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tów, współpracy z sądami i prokuraturą, o roli organizacji partyjnej w działalności 
adwokatury, szkoleniu aplikantów i doskonaleniu zawodowym adwokatów, o or
ganach samorządowych i współpracy międzynarodowej.”

Należy oczekiwać, że tego rodzaju spotkania będą kontynuowane w stolicach 
innych krajów socjalistycznych.

W „Gazecie Prawniczej” (nr 19 z dnia 1 października br.) ukazało się kilka 
wywiadów prasowych z uczestnikami forum prawników polonijnych, które odbyło 
się w sierpniu br. Jednym z rozmówców był prof. dr Jerzy Langrod z Paryża, 
b. profesor prawa administracyjnego na Uniwersytecie Jegiellońskim, który m.in. 
oświadczył, że w całej swej biografii najbardziej ceni sobie zorganizowanie w 
Oflagu 17 A — wspólnie z nieodżałowanej pamięci prof. Michałem Sczanieckim
— nielegalnego studium prawa, które wychowało kilkudziesięciu polskich prawni
ków. Niektórzy — jak późniejszy dziekan Izby Adwokackiej w Bielsku Sieklucki
— doktoryzowali się u mnie, nie kończąc już »regularnych« studiów.”

s.m.

K R O N I K A

I. Kronika centralna

1.
Wręczenie członkom adwokatury odznaczeń państwowych 

oraz odznak korporacyjnych „Adwokatura PRL".

W dniu 16 września 1978 r. w sie
dzibie Naczelnej Rady Adwokackiej 
odbyło się wręczenie licznej grupie ad
wokatów (których nazwiska opubliko
waliśmy w nrze 9 „Palestry”) nadanych 
im odznaczeń państwowych oraz odz
nak korporacyjnych „Adwokatura 
PRL”.

Uroczyste spotkanie zagaił prezes 
NRA adw. dr Zdzisław Czeszejko-So- 
chacki, wręczenia zaś odznaczeń pań
stwowych dokonał minister sprawiedli
wości prof. dr hab. Jerzy Bafia, który 
wygłosił również okolicznościowe prze

mówienie, wysłuchane przez zgroma
dzonych uczestników z ogromną uwagą. 
Aktu dekoracji odznakami korporacyj
nymi „Adwokatura PRL” dokonał pre
zes NRA.

W uroczystym spotkaniu uczestni
czyli: podsekretarz stanu w Minister
stwie Sprawiedliwości Zdzisław Ję
drzejczak, członkowie Prezydium NRA, 
naczelnik Samodzielnego Wydziału d/s 
Adwokatury w Ministerstwie Sprawie
dliwości sędzia Tadeusz Ładykowski.

Spotkanie zakończyło się lampką 
wina.


