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1 w Puławach i apl. adw. Zenona
Wolanina z Z. A. Nr 10 w Lublinie.
Osoby te będą reprezentowały — obok
wybranych aplikantów z Izb: biało
stockiej, siedleckiej i warszawskiej —
Izbę lubelską na eliminacyjnym kon
kursie krasomówczym grupy „A”, or
ganizowanym w późniejszym terminie
przez Radę Adwokacką w Warszawie.
Na zakończenie konkursu członkowie
jury omówili na tle poszczególnych
Izba
Na podstawie uchwał Rady Państwa
z lipca br. zostali odznaczeni wysoki
mi odznaczeniami państwowymi na
stępujący adwokaci-członkowie Izby
łódzkiej za wybitne zasługi na polu
pracy zawodowej i działalności spo
łecznej:
Złotym
Krzyżem
Zasługi:
adw. Jan Kielan (Z.A. Nr 7 w Lodzi)
i aidw. Kazimierz Kempiński (Z.A. Nr 13
w Łodzi);
Srebrnym Krzyżem Zasługi

Izba
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przemówień niektóre wyłaniające się
kwestie wymowy sądowej, wskazali
na występujące jeszcze braki, scharak
teryzowali strukturę, formę i techni
kę wygłaszania mów sądowych, a tak
że podzielili się własnymi doświad
czeniami w zakresie występowania
przed sądem.
adw . F erd yn a n d R ym a rz

łódzka
adw. Ryszard Kemer (Z. A, Nr 9 w
Łodzi).
Ponadto S r e b r n y
Krzyż
Za
s ł u g i za zasługi w pracy zawodowej
został przez Radę Państwa przyznany
ob. Alicji Orlikowskiej, wieloletniej
pracownicy Rady Adwokackiej w Ło
dzi.
Rada Adwokacka w Łodzi złożyła
z tej okazji odznaczonym Kolegom i
ob. Orlikowskiej serdeczne gratulacje.
adw. J u liu s z L e s z c z y ń s k i

szczecińska

W dniach 23—24 września br. od
było się seminarium szkoleniowe, w
którym wzięło udział 52 członków Iz
by, w tym 6 aplikantów. Program za
jęć przewidywał następujące tematy:
1) Zagadnienia zabezpieczenia i egze
kucji w postępowaniu karnym — ref.
adw. Jerzy Chmura, 2) Granice i kon
trola swobodnej oceny dowodów —

ref. adw. dr Roman Łyczywek, 3)
Środki odwoławcze w postępowaniu
karnym — ref. adw. Grzegorz Szyk.
Prelekcję na temat bieżącej sytuacji
politycznej wygłosił
mgr Zygmunt
Dziuba, zastępca redaktora naczelne
go „Głosu Szczecińskiego”.
adw . J.

Z.

Izba w a r s z a w s k a
W dniach od 22 do 27 sierpnia 1977
roku przebywała w Stolicy — na za
proszenie Warszawskiej Rady Adwo
kackiej — delegacja adwokatury mos
kiewskiej. W skład delegacji wcho
dzili: dziekan Rady Moskiewskiej (Mos
kiewskie Miejskie Kolegium Adwoka

tury) K. N. Apraksin oraz członek Pre
zydium Kolegium Moskiewskiego J. A.
Blumkina.
W czasie swego pobytu goście ucze
stniczyli w posiedzeniu Prezydium Ra
dy Adwokackiej w Warszawie, połą
czonym z uroczystością ślubowania ap
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Z ty c ia izb adw okackich

likantów adwokackich, oraz w roz
szerzonym posiedzeniu Rady Adwokac
kiej w Warszawie. W czasie tych spot
kań zasięgnęli oni informacji na te
mat pracy i problemów adwokatury
warszawskiej, a jednocześnie udzielili
ze swej strony informacji dotyczących
organizacji pracy adwokata radziec
kiego oraz różnic występujących w
tym względzie w porównaniu z pracą
adwokata polskiego.
W dniu 22.VIII. br. przedstawiciele
adwokatury moskiewskiej zostali przy
jęci przez Podsekretarza Stanu w Mi
nisterstwie Sprawiedliwości Adama
Zborowskiego, a w dniu 25.VTII. zło
żyli wizytę w Naczelnej Radzie Ad
wokackiej oraz w Zarządzie Głównym
ZPP, gdzie dziekan Apraksin został
odznaczony Złotą Odznaką Zrzeszenia
Prawników Polskich.
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W toku wizyty goście odwiedzili jesz
cze Zespół Adwokacki Nr 20 w War
szawie, zapoznając się z jego pracą,
oraz złożyli wizytę w Sądzie Woje
wódzkim, gdzie zostali podjęci przez
prezesa tego Sądu.
Wizyta przedstawicieli moskiewskiej
adwokatury została wykorzystana do
zapoczątkowania ściślejszej współpracy
między radami adwokackimi. W tym
celu nastąpiła wymiana materiałów
dotyczących organizacji pracy sądo
wnictwa i adwokatury oraz prac sa
morządowych.
Delegacja radziecka spędziła poza
tym jeden dzień w Ośrodku w Grzegorzewicach, bardzo wysoko oceniając
jego funkcjonowanie i wyposażenie.
Goście radzieccy zapowiedzieli za
proszenie w przyszłym roku przedsta
wicieli adwokatury warszawskiej do
Moskwy.
adw. Andrzej Konopka
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