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dotychczas — niestety — pozostający
bez szerszego echa. W Izbie utarł się
od wielu lat zwyczaj, że referat per
sonalny w Radzie prowadzą zawsze ko
lejni dziekani.
Adw. Józef Litwin (Z.A. Nr 1 w
Szczecinie) scharakteryzował działal
ność społeczną adwokatów w ZBOWiDzie, Lidze Kobiet i innych organiza
cjach społecznych. Dyskutant ocenił
pozytywnie działalność wojewódzkich
organów samorządu w okresie spra
wozdawczym.
Adw. Kazimierz Sibilski (Z.A. Nr 6
w Szczecinie) podkreślił, że jako I
sekretarz POP przy RA bierze na
bieżąco udział w pracach Rady, uczest
niczy w omawianiu projektu programu
kadencyjnego i uważa bieżącą współ
pracę z organami samorządu za naj
lepszą metodę działania, która pozwala
szybko eliminować ewentualne braki
i niedociągnięcia. Omówił również bie
żącą współpracę z pozostałymi organi
zacjami politycznymi działającymi w
adwokaturze oraz podjętą ostatnio
działalność w zakresie ideowo-wychowawczym przez organizowanie spotkań
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i prelekcji na ważkie społecznie tema
ty.
Wiceprezes NRA adw. dr Władysław
Pociej ustosunkował się do krytycznych
wystąpień dotyczących uchwały Prezy
dium NRA w sprawie wyznaczenia
siedzib trzem egzaminowanym aplikantkom adwokackim w Szczecinie,
a ponadto omówił aktualną sytuację
związaną z projektem „taksy” i fun
duszem rozwoju kadr prawniczych.
Sprawozdanie z działalności Komisji
wnioskowej przedstawił jej przewod
niczący adw. Władysław Świątek. Pod
jęte przez Zgromadzenie wnioski do
tyczą zmian w regulaminie funduszu
pożyczkowego, połączenia zespołów ad
wokackich w Stargardzie, pozytywnej
oceny dotychczasowej polityki perso
nalnej Rady w zakresie wpisu i wy
znaczania siedzib młodym adwokatom,
wystąpienia o niewyznaczanie rozpraw
w miesiącach urlopowych, rozbudzenia
działalności publicystycznej członków
Izby, możliwości odstąpienia przez Ra
dę w szczególnych wypadkach od uchwały zakreślającej liczbę składu oso
bowego zespołów szczecińskich.
adio. J. Z.

Izba

warszawska

1. W dniu 24 kwietnia 1977 r. od
było się Zgromadzenie Delegatów Izby
Adwokackiej w Warszawie. Zgroma
dzenie miało charakter sprawozdawczy.
Przewodniczącym Zgromadzenia wy
brany został adw. Jan Malewicz, a se
kretarzem — adw. Janusz Odrobiński.
Do prezydium zostali wybrani: pre
zes NRA adw. dr Zdzisław Czeszejko,
przedstawiciel Ministra Sprawiedli
wości sędzia Stefan Stelmachowski,
przedstawiciel KW PZPR Benedykt
Ławniczak, przedstawiciel Komitetu
Stołecznego SD dr Stefan Bułaciński,
dziekan Rady Adwokackiej w Warsza
wie adw. Maciej Dubois, I sekretarz
POP PZPR adw. Bohdan Lityński,

przewodniczący Zarządu Koła Adwoka
tów SD adw. Jan Pietrusiński, prezes
Zarządu Koła ZSL adw. Antoni Plata.
W Zgromadzeniu uczestniczyli też
zaproszeni goście: wiceprezes Sądu
Wojewódzkiego w Warszawie Jerzy
Kosiński, prezes Okręgowego Sądu
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ka
zimierz Michaluk, zastępca Prokuratora
Wojewódzkiego w Warszawie Edmund
Górski.
Sprawozdanie z działalności Rady
wygłosił dziekan adw. M. Dubois.
