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wezwań oskarżonym lub zawiadomień 
obrońcom, a niekiedy nawet z naru
szeniem art. 305 k.p.k. Powoduje to, 
że wnioski dowodowe w takich wy
padkach składane są z opóźnieniami, 
co ujemnie wpływa na szybkość po
stępowania.

Pozytywnie oceniono poziom wystą
pień adwokatów przed sądem zarówno

w sprawach karnych jak i cywilnych 
oraz wykazywaną przy tym znajomość 
prawa i orzecznictwa.

Uczestnicy narady podkreślili celo
wość kontynuowania tego rodzaju 
spotkań i postanowili następną naradę 
zorganizować w listopadzie br.

adwokat Jan Brudnicki

I z b a  r z e s z o w s k a

1. E g z a m i n  a d w o k a c k i .  Przed 
Komisją Egzaminacyjną powołaną 
przez Radę Adwokacką w Rzeszowie 
odbył się w dniach 15 i 16 września 
1978 r. pisemny egzamin dla aplikan
tów adwokackich Izby z prawa cywil
nego i karnego, a w dniach 29 i 30 
września 1978 r. egzamin ustny.

Do egzaminu przystąpiło 5 aplikan
tów Izby, a mianowicie Jadwiga Ku
lig z Zespołu Adwokackiego Nr 1 w 
Stalowej Woli, Jan Rejman z Zespołu 
Adwokackiego Nr 1 w Rzeszowie, 
Krzysztof du Vall z Zespołu Adwo
kackiego w Jaśle, Andrzej Szufel z Ze
społu Adwokackiego Nr 1 w Przemyślu 
i Leszek Wilczek z Zespołu Adwoka
ckiego w Sanoku. Wszyscy zdali egza
min z wynikiem pozytywnym, przy 
czym apl. adw. Jan Rejman złożył 
egzamin z wynikiem bardzo dobrym.

Komisji Egzaminacyjnej przewodni
czył dziekan Rady Adw. Stanisław 
Rogoż, a Ministerstwo Sprawiedliwoś
ci reprezentował naczelnik Samodziel
nego Wydziału Adwokatury sędzia Ta
deusz Ładykowski. Natomiast Naczelną 
Radę Adwokacką reprezentował skar
bnik NRA adw. Jerzy Gniewiewski.

Członkowie Komisji złożyli gratu
lacje egzaminowanym aplikantom pod
kreślając, że poziom przygotowania 
aplikantów w naszej Izbie był dobry.

Aplikanci po egzaminie zostaną wpi
sani na listę adwokatów członków na
szej Izby w województwach: krośnień
skim, przemyskim i tarnobrzeskim, 
wchodzących w skład Izby rzeszow
skiej.

2. S z k o l e n i e  z a w o d o w e  a p l i 
k a n t ó w  i a d w o k a t ó w  Izby.  
Zgodnie z postanowieniami nowego 
regulaminu aplikacji adwokackiej i 
egzaminu adwokackiego, uchwalonego 
przez Naczelną Radę Adwokacką w 
dniu 22 października 1977 r., Rada 
Adwokacka w Rzeszowie uchwałą z 
dnia 30 czerwca 1978 r. postanowiła po
wołać wykładowców poszczególnych 
przedmiotów na 3-letni okres szkole
nia od września 1978 r. do czerwca 
1981 r.

Wykładowcami są adwokaci: dr 
Piotr Blajer, Mieczysław Cincio, Emil 
Górnicki, Stanisław Rogoż, Roman Za
rębski oraz osoby spoza adwokatury, a 
m.in. wiceprezes Okręgowej Komisji 
Arbitrażowej Stefan Puchała, powoła
ny jako wykładowca z zakresu prawa 
gospodarczego. Jednocześnie Rada po
wołała na wykładowcę z języka nie
mieckiego i angielskiego b.sędziego Są
du Wojewódzkiego w Rzeszowie Broni
sława Rejmana, który już rozpoczął 
zajęcia z dniem 30 września br.

Do zagadnień z zakresu kryminali
styki i kryminologii, medycyny sądo
wej, księgowości, ruchu drogowego i 
motoryzacji powołani zostaną dodatko
wo profesorowie Uniwersytetu Jagiel
lońskiego bądź pracownicy naukowi 
Akademii Medycznej w Krakowie oraz 
spiecjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądo
wych im. Jana Sehna w Krakowie, 
którzy prowadzić będą praktyczne i 
teoretyczne zajęcia z tych zagadnień.

