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Spotkanie Prezydium NRA z sekretarzem KC PZPR
Tow. Stanisławem Cioskiem
dra hab. Kazimierza Secomskiego.
W czasie spotkania omówione zosta
ły niektóre problemy mijającej ka
dencji i II Krajowego Zjazdu Ad
wokatury. W wizycie wzięli ponadto
udział adwokaci:
Jan Czyżewski,
Maciej Dubois,
Karol Głogowski,
Wojciech Gryczewski, Czesław Ja 
worski, Tadeusz Kowalewski i Sta
nisław Snieehórski.

Przed posiedzeniem w dniu dzi
siejszym
Prezydium NRA zostało
przyjęte na zakończenie kadencji
przez Sekretarza KC PZPR tow.
Stanisława Cioska. W trakcie spot
kania omawiane były sprawy zwią
zane ze zbliżającym się II Krajo
wym Zjazdem Adwokatury. Rów
nież w dniu dzisiejszym członkowie
Prezydium
NRA zostali przyjęci
przez członka Rady Państwa prof.
4.

Spotkanie prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego
z zastępcą Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierzem Barcikowskim
związane ze zbliżającym się II K ra
jowym Zjazdem Adwokatury.
Prezes NRA poinformował, rów
nież, że w dniu 20 bm. o godz. 1,0.30
w siedzibie Naczelnej Rady Adwo
kackiej złoży kurtuazyjną wizytę
Wiceminister Sprawiedliwości Wę
gierskiej Republiki Ludowej.

Prezes NRA adw. dr Kazimierz
Łojewski poinformował, że w dniu
15 listopada 1986 r. został przyjęty
przez Z-cę Przewodniczącego Rady
Państwa Kazimierza Barcikowskiego. W trakcie spotkania, podczas
którego obecny był także członek
Rady Państwa prof. dr hab. Kazi
mierz Secomski, poruszono tematy
5.

Sprawozdanie z przebiegu obrad pierwszej sesji naukowej
„Adwokatura w służbie nauki prawa”
Członek Prezydium NRA adw.
Witold Bayer złożył sprawozdanie z
przebiegu obrad pierwszej sesji
naukowej nt. „Adwokatura polska
w służbie nauki prawa”, odbytej w
Warszawie w dniach 7,—9 listopada
1986 r. W sesji udział wzięło 78
uczestników adwokatów pracowni
ków nauki i nauczycieli akademic

kich. Zgłoszono na nią 42 opraco
wania naukowe.
Sesja
przebiegała
zgodnie z
wcześniej ustalonym programem.
Pierwszego dnia odbyło się posie
dzenie plenarne otwierające sesję,
na którym m.in. referaty wstępne
wygłosili Prezes NRA adw. dr Ka
zimierz Łojewski i członek Prezy-

