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przygotow anych do wygłoszenia kró tk ich  koreferatów  i do zagajenia tym  sam ym  
dyskusji.

3. Zam iast spotkań z sędziam i sądu wojewódzkiego można by zorganizować spot
kanie dyskusyjne wyłącznie w  gronie adwokatów. K rótkie refera ty  w prow adza
jące m ogliby wygłosić adw okaci zajm ujący się zagadnieniam i przem ówień sądo
wych z te renu  miejscowego lub zaproszeni za pośrednictwem  Zespołu do Spraw  
W ymowy Sądowej.

adw. dr Bronisław Koch

H. Program działalności Zespołu do Spraw Wymowy Sądowej
na rok 1975

Można uznać za realne w ykonanie w roku 1975 następujących zadań w dziedzi
nie wymowy sądowej.

1. K onkursy krasomówcze dla aplikantów  adw okackich

Zespół zaproponuje radom  adw okackim  urządzenie w pierwszym  półroczu 1975 r. 
konkursów  krasom ówczych aplikantów  i w  tym  celu przygotuje wzorcowy regu
lam in konkursu  oraz listę tem atów.

Jesienią 1975 r. zostanie urządzony w  W arszawie ogólnopolski konkurs k raso
mówczy z udziałem  laureatów  konkursów  wojewódzkich.

2. P ro jek t kształcenia aplikantów  adw okackich w dziedzinie wymowy sądowej

P ro jek t tak i opracowany przez Zespół będzie przedstaw iony do zaopiniow ania 
Radzie Program ow ej O środka Badawczego A dw okatury, a następnie, po uzgodnie
niu z P rezydium  NRA, zostanie przesłany do rozważenia i ewentualnego stosow a
nia radom  adwokackim .

3. G rom adzenie w yróżniających się przem ówień sądowych adw okatów

Zespół dokona w yboru szczególnie w artościow ych przem ówień spośród przem ó
w ień nadesłanych. W ybrane przem ów ienia służyć będą jako pomoc w prow adzeniu 
zajęć szkoleniowych.

W szystkie nadesłane przem ów ienia zachowane zostaną w  zbiorach Ośrodka Ba
dawczego Adw okatury.

Począwszy od 1976 r. Zespół do Spraw  W ymowy Sądowej corocznie będzie p rzy j
m ow ał od zainteresow anych adw okatów  teksty ich najlepszych przem ówień z roku  
ubiegłego.

4. Eksperym entalne zajęcia praktyczne

W 1975 r. Zespół dążyć będzie do zorganizowania:
a) w ykładów  n a  tem at popraw ności językowej w przem ów ieniach sądowych,
b) sem inarium  techniki żywego słowa.

5. Spotkanie na tem at „Współczesna wym owa sądowa”

D nia 20 m arca 1975 r. odbyło się spotkanie na tem at „W spółczesna wym owa 
sądow a” z udziałem  adwokatów , aplikantów  i  studentów  praw a U niw ersytetu  W ar
szawskiego. Spraw ozdanie z tego spo tkania zostanie zamieszczone w  „Palestrze”.

adw. Witold Bayer


