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do uczczenia rocznicy XXXV-lecia 
powstania Ludowego Wojska Polskiego 
czynami społecznymi, postanowił prze
pracować 1 dzień przy sadzeniu lasu.

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się 
szkolenie członków KOR na temat 
jazdy w kolumnach i jazdy w tere
nie do celu. Prezes KOR dał do wy
konania odpowiednie zadania i grupa 
13 samochodów osobowych (łącznie — 
43 członków W R) wyjechała do miej
scowości Linie (Nadleśnictwo Bolewi- 
ce — Leśnictwa Linie), gdzie przygo
towane były sadzonki i teren do sa

dzenia lasu.
Grupa ta składająca się z adwoka

tów, pracowników sądu i notariatu, za
lesiła łącznie: 1 ha — sosną i 200 arów 
— świerkiem. Pracę zakończono roz
paleniem ogniska i tradycyjnym pie
czeniem kiełbasek.

Po zakończeniu pracy leśniczy Leś
nictwa Linie Leon Nowak podziękował 
członkom KOR za ich pracę, symboli
zującą trwały pomnik przyrody z oka
zji XXXV-rocznicy LWP.

adw. płk rez. Zbigniew Lewccki

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

1. Z g r o m a d z e n i e  d e l e g a 
t ó w I zby.  W dniu 22 kwietnia br. 
w sali NOT-u w Rzeszowie odbyło 
się roczne Zgromadzenie delegatów 
Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Dziekan Rady adw. Stanisław Ro
goż, dokonując otwarcia Zgromadze
nia, powitał przedstawiciela Mini
stra Sprawiedliwości sędziego Mie
czysławę Tuszyńską. przedstawiciela 
NR A wiceprezesa adw. Karola Po
trzebowskiego, przedstawiciela Woje
wódzkiego Komitetu SD w Rzeszowie 
Władysława Mikułę, przedstawiciela 
Wojewódzkiego Komitetu SD w Kroś
nie adw. Adama Kolendowskiego oraz 
przedstawiciela POP PZPR przy Ra
dzie I sekretarza adw. Marka Książ- 
kiewicza.

Następnie uczczono pamięć zmarłych 
w okresie sprawozdawczym adwoka- 
tów-członków Izby: dra Feliksa Le
wickiego, Józefa Brożynę, Miłosława 
Bojdeckiego, dra Tadeusza Trendotę. 
dra Władysława Woźniaka, dra Jana 
Drzewickiego, Zdzisława Ryżewskiego, 
Mariana Andrysika, Romana Górec
kiego, dra Izydora Snieszka, dra Woj
ciecha Kozdębę, Izydora Eichstaedta, 
Antoniego Rędziniaka i Tomasza Ko
koszkę.

Na przewodniczącego Zgromadzenia 
wybrano adw. Jerzego du Valla, kie-

równika Zespołu Adwokackiego w 
Jaśle.

W obszernym wystąpieniu dziekan 
adw. S. Rogoż złożył sprawozdanie 
z działalności Rady. Mówca wysunął 
szereg problemów dotyczących udziału 
adwokata w śledztwie, sposobów pro
wadzenia śledztwa, wyraził niepokój 
z powodu niedopuszczania przez nie
które kolegia do spraw wykroczeń 
adwokatów do udziału w sprawie, jak 
również stwierdził niecelowość powie
rzenia sędziom funkcji radców praw
nych w gminach ze względu na rolę 
sędziego i możliwość później zetknię
cia się z tymi stronami czy też ze 
sprawami opiniowanymi lub rozstrzy
ganymi przez sędziego poprzednio jako 
radcę prawnego w gminie.

Dziekan postulował potrzebę pod
dania orzecznictwa administracyjnego 
kontroli sądu, jak również potrzebę 
kontroli prasy lokalnej, gdyż niejed
nokrotnie zamieszcza ona artykuły i 
wypowiada poglądy na temat spraw, 
które merytorycznie nie zostały jesz
cze osądzone.

Dziekan zakomunikował zebranym o 
osiągnięciach Rady w sprawach soc
jalnych i inwestycyjnych, jak również 
zakomunikował o wykonaniu przez Ra
dę wniosków Walnego Zgromadzenia 
delegatów z ubiegłego roku.
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Po wystąpieniu dziekana Rady od
była się dyskusja poprzedzona przez 
seniora palestry rzeszowskiej adw. 
Władysława Mendysa apelem pokojo
wym adwokatów domagaj ącyah się za
kazu produkcji broni neutronowej.