Sprawozdanie z działalności Woje
wódzkiej Komisji Dyscyplinarnej wy
głosił prezes Komisji adw. W. Antoniewski.
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W dyskusji poruszono węzłowe pro
blemy nurtujące środowisko adwokac
kie, wskazywano na wysoką rangę
społeczną zawodu adwokackiego, na
jego rolę w współtworzeniu i stoso
waniu przepisów prawnych.
Prezes NRA poruszył problemy pracy
zawodowej, wskazał na zadania stojące
przed adwokaturą w zakresie postulo
wania zmian ustawodawstwa, a w
szczególności wprowadzenia sądowej
kontroli decyzji administracyjnych.
Zgromadzenie udzieliło Radzie Ad
wokackiej absolutorium za okres do
tychczasowej działalności, zatwierdziło
preliminarz budżetowy na 1977 rok,
zamykający się po stronie wpływów
i wydatków kwotą 5 200 820 zł, oraz
ustaliło składkę na potrzeby Izby w
dotychczasowej wysokości. Ponadto
Zgromadzenie Delegatów powzięło na
stępujące uchwały:
— o ufundowaniu sztandaru Rady Ad
wokackiej w Warszawie,
— o potrzebie wprowadzenia form wy
rażania adwokatom uznania za ich
wieloletnią właściwą postawę zawo
dową i społeczną,
— o potrzebie reformy przepisów o opłatach za czynności zespołów i oparcia się w tym względzie na po
glądach prezentowanych i wyraża
nych dotychczas przez NRA — przy
szerokiej konsultacji z całym śro
dowiskiem adwokatury,
— o potrzebie przedstawienia odpo
wiednim władzom uzasadnionych
wniosków o konieczności zmiany
ustawy o opłatach w sprawach kar
nych.
2. Na posiedzeniu w dniu 12 maja
1977 r. Rada Adwokacka dokonała ana
lizy uchwał i dezyderatów Zgromadze
nia Delegatów, podejmując stosowną
uchwałę dotyczącą ich realizacji.
3. Na posiedzeniu w dniu 13.1.1977 r.
Rada Adwokacka przyjęła szczegółowy
program realizacji uchwały NRA z
dnia 16.X.1976 r. w sprawie zadań
samorządu adwokackiego na lata 1976
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—1979. Postanowiono, że wśród zadań
kadencyjnych samorządu adwokackiego
na poczesnym miejscu należy wymienić
te wszystkie działania, które zmierza
ją
do uruchomienia i pobudzenia
czynników wywierających wpływ na
wzrost poziomu pomocy prawnej i
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Między innymi jednym z takich zasad
niczych czynników — obok innych je
szcze — jest doskonalenie zawodowe.
a). Doskonalenie zawodowe powinno
być rozwijane zarówno w układzie
poziomym jak i pionowym. W układzie
poziomym doskonaleniem powinni być
objęci wszyscy adwokaci Izby Adwo
kackiej. Zgodnie z uchwałą NRA udział
w doskonaleniu zawodowym uznać
należy za obowiązkowy, rady zaś ad
wokackie obowiązane są z kolei opra
cować takie zasady organizacyjne,
żeby członkowie Izb rzeczywiście uczestniczyli w wybranych formach dos
konalenia zawodowego.
Przeprowadzony w zespołach adwo
kackich Izby warszawskiej sondaż wy
kazał, że najbardziej odpowiednią for
mą szkolenia będą szkolenia organizo
wane dla kilku zespołów jednocześnie,
na tematy wytypowane przez te zes
poły. Szkolenia te będą organizowane
przez członków Komisji Doskonalenia
Zawodowego i prowadzone przez pre
legentów wskazanych przez tę Komisję.
Należy podkreślić, że Komisja Dosko
nalenia Zawodowego podjęła już nie
zbędne wysiłki organizacyjne dla za
pewnienia pełnej realizacji tej formy
szkolenia. Zasady organizacyjne oraz
osoby odpowiedzialne za realizację po
stawionych zadań zostały przedstawio
ne w szczegółowym programie dzia
łania Komisji Doskonalenia Zawodo
wego, zatwierdzonym uchwałą Rady
Adwokackiej w Warszawie z dnia
9.XII.1976 r.
