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KRONIKA

I. KRONIKA CENTRALNA

Sprawozdanie z pobytu prawników radzieckich 
i brytyjskich w Polsce

W dniach od 3.X. do 8X1988 r. przebywała w Polsce delegacja adwo
katury radzieckiej złożona z członków Moskiewskiego Kolegium Adwoka
tów. W Związku Radzieckim nie istnieje instytucja Naczelnej Rady Adwo
kackiej, dlatego też adwokaturę radziecką reprezentują zwyczajowo 
przedstawiciele adwokatury stołecznej.

Na czele delegacji stał przewodniczący Moskiewskiego Kolegium Ad
wokatów Gieorgij Aleksiejewicz Waskriesienskij, a ponadto w jej skład 
wchodzili następujący członkowie prezydium: Galina Pawłowna Izmaiło- 
wa, Wiaczesław Zelikowicz Kandamirow i Gienrich Pawłowicz Padwa.

Goście radzieccy złożyli wizytę Wiceministrowi Sprawiedliwości oraz 
Prezesowi Sądu Najwyższego, a ponadto odbyli spotkania środowiskowe 
z adwokaturą warszawską w Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz w Okrę
gowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W czasie spotkań omawiano problematykę wykonywania zawodu w 
Polsce i w Związku Radzieckim. Szczególnym zainteresowaniem gości 
objęta była problematyka samorządu adwokackiego na gruncie obowiązu
jącego u nas prawa o adwokaturze.

W dniach 5 i 6 października 1988 r. koledzy radzieccy goszczeni byli 
przez Radę Adwokacką w Toruniu. Wyjazd do Torunia odbył się w grupie 
mieszanej, w skład której wchodzili również prawnicy brytyjscy. W wyni
ku bowiem bardzo korzystnego zbiegu terminów, w tym samym czasie 
bawiła również w Polsce, na zaproszenie Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, grupa pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwer
sytetu w Manchesterze, złożona zarówno z przedstawicieli nauki jak i 
praktyki (w osobach barristerów z Manchesteru). Na czele tej grupy stała 
pani Diana Kloss, będąca barristerem i jednocześnie wykładowcą na Wy
dziale Prawa Uniwersytetu w Manchesterze. Spotkanie kolegów radziec
kich z siedmioosobową grupą brytyjską i wspólny wyjazd do Torunia 
pozwoliły na bardzo interesujący kontakt zawodowy przedstawicieli tych 
grup.

Należy podkreślić gościnność i znakomitą organizację pobytu gości 
brytyjskich i radzieckich w Toruniu, będącą zasługą Rady Adwokackiej w 
Toruniu, a zwłaszcza jej dziekana adw. Zygmunta Pubanca i sekretarza 
rady adw. Marii Jackowiak.

W Toruniu goście odbyli trzy interesujące spotkania: z pracownikami 
naukowymi Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, z pra
cownikami sądownictwa oraz z Radą Adwokacką w Toruniu.

Gości radzieckich i brytyjskich przyjął rektor Uniwersytetu w Toruniu 
prof. dr hab. Janusz Kopcewicz oraz dziekan Wydziału Prawa prof. dr Je
rzy Marek. Spotkali się oni także z przedstawicielem Komitetu Woje
wódzkiego PZPR w Toruniu Lucją Pokorniecką, prezesem Sądu Woje
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wódzkiego w Toruniu Arturem Kujawą, prokuratorem wojewódzkim Zyg
muntem Kołackim i szefem Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
płk. drem Stanisławem Łukasiakiem.

Zarówno koledzy radzieccy jak i brytyjscy ujęci byli gościnnością, z ja
ką spotkali się w Toruniu i Warszawie, jak również sprawną organizacją 
ich pobytu w Polsce.

Pobyt naszych gości, reprezentujących dwa różne systemy prawne i 
ustrojowe, oraz wzajemna wymiana doświadczeń i informacji zawodo
wych przyczyniły się z całą pewnością do lepszego wzajemnego zrozu
mienia i dobrze służyły idei przyjaźni między środowiskami prawniczymi 
krajów europejskich.

adw. Zbigniew Czerski

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH 

I zba  bi el ska

Adw. Maciej Zając (1957—1988). 
Dnia 30 maja 1988 r. zmarł 31 -letni 
adwokat Maciej Zając, urodzony 23 
lutego 1957 r. w Wadowicach w 
rodzinie prawniczej. Po studiach 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
latach 1976—1981 odbył w latach 
1982—1984 aplikację sądową po
zaetatową, zakończoną egzeminem 
sędziowskim zdanym z oceną „bar
dzo dobrze”. W dniu 2 września 
1985 r. rozpoczął aplikację adwo
kacką w Okręgowej Radzie Adwo
kackiej w Bielsku-Białej i zakończył 
ją zdanym również na „bardzo 
dobrze” egzaminem adwokackim w 
dniu 12 października 1987 r. Na
stępnie rozpoczął pracę adwokata 
w kwietniu 1988 r. w Zespole Ad
wokackim w Żywcu.

Aczkolwiek nie było mu dane 
kontynuować kariery zawodowej 
tak wcześnie przerwanej przez ok
rutną śmierć, to jednak trzeba o 
nim napisać, by dać świadectwo o 
człowieku pod każdym względem 
nieprzeciętnym. Wyjątkowo zdolny, 
błyskotliwy, o niezwykle chłonnym 
umyśle, łączył znakomitą znajo

mość prawa z umiejętnością jego 
praktycznego wykorzystania. Był 
przy tym niezwykle pracowity, do
kładny i rzetelny, taktowny w sto
sunku do urzędów i klientów, był 
jednocześnie wzorowym kolegą, 
chętnym zawsze do świadczenia 
bezinteresownej pomocy innym ad
wokatom. Posiadał rzadką cechę 
charakteru, jaką jest autentyczna 
skromność idąca w parze z bra
kiem wyrachowania.

Mimo wyniszczającej go choro
by, potrafił zdobyć się na wysiłek 
zdania z wynikiem bardzo dobrym 
egzaminu adwokackiego.

Po przebyciu ciężkiej operacji 
rozpoczął wykonywanie zawodu ad
wokata w Zespole Adwokackim w 
Żywcu. Zmarł zaledwie po 2 mie
siącach wykonywania samodzielnej 
pracy zawodowej. Mimo że dosko
nale zdawał sobie sprawę ze stanu 
swojego zdrowia, nigdy nie uskar
żał się na zły los. Cechował go sta
ły optymizm, będący wynikiem je
go silnego hartu ducha.

Pogrzeb śp. kolegi Zająca odbył 
się 4 czerwca 1988 r. w Wadowi
cach. Trumnę z kaplicy pogrzebo


