele spraw można rozwiązać 
w samym zespole. Co się zaś tyczy 
rozmieszczenia adwokatów, to zgodnie 
z podjętą uchwałą NRA główny na
cisk został położony na zaspokojenie 
potrzeb ludności w ramach racjonal
nego dysponowania kadrami ludzkimi. 
Mówiąc o problemach aplikacji, pre
zes NRA stwierdził, że nowe zasady 
aplikacji stworzyły nowe problemy. 
Zagadnienie wychowania aplikanta to 
nie tylko sprawa uzyskania maksimum 
wiedzy, ale także sprawa ukształtowa
nia jego postawy moralnej. Duże, a 
może nawet najważniejsze znaczenie 
ma tu problem trafnego i należytego 
wyboru pratrona.

Po wystąpieniu prezesa NRA głos 
zabrała sędzia Mieczysława Tuszyńska, 
która poinformowała zebranych m.in. 
o tym, że sprawa nowej taksy adwo
kackiej jest w fazie załatwiania. Spra
wa ta wymaga jednak szeregu uzgod
nień międzyresortowych.

Następnie wywiązała się ożywiona 
dyskusja, w której poruszono szereg 
spraw korporacyjnych i zawodowych. 
Między innymi adw. Bronisław Dani
szewski z Białegostoku podzielił się 
swymi uwagami z zakresu wykonywa
nia zawodu adwokackiego i pracy w 
zespole, adw. Bolesław Romatowski z 
Ełku podniósł sprawę kultury procesu 
sądowego. Zadano także szereg pytań 
dotyczących spraw korporacyjnych, na 
które odpowiadali prezes NRA adw. 
Zdzisław Czeszejko-Sochacki i rzecz-

I z b a  k o s z a l i ń s k a

nik dyscyplinarny przy NBA adw. Lu
cjan Gluza.

Na zakończenie spotkania adw. Bo- 
liński poinformował zebranych, że 
uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 8 września 1978 r. adw. Józef 
Bołoz, kierownik szkolenia aplikantów 
Białostockiej Izby Adwokackiej, został 
odznaczony srebrną odznaką „Adwoka
tura PRL”. Dekoracji dokonał prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej podkreś
lając, że to zaszczytne wyróżnienie jest 
dowodem uznania i szacunku dla wie
loletniej pracy adw. Bołoza na niwie 
szkolenia młodych kadr adwokackich.

Ostatnim punktem programu sym
pozjum było spotkanie członków Pre
zydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
oraz członków Białostockiej Rady 
Adwokackiej z kierownikami wydzia
łów administracyjnych Komitetów Wo
jewódzkich PZPR z trzech wchodzą
cych w skład Izby białostockiej woje
wództw, to jest białostockiego, łom
żyńskiego i suwalskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli także prezesi Sądów Wo
jewódzkich i szefowie Prokuratury 
Wojewódzkiej wymienionych trzech 
województw, jak również prezes Okrę
gowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń w 
Białymstoku. Głównym tematem spo
tkania były sprawy związane z har
monijnym współdziałaniem trzech 
współczynników wymiaru sprawiedli
wości.

Oceniając tegoroczne sympozjum, 
wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzi
li, że zarówno doskonała organizacja 
i trafny dobór tematów wygłoszonych 
prelekcji, jak i szczególnie miła atmo
sfera koleżeńska złożyły się na to, że 
była to wyjątkowo udana impreza.

adw. Jerzy Korsak

W Światowym Konkresie Esporan- 
tystów, który się odbył w Warnie w 
dniach 30.VII.—5.VIII.1978 r., wziął
udział adw. Bohdan Zaborski, członek

Izby Adwokackiej w Koszalinie. Pod
czas Kongresu powstało Stowarzysze
nie prawników-esperantystów. W skład 
zarządu stowarzyszenia weszli: adwo-