Rada, doceniając znowelizowane 
p>rzepisy w zakresie szkolenia aplikan-
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tów adwokackich, wyposażyła aplikan
tów w odpowiednie podręczniki do nau
ki języków obcych, płyty i magnetofon, 
ażeby w okresie 3-letniej aplikacji mo
gli oni w sposób dostateczny opano
wać język potrzebny do wykonywa
nia zawodu.

Troska o prawidłowe przygotowanie 
aplikantów do zawodu ze strony Ra
dy przejawia się także w tym, że apli
kanci będą: odbywać zajęcia w Okrę
gowej Komisji Arbitrażowej, przysłu
chiwać się rozprawom arbitrażowym, 
brać udział w czynnościach Państwo
wego Biura Notarialnego, zaznajamiać 
się z czynnościami biegłych z zakresu 
księgowości i ruchu drogowego oraz 
będą brać udział w praktycznych za
jęciach w laboratoriach ekspertyz są
dowych. Mają oni też wyznaczone go
dziny na zajęcia w Zakładzie Medycy
ny Sądowej w Rzeszowie z uwzględ
nieniem anatomo-patologii, w szcze
gólności przy sekcjach zwłok prowa
dzonych przez ten Zakład. Wzmożona 
zostanie również działalność kierowni
ków zespołów w zakresie wdrażania 
aplikantów w arkana techniki biuro
wej i księgowości zespołów. Zwłaszcza 
każdy aplikant będzie się zaznajamiać 
z działalnością zespołów oraz z dzia
łalnością pracowników księgowo-finan
sowych.

Równolegle ze szkoleniem aplikan
tów wzmogła się działalność Komisji 
Szkoleniowej przy Radzie (przewodni
czy jej adw. Emil Górnicki) także w 
zakresie szkolenia zawodowego adwo
katów.

Jeszcze w bieżącym roku zostaną 
wygłoszone referaty i będą omówione 
praktycznie podstawy rewizji cywilnej 
i karnej we wszystkich ośrodkach 
szkoleniowych Izby, a więc w Krośnie, 
Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.

3. W i z y t a c j e  w I zb i e .  Usta
lony program wizytacji przez Woje
wódzki Zespół Wizytatorów Rady rea
lizowany jest w pełnym zakresie. 
Przeprowadzone wizytacje dotyczyły

nie tylko poszczególnych zespołów, 
gdyż w bieżącym roku poświęcono wie
le uwagi także pracy zawodowej adwo
katów naszej Izby. W związku z powyż
szym delegowani wizytatorzy badali 
akta w Sądzie Wojewódzkim w Kroś
nie i w Przemyślu. Wyniki tych wizy
tacji, jakkolwiek nie ujawniły isto
tnych uchybień, to jednak pozwoliły 
stwierdzić znaczne braki w zakresie 
formułowania podstaw i wniosków re
wizyjnych. Właśnie te uwagi wizyta
torów uczuliły Radę na potrzebę omó
wienia tych problemów w ramach 
szkolenia adwokackiego we wszystkich 
naszych ośrodkach szkoleniowych.

Szczególnie aktywną działalność 
przejawia wizytacja księgowo-finanso
wa, w której ramach inspektor Rady 
Tadeusz Garbacik zwracał uwagę prze
de wszystkim na dokształcanie praco
wników służby księgowo-finansowej 
zespołów naszej Izby.

Ujednolicono księgowość we wszy
stkich zespołach, wprowadzono kontro
lę w zakresie terminowej sprawozdaw
czości finansowej oraz systematycznie 
wyprowadza się nową technikę biuro
wości, a nadto na bieżąco zaznajamia 
się pracowników z aktualnie obowią
zującymi przepisami w tej dziedzinie.

4. |Adw. Edward Br y d a k . | Z  głębo
kim żalem odprowadzono na miejsce 
wiecznego spoczynku adw. Edwarda 
Brydaka, zmarłego dnia 9 czerwca 
1978 r. w Rzeszowie. Odszedł na za
wsze z szeregów palestry rzeszowskiej 
dobry kolega, prawy i szlachetny czło
wiek, gorący patriota i dzielny żoł
nierz.