Następnie adw. Zbigniew Szwarno- 
wiecki zwrócił — w toku'dyskusji — 
uwagę na nadmierne obciążenie adwo
katury różnymi świadczeniami, wyt
knął również istnienie złych warun
ków lokalowych w niektórych zespo
łach w Izbie.

Kolejny mówca adw. Władysław 
Mendys wskazał na gwałto\yny spa
dek agend, na zaawansowany wiek 
adwokatów, jak również na małą ak
tywność adwokatów w sprawach ad
ministracyjnych.

Adw. Bogumił Jopkiewicz wyraził 
uznanie dla Rady Adwokackiej za 
troskę i opiekę na zespołami, które 
przeszły do nas z Izby kieleckiej, jak 
również pozytywnie ocenił działalność 
inwestycyjną Rady, postulując jedno
cześnie wprowadzenie nowej taryfy 
adwokackiej.

Adw. Aleksander Bentkowski ocenił 
krytycznie obowiązującą ustawę o od
szkodowaniach za wypadki przy pra
cy, jak również system proceduralny 
w zakresie udziału adwokata w postę
powaniu przygotowawczym.

Adw. Mieczysław Cincio sekretarz 
Rady w wystąpieniu swym zwrócił 
uwagę na wypaczenia w działalności 
społecznych komisji pojednawczych, a 
w szczególności na brak możliwości u- 
zyskania klauzuli wykonalności na za
warte ugody. Zwrócił również uwagę 
na działalność kolegiów do spraw wy
kroczeń, a przede wszystkim na ogra
niczanie adwokatów w ich funkcji 
obrończej przed -tymi kolegiami.

Adw. Ludwik Ochwat, członek Ra
dy, i adw. Piotr Blajer, skarbnik Rady, 
omówili sprawę budynku socjalnego 
Rady w Krynicy, budynku Rady w 
Lubaczowie, a ponadto adw. Blajer 
poruszył jeszcze problem opłat sądo
wych w sprawach karnych.

Interesujące wystąpienie adw. 
Augustyna Ostafila z Krosna dotyczy
ło braku zainteresowania ze strony 
władz regionalnych deklaracją adwo
katów złożoną w sprawie udziału ad
wokatów w życiu społecznym i poli
tycznym regionu krośnieńskiego.

Adw. Lech Świerczewski wspomniał 
o potrzebie odpowiedniego doboru 
kadr adwokackich oraz o konieczności 
zorganizowania przez K M  narady ro
boczej z władzami politycznymi i ad
ministracyjnymi w związku z trudną 
— zdaniem mówcy — sytuacją adwo
katury.

Sędzia Mieczysława Tuszyńska, prze
mawiając w imieniu Min. Sprawiedli
wości, pozytywnie oceniła działalność 
Rady Adwokackiej w Rzeszowie, a 
ponadto omówiła szereg problemów 
dotyczących adwokatury.

Wiceprezes NR A adw. Karol Po- 
trzobowski stwierdził, że Prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej wysoko 
ocenia działalność Rady Adwokackiej 
w Rzeszowie oraz jej zabiegi o popra
wę warunków pracy w zespołach ad
wokackich Izby. Mówca zwrócił uwa
gę na pewne niedomagania w zakre
sie troski o poprawę sytuacji adwo- 
katów-rencistów i zaapelował o zwięk
szenie działalności Komisji do spraw 
samopomocy koleżeńskiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
adw. Roman Zarębski złożył z kolei 
wniosek o udzielenie Radzie absolu
torium, a skarbnik Rady złożył wnio
sek o uchwalenie budżetu i składki 
izbowej.

Budżet Izby i Fundusz Wzajemnej 
Pomocy na rok 1978 oraz składka izbo
wa w wysokości 4°/o zostały uchwalo
ne jednogłośnie, przy czym w tym 
samym głosowaniu udzielono również 
absolutorium Radzie Adwokackiej i 
Funduszowi Wzajemnej Pomocy za 
rok 1977.

