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Podkomisja II ds. zagadnień związanych z reprezentacją z urzędu w sprawach
cywilnych – przewodniczy adw. Zbigniew Wodo (Łódź)

Podkomisja III ds. kontaktów z organizacjami międzynarodowymi, pozarządo-
wymi, zagranicznymi – przewodniczy adw. Bożenna Banasik (Łódź)

Stanowiska podkomisji zostaną zaprezentowane na konferencji zorganizowanej
przez Komisję, która odbędzie się w Grzegorzewicach, w dniach 25–27 październi-
ka 2002 r.

Wszystkie osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Komisją Praw Czło-
wieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej proszone są o kierowanie koresponden-
cji na adres NRA, Warszawa, ul. Świętojerska 16, z dopiskiem „Komisja Praw Czło-
wieka”.

Z ŻYCIA
IZB ADWOKACKICH

Izba białostocka

INFORMACJA O EGZAMINIE ADWOKACKIM
W dniach 14, 15, 16 i 22 marca 2002 roku został przeprowadzony przez

Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku egzamin adwokacki do którego
przystąpiło pięciu aplikantów adwokackich, w tym czworo aplikantów z Izby
Adwokackiej w Białymstoku i jedna aplikantka z Warszawskiej Izby Adwokac-
kiej. W ramach egzaminu pisemnego z prawa karnego, cywilnego i gospodar-
czego zdający sporządzili projekty apelacji na podstawie akt spraw sądo-
wych.

Egzamin aplikanci zdawali przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Okrę-
gową Radą Adwokacką, której przewodniczył Wicedziekan Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Białymstoku adw. Witold Neuman.

Przedstawicielem Naczelnej Rady Adwokackiej był członek Naczelnej Rady Ad-
wokackiej adwokat Rajmund Żuk. Egzaminowi przysłuchiwali się też patroni zdają-
cych aplikantów adwokackich.

Egzamin był poprzedzony kolokwiami, których wyniki były podstawą dopusz-
czenia aplikantów do egzaminu.

Egzamin zdawali aplikanci adwokaccy: Marta Guzowska, Marcin Romejko, Ju-
styna Tokarzewska, Mariusz Truszkowski i Jarosław Zdasiuk.

Wszyscy zdający aplikanci adwokaccy egzamin zdali z wynikiem bardzo do-
brym.

Podczas uroczystego wręczania dyplomów przedstawiciel Naczelnej Rady Ad-
wokackiej adwokat Rajmund Żuk pogratulował wszystkim zdającym bardzo dobre-
go przygotowania, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi na
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egzaminie. Dodał też, że aplikanci adwokaccy zostali bardzo dobrze przygotowani
do zawodu adwokata, zaś prawdziwa weryfikacja ich umiejętności nastąpi w toku
samodzielnego wykonywania pracy zawodowej.

Leon Karaczun

Izba Lubelska

XIX Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury odbyły się w lutym 2002 roku w Kryni-
cy. Zimowe zawody narciarskie Adwokatury są okazją do rywalizacji sportowej i
pokazania również naszej sprawności fizycznej (nota bene tak bardzo przydatnej w
wykonywaniu tego niełatwego zawodu). Są również okazją do spotkania towarzy-
skiego członków poszczególnych izb adwokackich, co niejednokrotnie owocuje
późniejszą współpracą zawodową a także więzami przyjaźni.

Dla Izby lubelskiej tegoroczne Mistrzostwa były szczególnymi, co najmniej z
dwóch powodów. Po pierwsze, nasza Izba była organizatorem tej imprezy. Oczywi-
ście, nie do nas należy ocena sprawności organizacyjnej. Kto był, niech oceni. ale
obiektywnym powodem do dumy był wynik sportowy, jaki uzyskaliśmy. Zajęliśmy
(jako Izba) II-gie miejsce w ogólnej klasyfikacji izb, za Izbą krakowską (wybitnie gór-
ską), ale przed Izbą rzeszowską (tyz górską – jak mówią niektórzy górale).

A skoro już przy temacie sportowym, to należy zasygnalizować następną impre-
zę sportową organizowaną przez Izbę lubelską, mianowicie Rajd Rowerowy Adwo-
katów „ROZTOCZE 2002” w dniach: 13–15 czerwca 2002 r. Idealna okazja do
dotlenienia szarych komórek, tym bardziej że naprawdę powietrze z tej krainy geo-
graficznej, przepięknej i nieskażonej negatywnymi skutkami tzw. postępu cywiliza-
cyjnego, zawiera więcej tlenu, niż gdzie indziej.

Ale, oczywiście nie tylko sportem, turystyką i rekreacją żyje nasza Izba. Każde-
go dnia, każdy z nas jest pełnomocnikiem, obrońcą, udzielającym porad praw-
nych, niejednokrotnie powiernikiem wielkich problemów życiowych człowieka,
który nam zaufał i powierzył sprawę. Robimy to od lat. Miło zauważyć, jak dołą-
czają do nas aplikanci adwokaccy po zdanym egzaminie adwokackim. I tak, zo-
stali wpisani na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie (z wyznaczeniem
siedziby zawodowej w Lublinie) – egz. apl. adw. Tomasz Konopka i egz. apl. adw.
Mariusz Janiga.

Jak w każdej izbie, tak i w naszej, Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie podej-
muje liczne decyzje dotyczące spraw osobowych (w tym tzw. „ruchu kadrowego”).
W ostatnim czasie naszą Izbę opuściły następujące osoby: apl. adw. Krzysztof Bar-
nat (przeniesienie siedziby odbywania aplikacji adwokackiej z okręgu izby adwo-
kackiej w Lublinie do okręgu izby adwokackiej w Warszawie); apl. adw. Edyta Ma-
stalczurk (skreślona z listy aplikantów adwokackich w Lublinie z uwagi na fakt prze-
bywania na stałe za granicą); adwokat Gracjan Moszczyński (skreślony z listy adwo-


