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Z tycia izb adwokackich

kim „Przewodnik po Kielecczyźnie”.
Gdziekolwiek
działał
społecznie,
czynił to również z pełnym poświę
ceniem i zaangażowaniem.
Był wzorem adwokata i chętnie
dzielił się swymi doświadczeniami
z młodszymi kolegami. Ceniony
przez sądy, poważany przez kole
gów, został uchwałą Naczelnej Ra
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dy Adwokackiej z dnia 30 czerw
ca 1982 r. wyróżniony Złotą Odzna
ką „Adwokatura PRL”.
Będzie nam bardzo brakowało te
go szlachetnego człowieka, przyja
ciela i kolegi. Pamięć o nim pozos
tanie wśród członków palestry kie
leckiej na zawsze.
adw. Stanisław Szufel

Izba

krakowska

1. S p o t k a n i e
z
okazji
135 -1 e c i a T B S P U J. W nie
spełna miesiąc po sesji naukowej
pn. „Adwokatura polska w służbie
nauki prawa”, która odbyła się od
7 do 9 listopada ub. r. w Warsza
wie, adwokaci krakowscy zostali za
proszeni przez Zarząd T o w a r z y s 
twa
Biblioteki
Słucha
c z ó w P r a w a na spotkanie ko
leżeńskie członków i przyjaciół To
warzystwa, zorganizowane w dniu
2 grudnia 1986 r. dla uświetnienia
135-lecia TBSP Uniwersytetu Ja 
giellońskiego.
Przyszli na to spotkanie m.in.
adw.: dr Kazimierz Ostrowski i dr
Jerzy Parzyński. Był to jeden z
przejawów owej łączności adwoka
tury z nauką prawa. Adwokaci odegrali znaczną rolę w długiej his
torii tego najstarszego Koła Nauko
wego, jakim jest TBSP. Kuratorem
Towarzystwa był w latach 1947—
1948 adw. proi. dr Jerzy Stefan
Langrod, a od r. 1970 jest nim prof.
dr Stanisław Włodyka, który był
adwokatem w latach 1958—1963.
Oprócz tego w niedalekiej przesz
łości znaczną rolę odgrywali w pra
cach Towarzystwa tacy adwokaci,
jak dr Juliusz Sas-Wisłocki, Wies