Na wniosek Komisji wnioskowej 
Zgromadzenie delegatów podjęło uch
wałę następującej treści:
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1) przekazać podjęty apel w sprawie 
zakazu produkcji broni neutrono
wej redakcjom „Palestry” i „No
win" dla podkreślenia solidarności 
adwokatury Izby z głosem pro
testu w tej sprawie całego spo
łeczeństwa polskiego;

2) podjąć — wraz z Naczelną Radą 
Adwokacką — dalsze starania o 
poddanie orzecznictwa administra
cyjnego konroli sądowej;

3) uznać, że generalne stosowanie po
dwójnych opłat sądowych w spra
wach karnych w postępowaniu re
wizyjnym ogranicza w znacznym 
stopniu prawo oskarżonego do o- 
brony;

4) zalecić wystąpienie — za pośred
nictwem Naczelnej Rady Adwo
kackiej — o bardziej umiarkowa
ną politykę karną w sprawie sto
sowania kary grzywny, która po
winna uwzględniać wszystkie oko
liczności sprawy, a przede wszy
stkim sytuację osobistą, rodzinną 
i majątkową oskarżonego;

5) zobowiązać Radę Adwokacką do 
wystąpienia — za pośrednictwem 
Naczelnej Rady Adwokackiej — 
do Prokuratora Generalnego PRL 
o pełną realizację uprawnień ad
wokatury w karnym postępowaniu 
przygotowawczym;

6) zobowiązać Radę Adwokacką o 
ponowne wystąpienie do Naczelnej 
Rady Adwokackiej w kwestii zlik
widowania podatku od wynagro
dzeń adwokatów;

7) zalecić Radzie Adwokackiej pod
jęcie konkretnych działań dla pod
niesienia i umocnienia autorytetu 
sądów i adwokatury;

8) zalecić Radzie Adwokackiej, by 
usprawniła szkolenie zawodowe 
adwokatów dla poprawienia ja
kości usług prawnych świadczo
nych na rzecz społeczeństwa;

9) zobowiązać Radę Adwokacką do 
wystąpienia do FSK przy Naczel
nej Radzie Adwokackiej o zwięk
szenie dopłat dla rencistów i eme
rytów, otrzymujących świadczenia 
według dawnych przepisów;

10) zalecić Radzie Adwokackiej roz
ważenie możliwości stosowania ulg 
dla rencistów i emerytów, korzy
stających z domu wypoczynkowe
go w Krynicy;

11) zobowiązać Radę Adwokacką do 
przedstawienia Naczelnej Radzie 
Adwokackiej propozycji objęcia ad
wokatów świadczeniami ZUS-u od 
pierwszego dnia choroby.

Sejmik adwokatury rzeszowskiej za
kończył obrady w atmosferze koleżeń
skiej współpracy, a rzeczowa dysku
sja była dowodem powagi i pełnego 
zrozumienia roli adwokatury w Pol
sce Ludowej.

2. J u b i l e u s z  Z e s p o ł u  A d w o 
k a c k i e g o  w K r o ś n i e .  Zespół 
Adwokacki w Krośnie jako trzeci naj
starszy Zespół w Izbie rzeszowskiej 
obchodził jubileusz 25-lecia swego ist
nienia.

W dniu 25 lutego br. w lokalu Ze
społu zebrali się: przedstawiciele Wy
działu Administracyjnego KW PZPR 
w Krośnie, prezes Sądu Wojewódzkie
go, wiceprezes tegoż Sądu oraz sędzio
wie Sądu Wojewódzkiego, jak również 
sędziowie Sądu Rejonowego, a także 
przedstawiciele Prokuratury Wojewódz
kiej i Prokuratury Rejonowej w Kroś
nie, kierownik Państwowego Biura 
Notarialnego oraz przedstawiciele Rady 
Adwokackiej w Rzeszowie z dziekanem 
Rogożem. W komplecie zebrali się rów
nież wszyscy członkowie Zespołu 
Adwokackiego w Krośnie oraz apli
kanci, a nadto koledzy emeryci Ze
społu. Sąsiednie zespoły reprezentował 
kierownik Zespołu Adwokackiego w 
Jaśle adw. Jerzy du Vail oraz kierow
nik Zespołu Adwokackiego w Sanoku 
adw. Roman Bojarczuk, a nadto obecny
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był wizytator Zespołów Rady adw. 
Edmund Samborowski.

Zebranie otworzył kierownik Zespo
łu adw. Augustyn Ostafil, witając ser
decznie wszystkich zebranych. Na jego 
też wniosek minutą ciszy uczczono pa
mięć zmarłych członków tego Zespołu.

