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I. Kronika centralna

Wizyta prof. dra Manfreda Lachsa w Studium prawnych zagadnień 

międzynarodowego obrotu gospodarczego

Dnia 22 lutego br. na zaproszenie 
powołanej przez Prezydium  NRA Rady 
Program ow ej S tudium  praw nych za
gadnień m iędzynarodowego obrotu go
spodarczego przybył na zajęcia Studium  
prof. dr M anfred Lachs, sędzia M iędzy
narodowego Trybunału  Spraw iedliw o
ści w Hadze. Na wstępie pow itał Go
ścia wiceprezes Naczelnej Rady A dw o
kackiej ad w. d r W ładysław  Pociej, 
dziękując jednocześnie za okazane 
zainteresow anie pracam i Studium , po 
czym prof. M. Lachs wygłosił odczyt 
na tem at związany z m iędzynarodową 
kooperacją gospodarczą.

Po przedstaw ieniu historycznego p ro 
cesu pow staw ania m iędzynarodowego 
praw a handlowego mówca podzielił 
się swymi uwagam i na tem at n iek tó
rych kluczowych zagadnień w  dziedzi
nie odpowiedzialności kontraktow ej, 
przytaczając przy tym  precedensowe

rozstrzygnięcia MTS. Prof. Lachs n a 
kreślił także rysujące się ak tualn ie 
perspektyw y rozwoju m iędzynarodo
wego praw a gospodarczego. Po p rele
kcji mówca odpowiedział na pytania 
uczestników Studium.

W im ieniu słuchaczy przew odniczą
cy Rady Program ow ej S tudium  adw. 
dr William Beyer w yraził Profesorowi 
serdeczne podziękowanie za szczegól
nie interesujące dla p rak tyk i w ystą
pienie, k tóre pozwoliło uczestnikom 
S tudium  zapoznać się z aktualnym i 
tendencjam i w kształtow aniu sto 
sunków um ownych w m iędzynarodo
wym obrocie gospodarczym.

Na zakończenie wizyty odbyło się 
spotkanie prof. M. Lachsa z p rzedsta
w icielam i adw okatury, członkami Rady 
Program ow ej S tudium  i zaproszonymi 
gośćmi.

w.b.

II. Z życia izb adwokackich

I z b a  b i a ł o s t o c k a

1. • Sprawdzianem  zdobytej przez a- 
p likantów  adwokackich wiedzy facho
wej są organizowane — zgodnie z p la
nem  szkolenia — okresowe kolokwia, 
obejm ujące wszystkie przedm ioty za
w arte  w program ie zajęć. O statn i tego 
rodzaju  spraw dzian dla aplikantów  
Białostockiej Izby Adwokackiej odbył 
się dnia 28 stycznia br. W yniki kolo
kwium , do . którego przystąpili w szy
scy aplikanci adwokaccy Izby, oka

zały się w  pełni zadowalające.
Inny nieco charak ter, choć także w 

pełni szkoleniowy, m ają organizowane 
od szeregu już la t przez Białostocką 
Radę Adwokacką konkursy  krasom ó
wcze dla aplikantów  adwokackich Izby. 
S tanow ią one doskonały spraw dzian 
nie tylko popraw nej wymowy, ale 
także um iejętności przekonywania, ce l
nej argum entacji, należytej konstrukcji 
w ystąpienia oraz dobrej polszczyzny.