Urodził się 27 stycznia 1901 r. w 
Rzeszowie, gdzie po ukończeniu szkoły 
zasadniczej i średniej podjął studia 
prawmicze na Wydziale Prawa Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Po odbyciu 
aplikacji sądowej wykonywał zawód 
sędziego w różnych miejscowościach, a 
ostatnio w Rzeszowie (w byłym Sądzie 
Grodzkim).
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W okresie międzywojennym adw. 
Edward Brydak był czynnym działa
czem Towarzystwa Szkoły Ludowej w 
Rzeszowie i przyczynił się do rozbu
dowy dawnego Gimnazjum Kupieckie
go w Rzeszowie. Już w tym' czasie 
pracą swoją i przymiotami swego cha
rakteru oraz umysłu zasłużył sobie na 
przywiązanie ze strony uczniów oraz 
sympatię kolegów i uznanie władz 
szkolnych.

Po wybuchu II wojny światowej 
adw. Brydak bierze czynny udział w 
ruchu oporu i jako były komendant 
Obwodu Armii Krajowej w Rzeszo
wie (pseudonim „Andrzej”) walczył 
z okupantem i organizował podziemie, 
przy czym akcją swoją objął teren Pol
ski południowej. Z jego też inspiracji 
dokonano szeregu zamachów na funk
cjonariuszy gestapo i policji niemiec
kiej, jak również prowadzono akcję 
sabotażową na tym terenie.

Adw. E. Brydak oddał się całkowi
cie sprawie walki podziemnej jako ofi
cer szkoleniowy w szeregach Armii 
Krajowej. Działał również jako żołnierz 
na wszystkich frontach polskiego pod
ziemia. Był jednym z tych nielicznych 
działaczy ruchu oporu, któremu w 
uznaniu zasług i za udział w walkach 
z hitlerowskim okupantem przyznano 
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Mili
tari, Krzyż Kawalerski Orderu Odro
dzenia Polski, Krzyż Partyzancki, 
dwukrotnie Krzyż Walecznych, Złoty 
Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi z 
Mieczami, a ponadto odznaczono go 
również innymi odznaczeniami krajo
wymi oraz odznaczeniami zagranicz
nymi, nadanymi mu przez Fédération 
des Combattants Allies en Europe (La 
Croix Partisan d’Europe) i przez Asso
ciation des Résistance Combattants 
Polonais en France (Officier Croix du 
Mérité).

Była to postać wybitna. Był żołnie
rzem i miał jedną z pięknych kart ży
ciowych — kart, którymi nieliczni 
tylko mogą się poszczycić.

Po wojnie wpisany został na %tę 
adwokatów-członków Izby rzeszow
skiej. Wykonywał zawód radcy praw
nego, a ponadto podjął pracę nauczy
ciela ekonomii w Liceum Ekonomicz
nym w Rzeszowie, którego, jak już 
wyżej wspomniano, był fundatorem i  
przyczynił się do jego rozbudowy. Pra
ca radcy prawnego oraz praca nauczy
ciela pozwalały mu również rozwi
nąć szeroką działalność w Polskim 
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznaw
czym. Był zasłużonym działaczem 
PTTK, założycielem i Prezesem Za
rządu Okręgu PTTK w Rzeszowie, 
przewodniczącym Wojewódzkiej Ko
misji Historycznej PTTK, zasłużonym 
przewodnikiem i przodownikiem tu
rystyki górskiej, organizatorem schro
nisk turystycznych w Bieszczadach i 
Beskidzie Niskim, instruktorem kra
joznawstwa Polski. Za wybitną dzia
łalność społeczną odznaczony został 
Złotą Honorową Odznaką PTTK, Od
znaką „Zasłużony Działacz Turystyki’’, 
medalem „Aleksandra Janowskiego” 
oraz innymi odznaczeniami. Adw. 
Brydak był w pełni zaangażowanym 
działaczem, serdecznym opiekunem i 
doradcą kadry turystycznej PTTK.

Jakkolwiek adw. Brydak nie wyko
nywał zawodu adwokata w zespole, to 
jednak brał czynny udział w pracach 
samorządu adwokatury, a w szczegól
ności w pracach Rady. Zmarły był 
więc przewodniczącym Komisji do 
spraw rencistów i emerytów i inicja
tywą swoją przyczynił się do uakty
wnienia działalności tej Komisji.