Przewodniczącym-, zebrania wybrano 
jednogłośnie adw. Franciszka Markie
wicza. Omówił on znaczenie jubileu
szu oraz wkład adwokatury krośnień
skiej w działalność wymiaru sprawie
dliwości i w umacnianie praworząd
ności.

Kierownik Zespołu adw. A. Ostafil 
przedstawił w swoim sprawozdaniu hi
storię powstania i działalności Zespołu 
Adwokackiego w Krośnie i jego doro
bek w okresie istnienia władzy ludowej. 
W historii adwokatury krośnieńskiej 
odegrali szczególną rolę tacy adwoka
ci, jak Stanisław Szwaja, dr Tadeusz 
Ćwiok, Jerzy Frażyńskj, Edward Pudło, 
dr Józef Wojnar, Stanisław Wojtyczek, 
którzy pracą swoją podnieśli rangę za
wodu adwokackiego i przyczynili się 
do podniesienia świadomości prawnej 
społeczeństwa tego regionu.

Przewodniczący zebrania adw. Fran
ciszek Markiewicz złożył serdeczne po
dziękowanie i wyrazy uznania za dłu
goletnią, nienaganną pracę pracowni
com Zespołu: Janinie Dobrzańskiej, Ge
nowefie Jagiełło i Lidii Zięba, wręcza
jąc im z okazji jubileuszu dyplomy 
uznania oraz wiązanki kwiatów. Wy
różniono również emeryta mgra Kazi
mierza Kleina, wręczając mu upominek 
w postaci wazonu chińskiego i podobny 
upominek przekazano seniorowi adwo
katury krośnieńskiej emer. adw. Stani
sławowi Wojtyczkowi.

Z kolei głos zabrali zaproszeni goś
cie: prezes Sądu Wojewódzkiego w 
Krośnie Marian Nowak, kierownik Wy
działu Administracyjnego KW PZPR 
w Krośnie Tadeusz Górski, dziekan 
Rady Adwokackiej w Rzeszowie adw. 
Stanisław Rogoż, prezes Sądu Rejono
wego w Krośnie Stanisław Kulikow
ski, wicedziekan Rady adw. dr Wie

sław Grzegorczyk oraz kierownicy Ze
społów: w Jaśle — adw. Jerzy du Vail 
i w Sanoku — adw. Roman Bojarczuk.

Sylwetkę nieżyjącego adw. Józefa 
Wojnara przedstawił adw. Zbigniew 
Pawłowski.

Rada Adwokacka na posiedzeniu w 
dniu 24 lutego br. podjęła uchwałę 
stwierdzającą, że Zespół Adwokacki w 
Krośnie dobrze zasłużył się adwokatu
rze rzeszowskiej, a w liście pochwal
nym. skierowanym na ręce kierownika 
Zespołu, Rada złożyła podziękowanie 
i wyrazy uznania dla kierownika tego 
Zespołu adw. Augustyna Ostafila.

Z wypowiedzi przedstawicieli władz 
politycznych, sądowych i prokurator
skich wynikało jednoznacznie, że ocena 
pracy adwokatów krośnieńskich jest 
wysoka.

Zespół Adwokacki w Krośnie jest 
jednym z czołowych zespołów w Izbie 
rzeszowskiej. Ma on młodą, zdolną ka
drę adwokatów, która w zakresie 
zarówno wykonywania zawodu jak i 
działalności społecznej i politycznej ma 
znaczne osiągnięcia. Uroczystość za
kończyło spotkanie towarzyskie przy 
tradycyjnej lampce wina w Domu 
Kultury Krośnieńskich Hut Szkła. W 
czasie spotkania wznoszono wiele toa
stów', do których przyłącza się cała 
adwokatura rzeszowska, składając 
wszystkim Kolegom z Krosna jak naj
lepsze życzenia osiągnięć w pracy za
wodowej oraz w życiu osobistym. Ad 
multos annos!

3. N a r a d a  s ę d z i ó w  o k r ę g u  
r z e s z o w s k i e g o .  Zgodnie z trady
cją wprowadzoną przez obecnego pre
zesa Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
dra Aleksandra Oleszkę już po raz 
drugi uczestniczył dziekan Rady Adwo
kackiej w Rzeszowie adw. Stanisław 
Rogoż w naradzie sędziów okręgu rze
szowskiego, która odbyła się w dniu 
9 marca br.

