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Z życia izb Adwokackich

nia poważnych trudności w funkcjonowaniu samorządów adwokackich w Europie 
jest kluczowym, aby zacieśniać współpracę pomiędzy wszystkimi organizacjami i 
wspólnie wypracowywać oficjalne stanowiska wobec władz państwowych, unij-
nych czy sądowych w poszczególnych krajach.

Bartosz Grohman

IZbA bydgOsKA

MEDAL „25-LECIA PODPISANIA POROZUMIEń SIERPNIOWyCH” 
DLA ByDGOSKIEGO ADWOKATA 
Ostatnim akcentem obchodów 25-lecia powstania w Regionie Bydgoskim NSZZ 

„Solidarność” było uhonorowanie kilkunastu działaczy „S” medalem z okazji 25. 
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych1. 

Medale, podczas uroczystości w dniu 12 grudnia 2005 r. z udziałem prezydenta 
Bydgoszczy konstantego dombrowicza, wręczył przewodniczący Zarządu Regio-
nu Bydgoskiego „S” leszek Walczak. 

Jednym z wyróżnionych był adwokat bydgoski Maciej dzierżykraj-lipowicz, w 
1980 r. sędzia Sądu Rejonowego, współzałożyciel „S” przy sądach bydgoskich, po zło-
żeniu urzędu w stanie wojennym internowany w wojskowym obozie odosobnienia w 
Czerwonym Borze k. Łomży. Działał w regionalnym podziemiu solidarnościowym oraz 
opozycji niepodległościowej związanej z Konfederacją Polski Niepodległej.

INFORMACJA O EGZAMINIE NA APLIKACJę ADWOKACKą
I EGZAMINIE ADWOKACKIM W IZBIE ByDGOSKIEJ
I. W dniu 10 grudnia 2005 r. w Izbie bydgoskiej odbył się po raz pierwszy testo-

wy egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikację adwokacką według nowych 
zasad określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. – Prawo o adwokaturze oraz 
zmianie niektórych innych ustaw. 

Spośród 15 kandydatów, którzy przystąpili do tego egzaminu, 12 uzyskało wy-
maganą liczbę punktów warunkującą wpis na listę aplikantów adwokackich, są to: 
Anna Adamczyk, Adam Dołhun, Monika Ewert, Daniel Lakner, Oliwia Łozowska, 
Justyna Pastwa, Paweł Sikorski, Małgorzata Strugacz, Joanna Wanko, Barbara Wia-
derek, Roman Wiatrowski i Gracjan Wiśniewski. 

Największą liczbę punktów osiągnęli: barbara Wiaderek (229), Anna Adam-
czyk (225) oraz Adam dołhun (224) i roman Wiatrowski (224). 

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzili: sędziowie Sądu Apelacyjnego w 

1  Zdjęcie medalu z opisem zamieszczone zostało w „Palestrze” 2005, Nr 9–10, s. 288.