Szczegółowy plan szkolenia został
umieszczony w planie działania Rady
Adwokackiej na 1977 rok. W ramach
rozstrzygnięć organizacyjnych przyjęto
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zasadę, że za prowadzenie zajęć po
szczególni prelegenci będą opłacani z
konta 34-a zespołów uczestniczących
w zajęciach.
Wychodząc z założenia, że podstawą
wszelkiego szkolenia zawodowego po
winno być przede wszystkim samo
kształcenie, należy zobowiązać zespoły
adwokackie do:
— zorganizowania,
uporządkowania,
uaktualnienia i uzupełnienia pod
ręcznych bibliotek zespołowych,
— prenumeraty podstawowych orga
nów promulgacyjnych,
— prenumeraty bieżącego orzecznictwa
Sądu Najwyższego,
— uporządkowania i prowadzenia kar
toteki
orzecznictwa
wydawanej
przez Ośrodek Badawczy Adwoka
tury przy NRA,
— zakupu i posiadania skryptów wy
dawanych przez Komisję Doskona
lenia Zawodowego Rady Adwokac
kiej w Warszawie.
W każdym zespole powinna być wy
typowana osoba odpowiedzialna za
stan biblioteki zespołowej oraz osoba
odpowiedzialna za prowadzenie karto
teki orzecznictwa. W zespołach, w któ
rych aplikanci adwokaccy odbywają
aplikację, należy im powierzać prowa
dzenie kartoteki orzecznictwa.
Szczególną opieką i kontrolą powin
ni być objęci wszyscy ci adwokaci,
w których pracy zostaną ujawnione
pewne mankamenty. W stosunku do
tych kolegów wskazany jest ścisły
kontakt kierowników zespołów z prze
wodniczącym Komisji Doskonalenia
Zawodowego, którzy wspólnie powinni
zastanowić się nad sposobami usunięcia
stwierdzonych mankamentów.
W układzie pionowym Rada Adwo
kacka w Warszawie, działając przez
Komisję Doskonalenia Zawodowego
i Komisję Szkolenia Aplikantów Ad
wokackich, organizować będzie nastę
pujące formy szkolenia:
— tzw. wykłady piątkowe, połączone
z dyskusją, na tematy określone
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w programie KDZ na każdy rok
kalendarzowy,
— prowadzenie grup specjalistycznych,
— organizowanie sympozjów: ogólnopoznawczych, specjalistycznych i
dla aplikantów adwokackich,
— wydawanie biblioteczki skryptów,
— organizowanie doraźnych spotkań
seminaryjnych,
— ewentualne zorganizowanie Koła
doktoranckiego.
b). Sprawy szkolenia i wychowania
aplikantów adwokackich leżą w cen
trum zainteresowań Rady Adwokackiej
w bieżącej kadencji, w toku której
będą kontynuowane dotychczasowe
wypróbowane metody oraz podejmo
wane nowe różnego rodzaju inicjaty
wy.
W ramach długofalowej akcji Ko
misja Szkolenia Aplikantów Adwokac
kich przygotowała ramowy program
szkolenia na cały okres aplikacji, tj.
w ciągu trzech lat. Nad programem
tym odbyła się w dniu 9.XII. 1976 r.
wszechstronna dyskusja z udziałem wy
kładowców, zakończona uchwałą Ra
dy Adwokackiej zatwierdzającą przed
stawiony program. W programie w
większym stopniu uwzględniono nie
które ważne dziedziny prawa, jak np.
prawo gospodarcze, oraz wprowadzono
dodatkowe zajęcia poświęcone tak isto
tnym zagadnieniom, jak historia adwo
katury, retoryka i inne.