Tematem narady była ocena wyni
ków pracy sądownictwa województwa
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rzeszowskiego i jego zadania na rok 
1978.

W czasie narady omówiono zagad
nienia dotyczące ochrony interesów 
gospodarczych państwa i jego obywa
teli, a nadto ochronę gospodarki żyw
nościowej oraz ochronę bezpieczeństwa 
i porządku prawnego. Dyskutowano 
nad realizacją amnestii, resocjalizacją 
skazanych, ochroną socjalistycznych 
stosunków pracy i ochroną rodziny 
oraz nad realizacją zapobiegania demo
ralizacji dzieci i młodzieży.

Ze względu na szczególnie wyekspo
nowane zagadnienie dotyczące ochro
ny rodziny omawiano działanie na 
rzecz umocnienia trwałości rodziny, 
sprawy alimentacyjne i zapobieganie 
demoralizacji dzieci oraz sprawy zwią
zane z kompleksowym ujęciem spraw 
prowadzonych przez nowo powstałe 
Wydziały Rodzinne i Wydziały dla Nie
letnich Sądu Wojewódzkiego w Rzeszo
wie. Dużo miejsca poświęcono spraw
ności postępowania sądowego, jakości 
orzecznictwa, kultury pracy sądów oraz 
sprawy ogólne dotyczące profilaktyki 
wypływającej z działalności sądów.

W naradzie uczestniczył Wicemini
ster Sprawiedliwości Jędrzej czy k, a 
także przedstawiciele Komitetu Woje
wódzkiego PZPR oraz innych środo
wisk prawniczych.

Dziekan Rady adw. Stanisław Ro
goż, zabierając głos, podkreślił, że 
współpraca adwokatury z wymiarem 
sprawiedliwości, a w szczególności z 
Sądem Wojewódzkim w Rzeszowie 
oraz podległymi mu sądami rejonowy
mi jest jak najlepsza.

Ta forma współpracy w zakresie 
uczestniczenia przedstawiciela adwoka
tury w naradach sędziów Sądu Woje
wódzkiego okręgu rzeszowskiego jest 
następstwem nowego typu współpracy, 
zainicjowanej przez Ministra Sprawie
dliwości prof. dra Jl Bafię.

4. D w u d z i e s t o p i ę c i o l e c i e  
Z e s p o ł u  A d w o k a c k i e g o  w J a 
śle . Adwokatura jasielska o pięknych

tradycjach, sięgających okresu rozbio
rów, międzywojennego i okupacji, ob
chodziła w dniu 25 stycznia br. jubi
leusz 25-lecia istnienia Zespołu Adwo
kackiego z udziałem zaproszonych goś
ci, w tym: przedstawiciela Sądu Re
jonowego w Jaśle prezesa Leosza, Pro
kuratury Rejonowej w osobie prokura
tora Żmigdzkiego i Rady Adwokackiej 
z dziekanem Rogożem na czele oraz z 
udziałem wszystkich członków i praco
wników Zespołu.

Kierownik Zespołu Adwokackiego 
w Jaśle adw. Jerzy du Vail powitał 
serdecznie wszystkich zebranych i za
proponował adw. Władysława Mendy- 
sa, seniora adwokatury jasielskiej (o- 
becnie emeryta) na przewodniczącego 
zebrania.

Adw. W. Mendys przedstawił histo
rię adwokatury jasielskiej i omówił 
również działalność znanych adwoka
tów jasielskich (jak np. adw. Warcha- 
łowskiego) w obronie porządku praw
nego w okresie trudnych lat między
wojennych oraz w czasie okupacji.

Adw. Jerzy du Vail, kierownik Ze
społu, przedstawił historię Zespołu od 
chwili jego założenia, oddając również 
hołd wszystkim zmarłym kolegom-człon- 
kom tego Zespołu w okresie ćwierć
wiecza jego istnienia.

Dziekan Rady adw. Stanisław Rogoż 
wręczył kierownikowi Zespołu uchwałę 
podjętą w związku z jubileuszem Ze
społu. Obok listu pochwalnego dziekan 
wręczył kierownikowi Zespołu upomi
nek w postaci dekoracyjnego kilimu.

Wśród wyróżnionych adwokatów na
leży wymienić: Władysława Mendysa, 
Ludwika Klonowskiego, Michała Kró
la, Teodora Lisowskiego, Jerzego du 
Valla, Ludwika Ochwata, wieloletniego 
członka Rady.