ław Lang, Stefan Płażek, dr Jerzy
Parzyński, dr hab. Andrzej Kubas,
doc. dr hab. Jan Widacki, Bogusław
Filar, Krystyna Staśko-Bonenberg
(nagrodzona za pracę w seminarium
poświęconym przestępczości w aglo
meracji miejskiej), Barbara Chwal
ba (która odniosła sukces w kon
kursie krasomówczym za najpięk
niejszą polszczyznę), piszący te sło
wa i inni. Także obecnie adwoka
tura krakowska żywo interesuje się
losami Towarzystwa. Okręgowa Ra
da Adwokacka w Krakowie dele
guje zawsze swojego przedstawi
ciela do jury konkursów kraso
mówczych
organizowanych przez
TBSP. W r. 1981 adwokaci kra
kowscy uczestniczyli w imprezie z
okazji 130-lecia działalności TBSP
UJ. Wtedy nakładem UJ została
wydana praca Jerzego Malca na
temat historii Towarzystwa od lipca 1850 r., którą to pracę poświęcił
pamięci kuratora prof. dra Edmun
da Krzymuskiego oraz działaczy
TBSP poległych w walce o wolność
w latach 1939—1945.
Obecne spotkanie odbyło się w
zabytkowych salach Collegii Maius
U J na I piętrze, zrekonstruowa
nych i urządzonych pod kierunkiem
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prof. Karola Estreichera.
Część
oficjalna rozpoczęła się w sali kon
ferencyjnej, wyposażonej w stylo
we meble, przyrządy astronomiczne
z epoki Kopernika, portrety i po
piersia uczonych, przy blaskach
elektryczności i świec osadzonych
w potężnych lichtarzach.
Chór Akademicki pod batutą
Adama Korzeniowskiego zaintono
wał hymn „Gaudę Mater Polonia”,
a następnie wykonał pieśni: kano
ny renesansowe Mikołaja Gomółki
do psalmów Jana Kochanowskiego,
„Polskie
sztandary na murach
Kremla”
(pieśń
XIX-wieczna,
pieśń oparta na motywach mu
zyki góralskiej), „Negro-Spirituale”, a na
końcu
„Gaudeamus
igitur”. Wstęp do tego świetnego
występu i zapowiedzi poszczegól
nych utworów wygłaszał Adam
Swiderski. W skład Chóru wchodzą
także prawnicy, a obecnie jego pre
zesem jest student Wydziału Prawa
i Administracji Jacek Doroba.
Po tej inauguracji organizatorzy
zaprosili obecnych do sąsiedniej Stuba Communis, również stylowo urządzonej i wyposażonej, z wew
nętrznymi schodami wiodącymi na
wyższą kondygnację. Sala była oś
wietlona tylko świecami, a na po
tężnych stołach ustawionych w pod
kowę uplasował się w środku rów
nie potężny tort jaśniejący 135
świeczkami (dar firmy polonijnej
„Austropol”). Okolicznościowe toas
ty wygłosili:
dziekan Wydziału
Prawa prof. dr hab. Wojciech Ma
ria Bartel (który w czasach stu
denckich był prezesem Towarzys
twa), kurator Towarzystwa prof.
dr Stanisław Włodyka, dziekan d/s
studenckich doc. dr hab. Zbigniew
Doda. Osią spotkania i osobą, dzię
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ki której impreza mogła się odbyć
w takiej formie i w tym miejscu,
był dyrektor Muzeum UJ, kierow
nik katedry postępowania karnego
prof. dr hab. Stanisław Waltoś.
W imieniu Towarzystwa zabierał
głos prezes Bogusław Chrabota.
W ramach spotkania ogłoszono
także wynik „plebiscytu” na n aj
popularniejszych wśród studentów
profesorów. Wzięło w nim udział
453 studentów. W kategorii samo
dzielnych pracowników nauki zwy
ciężył zdecydowanie prof. dr hab.
Stanisław Grodziski, a wśród młod
szych pracowników nauki — dr
Zbigniew Włosowicz przed dr Zo
fią
Radzikowską.
„Zwycięzcom”
wręczono okolicznościowe dyplomy
i nagrody książkowe.
TBSP skupia corocznie przeszło
100 studentów Wydziału Prawa z
różnych lat. W bieżącym roku aka
demickim pracuje 8 sekcji: prawa
cywilnego, prawa karnego material
nego, prawa finansowego, adminis
tracyjnego, międzynarodowego pu
blicznego, historii prawa, filozofii
prawa i kryminalistyki. Warto jesz
cze przytoczyć skład obecnego Za
rządu TBSP, bo niewątpliwie, jak
uczy tego historia, jego członkowie
odegrają w przyszłości poważniejszą
rolę w nauce prawa i w zawodach
prawniczych. Prezesem Zarządu jest
więc Bogusław Chrabota, wicepre
zesem d/s organizacyjnych — Ma
rek Dochnal, a d/s naukowych —
Paweł Kuglarz, skarbnikiem — Jan
Kozłowski, sekretarzem — Ewa
Habzda, a członkami — Jacek Samela,
Wojciech
Zwierzchowski,
Piotr Kalicki i Mariusz Pasek.
2. W i e c z ó r a u t o r s k i a d w.
Aurelii
Mikulińskie j-
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- K o r c z y ń s k i e j . Dnia 10 grud
nia 1986 r. odbył się w Klubie Ad
wokata w Krakowie przy ul. Sław
kowskiej nr 1 wieczór autorski
p. mecenas Aurelii Mikulińskiej-Korczyńskiej, członka Klubu Ad
wokatów Pisarzy z siedzibą w
Szczecinie i Klubu
Adwokatów
Plastyków z siedzibą w Łodzi. Był
to wieczór poświęcony przeżyciom
autorki, jakich doznała przed dwo
ma laty, podróżując po Indiach. Do
znania zostały przybrane w pięk
ną poetycką formę. W słowie wpro
wadzającym licznie zebrani dowie
dzieli się, że wśród nas jest przed
stawiciel Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Indyjskiej. Poznaliśmy też
znaczenie niektórych słów, które bę
dą pojawiać się często w wier
szach (np., że „tika” to okrągły
znaczek na środku czoła przysługu
jący kobietom z uprzywilejowanej
kasty, że „mała" to girlanda z
kwiatów wkładana na szyję przy
byszom, że „dapy” to schody wio
dące do świętej rzeki Ganges —
rzeki życia i śmierci). Powoli wpro
wadzeni zostaliśmy w atmosferę
Subkontynentu, w epopeję hinduiz
mu (IV w.n.e.), poinformowano nas
0 wierzeniach, o trójcy bogów: o
Brahmie
(stworzycielu),
Wisznu
(utrzymującemu życie) i Sziwie (bo
gu zniszczenia), a nadto o Kriszmie
(bogu dobroci), czczonym w całych
Indiach, o aszmarach i guru (świę
tych mężach nauczających o życiu
1 reinkarnacjach), o ideach hierar
chii, z których wyrosły zanikające
kasty. Do zasłuchanej sali wsączy
ły się dyskretnie oryginalne naro
dowe melodie muzyki hinduskiej:
całkiem ściszone w czasie wypo
wiedzi autorki, nieco nasilające się
w czasie króciutkich przerw.
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Pierwszy wiersz „Lot nocą nad
Indiami” wyczarował przed słucha
czami kolorową siatkę utkaną róż
nobarwnymi drogimi kamieniami,
potem „Indyjska ziemia”, wyznanie
wierszem „Urzekłaś mnie...” i „Roz
kochałaś”, Hindus” i jego urzeka
jące „Oczy Hindusa”, dla równowa
gi „Hinduska”, jej „Tika” i barwna
suknia „Sari”, ujrzeliśmy „Ulice w
Indiach”, „Święte krowy” i równie
„Święte małpy”, „Krążki” (tiki) i
„Mała” — owe girlandy nakładane
na szyje. W połowie imprez w cza
sie przerwy na stołach pojawiły się
charakterystyczne podstawki, a w
nich pręciki z drzewa sandałowe
go, które po zapaleniu wydzielały
miłą woń kadzidlaną.
Następnie wyświetlone
zostały
barwne przezrocza, częściowo wyko
nane przez samą bohaterkę wieczo
ru, a częściowo nabyte i przywie
zione z Indii. Przedstawiały charak
terystyczne krajobrazy,
budowle,
świątynie, rzeźby, wystrój jednej
pagody o tematyce erotycznej, pobrzeże Gangesu, ludzi.
Występ autorki został nagrodzo
ny rzęsistymi oklaskami, kwiatami,
gratulacjami.
Podziękował także
dziekan adw. Marian Anczyk, na
wiązując do wiersza Autorki „Hi
roszima”, opublikowanym w 3 ze
szycie „Palestry Literackiej” (art.
121 i 122).
Z żalem opuszczaliśmy Klub Ad
wokata. Przeżycia tego wieczoru
oderwały od prozy codzienności,
przeniosły nas w inny, daleki świat
widziany oczyma poety także po
nad tamtejszymi realiami. Wiersze
o Indiach wejdą w skład 3 tomiku
poezji autorki. W przygotowaniu
jest tomik 4.
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3. P o s z e r z o n e
zebranie
Z. A. Nr 6 w K r a k o w i e. W dniu
16 grudnia 1986 r. miało miejsce w
Z. A. Nr 6 w Krakowie poszerzone
tematycznie i osobowo zebranie, na
którym obok spraw bieżących (ta
kich, jak sprawy finansowe, osobo
we, archiwalne) omówione zostały
problemy związane z przebiegiem
II Krajowego Zjazdu Adwokatury
w Warszawie w dniach 22 i 23 listo
pada 1986 r. Przede wszystkim dwaj
członkowie Zespołu, którzy zostali
wybrani przez Zgromadzenie Izby
11 października 1986 r. na delega
tów na ów Zjazd (adw. adw. Jacek
Kański i Marian Sadowski), przed
stawili przebieg Zjazdu, a m. in.
wygłoszone na Zjeździe referaty,
wystąpienia zaproszonych gości, a
wśród nich sekretarza KC PZPR
Stanisława Cioska i Ministra Spra
wiedliwości Lecha Domerackiego,
programowe wystąpienie adw. dra
Kazimierza Łojewskiego, przemó
wienia adw. dra Zdzisława Krze
mińskiego i adw. Marii BudzaIzba
Z w i z y t ą u „ b r a t a n k ó w ”.
W dniach od 19 do 24 września
1986 r., na zaproszenie Rady Ad
wokackiej w Eger, przebywała na
Węgrzech delegacja adwokatów Izby
łódzkiej. Delegacji przewodniczył
wieloletni dziekan Rady Adwokac
kiej w Łodzi, inicjator koleżeńskiej
współpracy izb adwokackich w Eger
i Łodzi, adw. dr Eugeniusz Sindlewski. W skład delegacji weszli po
nadto: adw. Jerzy Nowak, adw. An
drzej Pirog i adw. Andrzej Wosiński.
Koledzy z Eger zgotowali naszej
delegacji niezwykle serdeczne przy
jęcie.
Znakomicie
przygotowany

