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„Adwokatura zasłużonym”. Odznaczony nią został również kolega Stanisław Ko-
walczyk, działacz Związku Podhalan, były prezes jego Zarządu Głównego.

Najpopularniejszy w Polsce nowotarski adwokat, kolega Władysław Chowaniec
zasłynął jako długoletni organizator ogólnpolskich zawodów narciarskich prawni-
ków i wielokrotny zwycięzca tych zawodów.

Obchody 50-lecia Zespołu Adwokackiego w Nowym Targu w dniu 3 października
2002 roku miały uroczystą oprawę. Przybyłych do regionalnej restauracji przywitała
muzyka góralskiej kapeli. Honory domu pełnił kierownik Zespołu kolega Stanisław
Kowalczyk w stroju góralskim. Przemówienia wygłosili: dziekan Rady Adwokackiej w
Krakowie adwokat Lech Ławrowski, który odczytał okolicznościowy adres, prezes
Sądu Rejonowego i szef Prokuratury Rejonowej. Burmistrz Nowego Targu Marek
Fryźlewicz wręczył uchwałę Zarządu Miasta o odznaczeniu Zespołu Adwokackiego
Medalem Pamiątkowym Miasta Nowego Targu. Wzruszające było wystąpienie kolegi
Franciszka Potoczka, pierwszego kierownika Zespołu, jego historię przypomniał w
interesujący sposób kolega Antoni Deskur. Pieczony prosiak i inne smakołyki z tzw.
góralskiej kuchni dopełniły atrakcji tego niepowtarzalnego wieczoru.

Zbigniew Rene

Izba wrocławska

SZKOLENIE DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH
IZB WROCŁAWSKIEJ I OPOLSKIEJ
W dniach od 3 do 6 października 2002 r. w uroczym siedemnastowiecznym

zamku w Miłkowie koło Karpacza odbyło się szkolenie dla aplikantów adwokac-
kich Izb Wrocławskiej i Opolskiej.

Pomimo nienajlepszej pogody, od czasu do czasu wnikliwy obserwator mógł
dostrzec najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę – dumnie górującą nad okoliczny-
mi miejscowościami.

W szkoleniu brała udział znakomita większość spośród 72 aplikantów obu Izb, w
tym wszyscy, którzy zdawać będą egzamin adwokacki w marcu i w maju 2003
roku.

Zasadniczym bowiem celem spotkania, obok integracji, było ustalanie kryteriów
jakie będą obowiązywały w trakcie egzaminu, a także prezentacja przykładowych
casusów. Podczas gdy starsze grupy aplikantów mozoliły się nad szukaniem opty-
malnych rozwiązań przedstawionych stanów faktycznych, młodsi stażem wysłu-
chali kilku wykładów. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład byłego wielolet-
niego Dziekana ORA we Wrocławiu adwokata Stanisława Kuchty, który przedstawił
historyczne przesłanki utworzenia Unii Europejskiej, a także Wicedziekana ORA
adwokata Andrzeja Malickiego prezentującego meandry wykonywania zawodu
adwokata w różnych formach prawnych.
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Wszyscy z olbrzymim zainteresowaniem wysłuchali wykładów przedstawicieli
Izby Warszawskiej. Adwokat Andrzej Michałowski – dyrektor Ośrodka Badawcze-
go Adwokatury przedstawił projekt nowych uregulowań w zakresie prawa upadło-
ściowego i układowego, natomiast adwokat Bartosz Grohman omówił zmiany w
procedurze cywilnej. Miarą sukcesu naszych gości były długotrwałe oklaski oraz
mnóstwo pytań po zakończeniu wykładów.

Uwaga słuchaczy skupiła się także na omawianym projekcie nowego regulaminu
aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego, który referowali członkowie pod-
komisji ds. regulaminów, adwokat Andrzej Michałowski i piszący te słowa. Po pre-
zentacji wywiązała się tak ożywiona dyskusja, że przekroczyła o przeszło godzinę
zaplanowany czas i spowodowała znaczne opóźnienie w kolacji. Uczestnicy dys-
kusji skupili się głównie na przyszłych relacjach pomiędzy patronem a aplikantem,
akcentując potrzebę utrzymania stosunku pracy jako jedynie słusznego rozwiąza-
nia. Żywy udział w dyskusji brał nasz gość, Wicedziekan Izby Opolskiej, adwokat
Michał Olejnik, który przedstawił adwokacki punkt widzenia, broniąc koncepcji
różnorodności możliwych form współpracy pomiędzy patronem a aplikantem.

W dniu 6 października, w niedzielę, zakończyły się obrady, a uczestnicy szczęśli-
wie powrócili do domów.

Andrzej Grabiński