Przemawiali potem jeszcze prezes 
Sądu Rejonowego i szef Prokuratury 
Rejonowej w Jaśle, którzy ocenili wy
soko adwokaturę jasielską. Przemawiał 
również kierownik Zespołu Adwokac
kiego w Krośnie adw. Augustyn Osta- 
fil, ceniąc bardzo sąsiedzką współpracę
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z członkami Zespołu Adwokackiego w 
Jaśle.

Uroczystość zakończyła impreza to
warzyska w lokalu w Krajowicach, w 
czasie której wznoszono toasty za po
myślność członków Zespołu, ich rodzin 
i pracowników.

Organizatorem tej pięknej uroczy
stości o poważnym a jakże serdecznym 
przebiegu należą się słowa uznania, a 
kierownikowi Zespołu adw. Jerzemu du

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

Vallowi należy złożyć serdeczne po
dziękowanie za osobisty trud włożony 
nie tylko w zorganizowanie tej uro
czystości, ale przede wszystkim w kie
rowanie tym Zespołem przez okres 
kilku kadencji.

Wchodzącemu w drugie ćwierćwie
cze Zespołowi należy dedykować sło
wa: Quod bonum, felix, faustum, for- 
tunatumque sit.

adw. Mieczysław Cincio

W dniu 22 kwietnia br. odbyło się 
Zwyczajne doroczne zebranie sprawo
zdawcze Kołń Obrońców Wojskowych 
przy Radzie Adwokackiej w Warszawie 
z udziałem przedstawicieli Wojskowego 
Wymiaru Sprawiedliwości w osobach: 
szefa Kadr IWSN płka Jerzego Miel
czarka, prokuratora NPW płka Józefa 
Kowalskiego i zastępcy szefa Sądu 
WOW płka Eugeniusza Dudzika. Radę 
Adwokacką w Warszawie reprezento
wał wicedziekan adw. Jerzy Malinow
ski.

Zebraniu przewodniczył adw. Antoni 
Borkowy.

Ze sprawozdania z działalności w 
minionym roku złożonego przez prze
wodniczącego Zarządu Koła adw. Ale
ksandra Dubrowskiego, wynika, że Za
rząd:
1) załatwiał sprawy bieżące na 9 po

siedzeniach;
2) zwracał szczególną uwagę na:

— doskonalenie zawodowe w ra
mach specjalności wojskowego 
wymiaru sprawiedliwości,

— prawidłowe wykonywanie zadań 
obrońcy wojskowego zgodnie z 
zasadami etyki adwokackiej i 
godności zawodu,

— profilaktykę w jednostkach Woj
ska Polskiego — ze szczególnym 
uwzględnieniem rozpraw z tzw. 
rozgłosem, mającą wpływ na 
kształtowanie wojskowej dyscy-

pliny w Siłach Zbrojnych;
3) zorganizował sześć prelekcji z dy

skusją na następujące tematy:
a) 23.1X.1977 r. — „Wytyczne wy

miaru sprawiedliwości w sprawie 
orzekania środków karnych przez 
sądy wojskowe”,

b) 20.X.1977 r. — „Znamiona ocen- 
ne kodeksu karnego z 1969 r. ze 
szczególnym uwzględnieniem czę
ści wojskowej”,

c) 26.XI. i 17.XII.1977 r. — „Regu
laminy Sił Zbrojnych PRL: służ
by wewnętrznej, służby garnizo
nowej i wartowniczej oraz dys
cyplinarnej”,

d) 25.1.1978 r. — „Środki przymusu 
posłuszeństwa stosowanego wzglę
dem żołnierzy przez przełożonych 
(starszych stopniem) oraz funk
cjonariuszy organów powołanych 
do ochrony porządku i bezpie
czeństwa publicznego”,

e) 1.IV.1978 r. — „Wybrane proble
my w orzecznictwie Izby Woj
skowej Sądu Najwyższego” i 
„Zagadnienia dotyczące współ
pracy obrońców wojskowych z 
sądami wojskowymi”;

4) prowadził bezpłatne poranictwo dla 
żołnierzy służby czynnej i ich ro
dzin w Społecznym Biurze Pomocy 
Prawnej przy Sądzie WOW (dyżury 
pełniło 48 adwokatów) oraz w Sto
łecznym Klubie Garnizonowym Nr 1 
Domu Wojska Polskiego wraz z


