Adwokaci zainaugurowali w Bydgoszczy 100-lecie
Adwokatury
W sobotę, 20 stycznia br. adwokaci
zainaugurowali w Bydgoszczy 100-lecie
Odrodzonej Adwokatury Polskiej, w ramach
obchodów 98. rocznicy powrotu miasta do
macierzy.
Pretekstem do rozpoczęcia adwokackiego święta
w Bydgoszczy był historyczny fakt objęcia 20
stycznia 1920 r. władzy w mieście przez adwokata
Jana Maciaszka.
W nawiązaniu do tego wydarzenia, o godzinie
15.00 na schodach Biblioteki Wojewódzkiej i
Miejskiej Publicznej w Bydgoszczy odbyła się
inscenizacja historyczna przekazania kluczy do
miasta przez niemieckiego burmistrza Hugo Wolfa
komisarycznemu
prezydentowi
Janowi
Maciaszkowi. W wydarzeniu tłumnie wzięli udział
bydgoszczanie, którzy wraz z całymi rodzinami
przybyli na Stary Rynek.
Po inscenizacji głos zabrał adw. Jacek Trela,
prezes NRA, który w swoim wystąpieniu zwracał
się bezpośrednio do prezydenta Jana Maciaszka,
który rządził miastem w latach 1920 – 1921.
- W tym roku obchodzimy jako adwokaci stulecie
Adwokatury Polskiej. Ta piękna inscenizacja, która
przenosi nas 98 lat wstecz, upoważnia mnie do
tego, żeby zwrócić się bezpośrednio do waszego
prezydenta
ówczesnego
Jana
Maciaszka,
adwokata. Panie mecenasie, panie prezydencie,
pan
był
państwowcem,
działaczem
samorządowym z krwi i kości, był pan wybitnym
adwokatem i głosicielem praw obywatelskich. To
właśnie
w
tej
inscenizacji,
którą
dzisiaj
usłyszeliśmy, pan wysłowił deklarację równych
praw dla wszystkich obywateli Bydgoszczy. Bez
znaczenia dla pochodzenia i narodowości. To pan i
panu podobni adwokaci w Polsce niepodległej
kształtowali wzory postępowań dla kolejnych
pokoleń adwokatów i również dla nas. Obecnie
Adwokatura w sposób wyraźny prezentuje
stanowisko
w
obronie
praw
ludzi,
praw
obywatelskich, w obronie konstytucji, na rzecz
niezależnych i bezstronnych sądów. To są
wartości, które przyświecają nam, tym dla których
był pan wzorem. – podkreślał.
Prezes

