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2. W dniach 2 i 3 października 1965 roku odbyła się w Jeleniej Górze uroczys
tość obchodu XX-lecia praw nictw a miejscowego okręgu. Wzięli w niej udział
jako przedstawiciele: Zrzeszenia Prawników* Polskich — Prezes M arian Mazur,.
Prokuratory G eneralnej — Zastępca Prokuratora Generalnego PRL Kazimierz
Św itała, Naczelnej Rady Adwokackiej — Wiceprezes adw. Tadeusz Gierzyński,.
Rady Adwokackiej we W rocławiu — d zreksn Jan Chmielnikowski, a nadto przeditaw iciele władz wojewódzkich i powiatowych oraz sędziowie, prokuratorzy i ad
wokaci z powiatów Jelenia Góra, Kam ienna Góra, Lwówek, Lub&ń i Zgorzelec^
W uroczystości brała także udział delegacja praw ników z NRD z okręgu GorlitzW czasie uroczystej Akademii otrzym ali Odznaki 1000-lecia koledzy adw okaci:
Józef M łynarski, Kazimierz Schiller i W ładysław Koreywo za pracę społeczną na
terenie m iasta i powiatu jeleniogórskiego. Złotą Odznakę TRZZ otrzym ał kol.
adw. M arian Kuskowski. Poza tym dyplomy za aktyw ną pracę w Zrzeszeniu P raw 
ników Polskich otrzymali koledzy adwokaci: Polikarp Krawczak, Tadeu;z Rzęsista,.
Roman Antonow, W iktor W urm i Adam Zaleski. Ponadto 9 kolegów adw okatów
otrzymało dyplomy uznania za pracę społeczną od Prezydium MRN w Jelenie}
Górze.
Następnie odbyło się spotkanie towarzyskie w Domu Zdrojowym w Cieplicach.
W dniu 3 października 1965 roku uczestnicy Obchodu wzięli udział w wycieczce
autokaram i do Kotliny Jeleniogórskiej.
3. W dniach 15, 16 i 25 października 1965 roku odbyła się jesienna sesja egza
m inu adwokackiego.
Do egzaminu przystąpiło 5 aplikantów adwokackich, w tym jeden aplikant ad
wokacki z Izby zielonogórskiej. Troje aplikantów adwokackich złożyło egzam in
z wynikiem pomyślnym.

SPROSTOW ANIE

W numerze 10 „Palestry” z br. na str. 10,' w zestawieniu dotacji
rozdzielonych w roku 1965 i zabezpieczonych do rozdzielenia
w roku 1966, błędnie podano, że Izbie krakowskiej przyznano na
rok 1965 kwotę złotych 568.500 zamiast prawidłowej kwoty zło
tych 566.500.
Pominięto również Izbę wrocławską, której przyznano na rok
1965 kwotę złotych 400.000, a zabezpieczono na rok 1966 kwotę zło
tych 500.000.
W tym samym numerze na str. 90 w rubryce „Prasa o adwoka
turze” błędnie podano, że naczelnym redaktorem organu prasowegoCentralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego „Tygodnik De
mokratyczny” jest Witold Kulisiewicz. W rzeczywistości naczelnym
redaktorem jest Stanisław Kaliszewski, a Witold Kulisiewicz jest
kierownikiem działu tegoż pisma.
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