Zgodnie z zamierzeniami i inicjatywą
NRA, Komisja Szkolenia Aplikantów
Adwokackich powinna do końca maja
1977 r. przedstawić Radzie Adwokac
kiej propozycje dotyczące form udzie
lania pomocy aplikantom adwokackim
w zakresie szkolenia lub doskonalenia
znajomości co najmniej jednego języka
obcego. Od nowego roku szkoleniowe
go, tj. od września 1977 r., szkoleniem
aplikantów powinno być objęte także
szkolenie lub doskonalenie związane
z nauką języków obcych.
Przy rozważaniu kwestii szkolenia
aplikantów adwokackich należy pod
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kreślić, że podstawowym celem szko
lenia prowadzonego przez Radę Adwo
kacką w Warszawie powinno być po
budzenie aplikantów adwokackich do
samokształcenia oraz przyswojenia so
bie umiejętności prawniczego myślenia.
Dla realizacji tego celu niezbędne są:
po pierwsze — ścisły kontakt pomiędzy
patronami a Komisją Szkolenia Apli
kantów Adwokackich, po drugie —
pełna realizacja uchwały Rady Adwo
kackiej z dnia 21.11.1974 r. w zakresie
trybu i sposobu powoływania patro
nów.
W ramach realizacji założeń progra
mu działania samorządu adwokackiego
NRA, Komisja Aplikantów Adwokac
kich zobowiązana była do opracowania
w lutym 1977 r- projektu zasad dzia
łalności szkoleniowo-wychowawczej z
aplikantami adwokackimi, uwzględnia
jącego takie czynniki, jak ceremoniał
przyrzeczenia, instytucję patronatu,
stymulatory rozwoju ogólnego i zawo
dowego.
c). Rada Adwokacka w Warszawie
od dłuższego czasu zwraca baczną
uwagę na zagadnienia dotyczące pod
noszenia poziomu etycznego i godności
zawodu członków naszej Izby. Zagad
nienie to powinno w dalszym ciągu
znajdować się w centrum zaintereso
wania Rady, jej organów i zespołów
adwokackich. Dla realizacji tego do
niosłego problemu należy podjąć na
stępujące działania:
— dwukrotnie, jak zakłada szczegóło
wy plan pracy, dokonać okreso
wych ocen skarg i spraw dyscypli
narnych,
- - wypływające z tych badań wnioski
przekazać zespołom adwokackim i
bezpośrednio zainteresowanym ad
wokatom,
■— podjąć energiczną akcję profilak
tyczną mającą na celu powstrzyma
nie, a następnie wyeliminowanie
tych wszystkich ujemnych zjawisk,
które są przedmiotem skarg i po
stępowań dyscyplinarnych,
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— zalecić, aby na zebraniach zespołów
adwokackich częściej podejmowano
problematykę etyki i godności za
wodu,
— organizować spotkania Komisji d/s
Etyki i Wykonywania Zawodu z
aplikantami adwokackimi naszej
Izby,
— rozważyć celowość przeprowadzenia
ogólnośrodowiskowej dyskusji po
święconej sprawom etyki i wyko
nywania zawodu.
