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Nit 2 (230) Z  ży c ia  izb  a d w o k a ck ich 115

żony dla województwa rzeszowskiego” 
i ostatnio z okazji XXV-lecia Izby — 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski.

W sali obrad Rady zebrali się człon
kowie Rady i jej pracownicy, a dzie
kan Rady, witając serdecznie Jubilata, 
przedstawił jego działalność samorzą
dową i zawodową, dziękując mu ser
decznie za pracę dla dobra adwokatury 
rzeszowskiej. Zebrani zgotowali adw. 
Pikorowi gorącą owację, wręczając mu 
wiązankę kwiatów i upominki. Poza 
tym Rada powzięła uchwałę następują
cej treści:

„Rada Adwokacka w Rzeszowie skła
da wyrazy szczególnego uznania do
tychczasowemu Wicedziekanowi Rady 
adw. mgrowi Michałowi Pikorowi za 
Jego długoletnią i ofiarną pracę w sa
morządzie adwokackim, za trud i po
święcenie przy wychowaniu i kształ
ceniu młodego pokolenia adwokatów, 
za serce i życzliwość w stosunku do 
wszystkich kolegów i ludzi, jakie oka
zywał przy rozwiązywaniu trudnych 
problemów w swej pracy Rzecznika 
Dyscyplinarnego i Wicedziekana Ra
dy oraz organizatora Izby rzeszowskiej

i pierwszych zespołów uspołecznionej 
adwokatury.

Rada Adwokacka swą uchwałą wy
raża przekonanie, że Wicedziekan mgr 
Michał Pikor, wybitny prawnik i 
adwokat, który całą swą wiedzą i bo
gatym doświadczeniem służy społe
czeństwu od wielu lat dla dobra wy
miaru sprawiedliwości, zechce nadal 
służyć Radzie Adwokackiej swą cenną 
pomocą i radą.

Rada Adwokacka najserdeczniej 
dziękuje Wicedziekanowi adwokatowi 
mgrowi Michałowi Pikorowi za Jego 
wysiłek, trud i poświęcenie i stwier
dza, że adwokat Michał Pikor dobrze 
się zasłużył polskiej adwokaturze, po
zostając wzorem adwokata dla młode
go pokolenia”.

Wzruszony Jubilat podziękował za 
ten miły i serdeczny dowód uznania 
Rady dla jego wieloletniej pracy i rów
nocześnie podkreślił, że bardzo wysoko 
ceni sobie ten gest Rady w postaci tak 
miłego spotkania i wzruszającej go 
głęboko uchwały Rady.

Tradycyjną lampką wina zakończyła 
się ta niecodzienna uroczystość.

adw. M. Cincio

I z b a  s z c z e c i ń s k a

W dniach 10 i 11 grudnia 1976 r. 
odbył się pisemny, a w dniu 18 grud
nia 1976 r. ustny egzamin adwokacki 
w Radzie Adwokackiej w Szczecinie.

Do egzaminu przystąpiło pięciu apli
kantów adwokackich: mgr Barbara 
Jarmołowicz, mgr Krystyna Klewen-

hagen-Wilińska, mgr Krystyna Lewan- 
dowska-Łyczywek, mgr Marek Ma- 
tjanowski, mgr Jerzy Piosicki oraz rad
ca prawny mgr Tadeusz Rejmaniak. 
Wszyscy egzaminowani złożyli egzamin 
z wynikiem pozytywnym.

adw. J.Z.