Całe życie adw. Brydaka to praca, 
która go tak dalece absorbowała, że 
nie miał już czasu dla siebie i dla 
swoich najbliższych. Łączył w sobie 
cechy patrioty i żołnierza oraz na
uczyciela-wychowawcy młodych poko
leń.

Pogrzeb jego miał charakter szcze
gólny, odprowadzało go bowiem na 
miejsce spoczynku wielu ludzi: i ci, z 
którymi wspólnie walczył o wyzwolę-
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nie kraju, i ci, z którymi pracował 
w okresie po wyzwoleniu. W licznych 
przemówieniach nad mogiłą Zmarłego 
podnoszono nieprzeciętne cechy tego 
człowieka, w szczególności jego wiel
kie serce i dobroć na codzień.

I my, żegnając adw. Brydaka, chce
my podkreślić, że był dobrym Pola
kiem i obywatelem i dlatego niech 
piękna ziemia ojczysta, której służył 
przede wszystkim jako żołnierz, przyj
mie go na sen wieczny.

Cześć Jego pamięci!

5. jAdw. Antoni R ę d z i n i a k .  | Dnia
6 marca 1978 r. zmarł w Krakowie ad
wokat Antoni Rędziniak, członek Ze
społu Adwokackiego w Kolbuszowej.

Adw. Rędziniak urodził się 25 wrze
śnia 1930 r. w Gliniku Charzewskim 
na ziemi strzyżowskiej. Szkołę średnią 
ukończył w Rzeszowie, a następnie 
podjął studia prawnicze na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, 
po ukończeniu których uzyskał stopień 
magistra praw. Przez kilka lat praco
wał w Prokuraturze Wojewódzkiej w 
Rzeszowie, a następnie w charakterze 
radcy prawnego w uspołecznionych za

kładach pracy Rzeszowszczyzny. W 
roku 1962 uzyskał wpis na listę adwo
katów członków Izby rzeszowskiej i 
przyjęty został w skład członków Ze
społu Adwokackiego w Kolbuszowej.

Był adwokatem sumiennym, taktow
nym i potrafił dzielić czas między 
pracę społeczną i zawodową. W pra
cach samorządu adwokackiego brał 
czynny udział jako członek Koła 
PTTK przy Radzie i Komisji Socjal
no-Bytowej, przejawiając tam dużą 
inicjatywę w organizowaniu zebrań 
towarzyskich, wieczorków tanecznych, 
rajdów i innych spotkań naszej spo
łeczności. Jego szczególną zasługą było 
nabycie przez Radę obiektu socjalne
go w Krynicy, albowiem dzięki adw. 
Rędziniakowi i jego poświęceniu Rada 
mogła nabyć ten obiekt, przeznaczony 
w całości na cele rekreacyjne dla ad
wokatury polskiej. Zaangażowanie adw. 
A. Rędziniaka w sprawy samorządu 
adwokatury doceniła Rada Adwokacka 
w specjalnej uchwale wręczonej Zmar
łemu na krótko przed śmiercią.

Śmierć adw. A. Rędziniaka to duża 
strata dla naszej korporacji. Pamięć 
o Nim pozostanie na długo w naszych 
sercach.

adw. Mieczysław Cincło

I z b a  s z c z e c i ń s k a

W dniach 22 i 24 września br. odby
ła się w Międzyzdrojach konferencja 
szkoleniowa dla adwokatów i aplikan
tów adwokackich, członków Izby.

Program konferencji obejmował na
stępujące zagadnienia: 1. Wybrane za
gadnienia prawa dewizowego — ref. 
adw. Alfred Włoch, 2. Problemy dzie
dziczenia gospodarstw rolnych — ref.

adw. W. Świątek, 3. Aktualne pro
blemy ubezpieczeń komunikacyjnych 
— ref. mgr Andrzej Wybranowski, 4. 
Udział adwokatów w postępowaniu 
administracyjnym (dwugłos polemicz
ny) — ref. adw. dr Roman Łyczywek i 
koref. mgr Zygmunt Kandulski.

adw. J.Z.

I z b a  t o r u ń s k a

1. jAdw. Wojciech D ą b r o w s k i . | W 
dniu 4 lutego 1978 r. odbył się w To
runiu pogrzeb adw. Wojciecha Dąbro
wskiego, zmarłego 3 dni przedtem w

Warszawie.
Pochowano człowieka skromnego, nie 

szukającego nigdy rozgłosu ni sławy, 
a jednak nad otwartą mogiłą zgroma-