NRA

wyraził

także

swój

zachwyt
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Bydgoszczą.
- W Bydgoszczy można się zakochać. Ludzie,
piękna architektura, nowoczesne i piękne miasto –
to jest to, czego można wam zazdrościć.
Bydgoszcz jest świetnym miastem do mieszkania.
– dodał.
Następnie głos zabrał prezydent Bydgoszczy,
Rafał Bruski. - Cieszę się, że to właśnie w
Bydgoszczy władze adwokackie zdecydowały się
rozpocząć
obchody
100-lecia
Odrodzonej
Adwokatury Polskiej.
Prezydent wyraził także swój podziw dla
zaangażowania adwokatów w sprawy społeczne:
- Myślę, że przez ostatni rok, Polacy są bardzo
zaangażowani w budowanie swojej wiedzy
prawniczej. Dowiedzieli się co to jest konstytucja,
co to jest trybunał, dowiedzieli się co to jest
niezależność sądów. Wiemy, że ten proces jest
trudny i ta dyskusja jest trudna, ale adwokaci
będą w tych sprawach stać zawsze po właściwej
stronie.
Na koniec zwracając się do licznie zebranych na
Starym Rynku adwokatów powiedział:
-Życzę Państwu abyście tymi ideami, którymi
kierowaliście się wybierając swój zawód, mogli się
kierować dalej, dla dobra wszystkich tych, którzy
do was zwrócą się o pomoc.
Inscenizacja stanowiła kulminację bydgoskich
obchodów.
Wśród
pozostałych
atrakcji
zorganizowanych tego dnia przez Miejskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy była m.in. gra
miejska, w ramach której bydgoszczanie zaglądali
do pracowni przedwojennych przedsiębiorców.
Jednym z symbolicznych bohaterów gry był Jan
Maciaszek, którego zagrał aktor Witold Szulc.
Czekał on na uczestników zabawy w specjalnie
zaaranżowanej kancelarii adwokackiej, w siedzibie
Galerii Wspólnej wraz z adwokatami i aplikantami
adwokackimi
bydgoskiej
izby
adwokackiej.
Przedstawiciele izby oprowadzali bydgoszczan po
kancelarii i
pomagali im w rozwiązywaniu
zagadek.
Tego
dnia
kancelarię
Maciaszka
zwiedziło ponad 350 osób.
Tradycyjnie na Starym Rynku nie zabrakło ciastek
w kształcie klucza wypiekanych co roku przez
restaurację Zespołu Pałacowo-Parkowego w
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Ostromecku dla upamiętnienia wydarzenia z 1920
r.
Podsumowanie inauguracji jubileuszu odbyło się
wieczorem w bydgoskiej Akademii Muzycznej
podczas uroczystej promocji książki "Dzieje
Adwokatury w Wielkopolsce i na Pomorzu
Nadwiślańskim w latach 1772-1945 r." autorstwa
prof. Janusza Kutty, wybitnego historyka, badacza
historii regionu i adwokatury oraz wieloletniego
dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.
Wśród
gości
znaleźli
się:
Jan
Szopiński,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy,
prof. Helena Czakowska, rektor KPSW w
Bydgoszczy, Marek Czerski, kanclerz bydgoskiej
Akademii Muzycznej, adw. Jacek Trela, prezes
NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw.
Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, SSO
Włodzimierz Hilla, prezes Związku Prawników
Polskich w Bydgoszczy, SSO Mariola UrbańskaTrzecka, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich
„Iustitia” oraz dr hab. Adam Redzik, zastępca
redaktora naczelnego „Palestry”.
Najnowsza publikacja prof. J. Kutty stanowi
rozwinięcie w aspekcie czasowym i geograficznym
monografii
"Historia
Izby
Adwokackiej
w
Bydgoszczy 1945-2010" wydanej w 2012 roku. I
jak podkreśliła adw. Justyna Mazur, dziekan ORA
w Bydgoszczy: - Książka ta nie powstałaby gdyby
nie duży wysiłek i zaangażowanie adw. Bogusława
Owsianika i adw. Macieja Dzierżykraja-Lipowicza,
przewodniczącego Komisji Historycznej ORA w
Bydgoszczy.
Wieczór poświęcony był wspomnieniom o
wybitnych postaciach adwokatury poznańskiej,
toruńskiej, gdańskiej i bydgoskiej, bo jak sam
autor podkreślił najważniejsi w tej publikacji są
ludzie. - Książka obraca się wokół postaci, które
tworzą
historię.
Pragnąłem
spojrzeć
na
adwokaturę przez pryzmat ludzi, zarówno tych
bardziej, jak i mniej znanych.
Jest ich w tej
książce ponad tysiąc. – powiedział prof. Janusz
Kutta - Niezwykle się cieszę, że są tu
przedstawiciele tych izb, które się z tematem
książki łączą. – dodał.
Rozmowie o niezwykłych ludziach adwokatury,
którą poprowadzili z autorem i gośćmi gospodarze
wieczoru - adwokat Ewa Czerska i aplikant
adwokacki Rafał Przybyszewski z bydgoskiej izby
adwokackiej, towarzyszył pokaz archiwalnych
zdjęć oraz koncert utworów z
20-lecia
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międzywojennego.
Najpopularniejsze melodie tego okresu takie jak
"Złociste chryzantemy", "Na pierwszy znak",
"Powróćmy jak za dawnych lat" czy "Miłość ci
wszystko wybaczy" i „Już nie zapomnisz mnie”
goście mieli okazję usłyszeć w wykonaniu chóru
City Singers pod kierownictwem Marty RonekKoślińskiej, któremu towarzyszyła formacja Viondion Duo w składzie: Malwina Mikołajczak –
Lutrzykowska (skrzypce) i Krzysztof Lutrzykowski
(akordeon).
Po zakończeniu części oficjalnej goście udali się na
uroczystą kolację.
foto: Przemysław Obarski i Dariusz Gackowski
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