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EGZAMINY ADWOKACKIE W IZBIE BIAŁOSTOCKIEJ
Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku powołała Komisję egzaminacyjną,

która w dniach 7, 8 i 9 kwietnia oraz w dniu 23 kwietnia 2005 r. przeprowadziła
egzaminy adwokackie dla grupy czterech aplikantów adwokackich.

W pierwszych trzech dniach odbyły się egzaminy pisemne z prawa karnego, cywil-
nego i gospodarczego. Natomiast w dniu 23 kwietnia odbył się egzamin ustny. Do egza-
minów przystąpili: apl. Jowita Natalia Grochowska, apl. Magdalena Maria Piceluk, apl.
Małgorzata Piceluk oraz apl. Maciej Głębicki. Drugi dzień egzaminu pisemnego zbiegł
się z uroczystościami pogrzebowymi papieża JANA PAWŁA II. Na prośbę zdających,
Komisja wyraziła zgodę na godzinną przerwę, w czasie której, wspólnie egzaminowani
i członkowie Komisji egzaminacyjnej, obejrzeli telewizyjną transmisję z uroczystości
pogrzebowych na Placu św. Piotra w Rzymie. Na egzamin ustny w dniu 23 kwietnia br.
przybył delegat Naczelnej Rady Adwokackiej – członek NRA adw. Rajmund Żuk, który
podsumowując wyniki egzaminów, podkreślił wysoki poziom wiedzy, jaki zademon-
strowali zdający, co zdaniem delegata NRA świadczy o właściwym poziomie szkolenia
w Izbie Białostockiej. Wszyscy zdający otrzymali ogólną ocenę bardzo dobrą. Przedsta-
wiciel Naczelnej Rady oraz przewodniczący Komisji wręczając dyplomy egzaminowa-
nym aplikantom, pogratulowali w imieniu całej Komisji, dobrego przygotowania do
egzaminów oraz należytej umiejętności przekazania swej wiedzy egzaminatorom, co
jest dobrą prognozą dla przyszłej pracy w zawodzie adwokackim.

Adw. Jerzy Korsak

IZBA RZESZOWSKA

50-LECIE ZESPOŁU ADWOKACKIEGO NR 3 W RZESZOWIE
W dniu 12 maja 1955 r. powstał Zespół Adwokacki Nr 3 w Rzeszowie. Obecna

siedziba Zespołu mieści się w Rzeszowie, przy ul. L. Lisa-Kuli 6, kierownikiem Ze-
społu jest dr Andrzej Maciąg, a skład osobowy stanowią adwokaci: Andrzej Boche-
nek, Marek Książkiewicz, Teresa Orłowska i Roman Soboń.

W lokalu Zespołu prowadzą swe kancelarie indywidualne adw. Jan Ochała i
adw. Zofia Orłowska.