Nr 2 (350)

nowskiej, dalej — problemy poru
szane w dyskusji, m.in. przez adw.
dra hab. Andrzeja Kubasa, adw.
Zbigniewa Dykę, adw. Władysława
Siła-Nowickiego, adw. Mariana Anczyka, przebieg głosowania i wyni
ki wyborów, uchwalone wnioski, a
ponadto podziękowania i życzenia
złożone w związku z zaprzestaniem
pracy w samorządzie adwokackim
przez adw. Franciszka Sadurskiego
i prof. dra hab. Kazimierza Buchałę.
W części towarzyskiej zebrania
w Zespole składano życzenia kole
dze adw. Maurycemu Wienerowi,
jednemu z członków założycieli Zes
połu, długoletniemu jego kierowni
kowi, poetyckiemu piewcy wyda
rzeń zespołowych, a to w związku
z przekroczeniem przez Kolegę Wienera 1 października 1986 r. 80 lat
życia, wypełnionego owocną pracą
w zawodzie, w jego samorządzie
oraz w Towarzystwie Kulturalnym
Żydów.
dr Stefan Kosiński
łódzka
program wizyty zawierał bardzo
interesujące oficjalne i ściśle zawo
dowe spotkanie, a także dwie wy
cieczki krajoznawcze. Gospodarze
tak drobiazgowo opracowali prog
ram naszego pobytu, że nawet po
goda, wręcz wspaniała przez 5 nie
zapomnianych dla nas dni, jakby
„podporządkowała się” temu.
Pierwszego i drugiego dnia po
bytu odwiedziliśmy dwa zespoły ad
wokackie: w Eger (23 adwokatów)
i w Gyongyos (15 adwokatów). Nie
bez „cienia zazdrości” poznawaliś
my warunki pracy węgierskich ko
legów. Adwokaci przyjmują tu w
pojedynczych (tylko wyjątkowo w