d). Rada Adwokacka w Warszawie
już w poprzedniej kadencji dokonała
penetracji aktualnych warunków lo
kalowych zespołów adwokackich oraz
przygotowała plan ich poprawy. Przy
jęto zasadę, że środki finansowe z kon
ta 34-a mają być przeznaczona na
kompleksową modernizację i wyposa
żenie zespołów. Poważna część tych
środków została przeznaczona na reali
zację tego zadania. Wieloletnie zanied
bania w tym zakresie powodują, że
sprawa poprawy warunków lokalowych
zespołów adwokackich jest w dalszym
ciągu sprawą aktualną i pilną. W naj
bliższym okresie Rada Adwokacka w
Warszawie zamierza:
— zobowiązać Komisję d/s Remontów
i Adaptacji Lokali Zespołów Adwo
kackich do przedstawienia planu,
jakie lokale powinny być wymienio
ne na nowe, w jakich konieczna jest
ich modernizacja, a jakie wymagają
kompleksowego remontu. Plan ten
powinien zawierać stwierdzenie,
jakie środki finansowe i kiedy będą
potrzebne,
— podjąć starania o przydział nowych
lokali, w szczególności w nowo
budowanych osiedlach mieszkanio
wych (analogicznie jak w wypadku
podjęcia starań o uzyskanie lokali
na terenie dzielnic Wola, Mokotów),
— opracować bilans potrzeb lokalo
wych zespołów adwokackich do ro
ku 1980 (z uwzględnieniem źródeł
finansowania) i bilans ten przeka
zać NRA,
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Kolegium Adwokatów w Moskwie
po uprzednim skontaktowaniu się
z NRA i nawiązanie kontaktów w
czasie wizyty adwokatów radziec
kich w NRA,
— wystosowanie pisma do Rady Ad
wokackiej w Budapeszcie w sprawie
ratyfikowania
porozumienia
o
współpracy zawodowej i kulturalnej
z czerwca 1976 r.,
■
— rozważenie zaproszenia do Warsza
wy delegacji adwokatury budapesz
teńskiej,
— zainicjowanie wymiany zawodowej
i kulturalnej z adwokaturą Buka
resztu i Sofii.
5.
W dniu 1.II.1977 r. odbyło się w
lokalu Rady spotkanie Prezydium RA
z kierownictwem
Zakładów Radio
wych im. M. Kasprzaka. W toku spot
kania nastąpiło podsumowanie dotych
czasowej współpracy i wymieniono
poglądy na temat dalszego jej
uaktualnienia, ewentualnego pogłębie
nia form itp. Strony zgodnie doszły do
wniosku, że porozumienie o wzajemnej
współpracy
kulturalnej i wymianie
doświadczeń zawodowych, zawarte
19.VII.1970 r., wymaga dodatkowego i
w pełni aktualnego protokołu, gdyż
f)
. W programie działania Rady kierownictwo zarówno Zakładów im.
Kasprzaka jak i rady Adwokackiej
Adwokackiej na lata 1976—79 zadaniem
w
Warszawie uległo zmianie od tego
Rady Adwokackiej będzie między in
czasu.
nymi czuwanie nad stworzeniem zes
Ze strony kierownictwa Zakładów
połom adwokackim i adwokatom od
im.
Kasprzaka wypłynęła propozycja
powiednich warunków materialnych
sprzedaży
członkom Izby warszawskiej
oraz coraz lepszych warunków pracy
pewnych nowości produkowanych w
i wypoczynku.
Zakładach oraz oddawania Radzie
niektórych nowych
wyrobów
do
4.
Na posiedzeniu w dniu 3.III.1977 r.
eksploatacji próbnej, co należy ocenić
Rada Adwokacka na spotkaniu z Ko
jako nowy krok do poszerzenia i za
misją Współpracy z Zagranicą przyjęła
cieśnienia dalszej współpracy.
do wiadomości sprawozdanie z dzia
Spotkanie upłynęło w miłej i przy
łalności Komisji oraz ustaliła wytyczne
jemnej atmosferze, rokującej dalsze
działania na przyszłość, zawierające:
ściślejsze kontakty Rady Adwokackiej
— nawiązanie
ścisłych
kontaktów
w' Warszawie z Zakładami Radiowymi
i współpracy z Komisją Współpracy
im. M. Kasprzaka. W wyniku poczy
z Zagranicą przy NRA w celu sko
nionych na spotkaniu ustaleń podpisa
ordynowania działalności,
no w dniu 25.III.1977 r. protokół obej
— przygotowanie pisma do Miejskiego
— patronować akcji łączenia zespo
łów posiadających nieodpowiednie
lokale i wysokie koszty utrzymania
oraz inicjatywie powstawania no
wych zespołów, jeżeli za tym mogą
przemawiać: analiza składu osobo
wego niektórych zespołów, rozmiesz
czenie zespołów, koszty utrzymania
zespołu,
•— zbadać możliwość uzyskania miesz
kań na terenie miasta naszego wo
jewództwa (z wyłączeniem Warsza
wy) dla prawidłowego rozmieszcze
nia adwokatów i zapewnienia im
niezbędnych warunków mieszkanio
wych; uzyskane dane przekazać
NRA dla zapewnienia jej pomocy.
e)
. Przed Komisją Radców Praw
nych należy postawić pilne zadanie
gromadzenia doświadczeń w zakresie
funkcjonowania gospodarki narodowej,
prawidłowości rozwiązań prawnych
itp., a więc tych czynników, które
mają istotne znaczenie dla usprawnie
nia i podniesienia jakości funkcjono
wania zarządu i obrotu gospodarczego.
