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sekretarz adw. Z. Dąbrowski, skarb
nik adw. J. Karziewicz i rzecznik 
dyscyplinarny adw. J. Weinberger.

Spotkanie urządzono w kawiarni 
mieszczącej się w „Domu Adwoka
ta”. Warunki do zebrania się więk
szej grupy osób i do poczęstunku 
były sprzyjające. Przybyłych kole
gów i członków ich rodzin powitał 
przewodniczący Komisji Emerytów 
i Rencistów przy ORA adw. S. Ja- 
kitowicz. W czasie spotkania zabrał 
również głos dziekan rady adw. S. 
Gołata, który złożył kolegom eme
rytom i rencistom serdeczne ży
czenia noworoczne.

Wieczór upłynął w miłej, pogod
nej atmosferze. Zaproszony przez 
Radę fotoreporter wykonał pamiąt
kowe zdjęcia.

Na drugi dzień po spotkaniu no
worocznym emerytów i rencistów, 
tj. w niedzielę 24 stycznia 1988 r.,
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odbyła się choinka dla dzieci adwo
katów i pracowników rady i ze
społów. Tym razem spotkali się mło
dzi. Choinkę zorganizowano w lo
kalu kawiarni mieszczącej się w 
gmachu ORA i w pomieszczeniu 
„Klubu Prawnika”. Organizatorem 
imprezy była przewodnicząca Ko
misji Kultury i Turystyki przy ORA 
adw. J. Abramowicz, której poma
gały pane z biura Rady W. Niko- 
łajewicz i E. Barańska. Zabawą 
dzieci kierowali zaproszeni z To
warzystwa Przyjaciół Dzieci wy
kwalifikowani wychowawcy.

Obecnych było sześćdziesięcioro 
dzieci. Organizatorzy przygotowali 
dla nich barwine kostiumy i upo
minki świąteczne od Mikołaja. Dzie
ci obejrzały filmy z bajkami, po 
czym odbyły się tańce i zabawy.

Rodzice spędzali czas w kawiarni.

adw. A. Walicki

Sprawozdanie z 23 Międzynarodowego Seminarium 
Narciarskiego zorganizowanego przez Niemiecki 

Związek Adwokatów

Na zaproszenie Niemieckiego Związku Adwokatów wziął udział 
w 23 Seminarium Prawa Narciarskiego, zorganizowanego w Hof- 
gastein w dniach 30.1.—6.II.1988 r., sekretarz NRA adw. Stanisław 
Rymar.

W Seminarium — poza adwokatami z RFN — uczestniczyli 
wybitni znawcy prawa narciarskiego z Austrii, Szwajcaria i Nor
wegii. Przez cały czas trwania Seminarium wygłaszane były po 
3 referaty dziennie. Po każdym z referatów odbywała się dy
skusja.