Sygnały i wnioski wynikające z tych
doświadczeń powinny być przekazywa
ne przez Radę Adwokacką i NRA do
właściwych resortów.
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mujący dalsze rozszerzenie form
współpracy, w szczególności w zakre
sie korzystania przez członków Izby
z urządzeń socjalno-bytowych Zakła
dów.
6. Dziekan Rady Adwokackiej w
Warszawie adw. M. Dubois, został za
proszony na zebranie ogólne Okręgo
wego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo
łecznych.
W zebraniu wziął udział
wiceminister Adam Zborowski. Tema
tem zebrania były sprawy związane
ze stosowaniem przepisów
kodeksu
pracy.
7. W ramach Biblioteki Komisji
Doskonalenia Zawodowego RA ukazały
się już dwie pozycje:
lj Spółdzielnie budownictwa miesz
kaniowego w oprać. adw. Lesława
Myczkowskiego,
2) Ubezpieczenia komunikacyjne w
oprać. adw. Janusza Ławrynowicza.
Następną pozycją będzie
„Kodeks
Pracy — piśmiennictwo, orzecznictwo
i wyjaśnienia za lata 1975-1976 oraz
zestawienie przepisów wykonawczych
i związkowych” w opracowaniu adw.
Ryszarda Marka.
8. W dniach 15-17 kwietnia br. w
DPTA w Grzegorzewicach odbyło się
sympozjum dla adwokatów zespolo
nych, poświęcone sprawie odpowie
dzialności materialnej pracowników w
świetle orzecznictwa Sądu Najwyższe
go. Sympozjum cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem i dużą frekwencją.
9. W okresie od 17 grudnia 1976 r.
odbyły się następujące wykłady piąt
kowe:
1) 17.XII.1976 r. — adw. dra B. Kocha o
stosowaniu art. 412 k.c. w sprawach
dewizowych,
2) 18.11.1977 r. — sędziego SW Ł.
Grygołajtisa o roli adwokata
w
postępowaniu cywilno-rewizyjnym,
3) 28.1.1977 r. — adw. J. Czerwiakowskiego o ustanowieniu odrębnej
własności lokali,
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4) 25.III.1977 r. — dra J. Fiutowskiego
na temat wybranych zagadnień z
psychiatrii sądowej,
5) 29.IV.1977 r. sędziego J. Ciszewskie
go na temat przepisów międzynaro
dowego prawa prywatnego i postę
powania cywilnego w sprawach o
rozwód,
6) 20.V.1977 r. — adw. dra W. Niemotki na temat wykonywania zawodu
i organizacji adwokatury w USA.
10. W dniu 11 marca br. Komisja
d/s Radców Prawnych zorganizowała
spotkanie towarzyskie kolegów radców
prawnych, poprzedzone prelekcją pt.
„Problemy legislacyjne zawodu radcy
prawnego”, którą wygłosił adw. Jerzy
Bednarczyk, dyrektor
Departamentu
Najwyższej Izby Kontroli.
W dniu 22 kwietnia br. odbyło się
spotkanie towarzyskie kolegów adwo
katów radców prawnych, na którym
prelekcję pt. „Wykroczenia pracowni
cze i ich skutki” wygłosił dr Jerzy
Pacho, dyrektor Departamentu Pracy
w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw
Socjalnych.
W dniach 15-21 maja br. (w dwóch
turnusach) Komisja d/s Radców Praw
nych zorganizowała
sympozjum dla
kolegów radców prawnych w DPTA w
Grzegorzewicach, na którym wygło
szono
następujące
prelekcje:
a)
Windykacja należności, b) Wybra
ne zagadnienia z prawa pracy, c) Pra
wo przewozowe (wybrane zagadnie
nia), d) Aktualne zagadnienia politycz
ne. Prelekcje wygłosili wybitni specja
liści z poszczególnych dziedzin prawa.
11. W dniach 26-27 kwietnia 1977 r.
w DPTA w Grzegorzewicach odbyło
się sympozjum dla aplikantów adwo
kackich, objętych szkoleniem organizo
wanym przez Radę Adwokacką w
Warszawie. Sympozjum było poświę
cone ustawodawstwu dewizowemu w
aspekcie problematyki spraw karnych
i cywilnych. Na podkreślenie zasłu
guje aktywny udział aplikantów w
zajęciach.
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12. Komisja Socjalna Rady przeja
wiała szeroką działalność w zakresie
organizacji wypoczynku dla członków
Izby i ich rodzin. Dla realizacji tych
zadań utrzymywano stare i nawiązano
nowe
kontakty, m.in. z Zakładami
Radiowymi im. M. Kasprzaka w za
kresie kolonii letnich, z FWP i z
Warszawskim
Klubem Narciarskim.
Ponadto Komisja zapewniła możliwość
korzystania z kwater prywatnych w
Bukowinie Tatrzańskiej i Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą.
13. Komisja Pracy Kulturalnej i Klu
bowej w okresie styczeń — kwiecień
br. zrealizowała kilka imprez kultu
ralnych, w tym w szczególności:
1) recital wokalny Wojciecha Młynar
skiego, 2) wieczór taneczny muzyki
jazzowej z pełną frekwencją, 3) wys
tęp aktorów i autorów Kabaretu „Pod
Egidą” J. Kofty i in., 4) turniej bry
dża sportowego, 5) „Tłusty czwartek”
— wieczór taneczny, 6) „Ostatki” —
wieczór taneczny, 7) recital muzyczny,
poświęcony
współczesnej
muzyce
hiszpańskiej, z udziałem m.in. adw.
A. Wierzbickiego, 8) pokaz mody pn.
„Inspiracje folklorystyczne w modzie”,
9) wieczór słowno-muzyczny pn. „Listy
Chopina” z udziałem Stanisława Za
czyka
i
Macieja
Poliszewskiego,
10) zwiedzanie Zamku Królewskiego
w Warszawie, 11) 12 spotkań towa-
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rzysko-okazjonalnych
(imieninowe,
ślubne, rocznice zespołów itp.).
14. W dniach 10, 11 i 18 grudnia
1976 r. odbył się egzamin adwokacki
do którego przystąpili jedna aplikantka adwokacka i dwóch radców
prawnych.
W dniach 22, 23 i 30 kwietnia br.
odbył się egzamin adwokacki, do któ
rego przystąpiło 9 aplikantów adwo
kackich Izby warszawskiej i 1 apli
kant Izby płockiej. Wszyscy zdający
uzyskali wyniki pozytywne.
15. W dniu 12.11.1977 r. odbyło się
zebranie kierowników zespołów adwo
kackich Izby warszawskiej z nastę
pującym porządkiem dziennym: 1) za
gajenie — dziekan adw. M. Dubois,
2) informacja o przebiegu i wynikach
■wizytacji zespołów adwokackich w
1976 r. — wicedziekan adw. A. Rościszewski oraz 3) wybrane zagadnie
nia z postępowania skargowego i pos
tępowania przygotowawczego dyscypli
narnego za rok 1976 — rzecznik dysc.
adw. W. Michałowski.
16. W dniu 23 kwietnia br. w lokalu
Rady Adwokackiej Zespół Adwokacki
Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim —
jako pierwszy na terenie Izby — ob
chodził jubileusz 25-lecia swojegc
istnienia.
adw. Andrzej Konopka

