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Z życia izb a d w okackich

ną jednostkę pod nazwą „Dom Pracy
Twórczej Adwokatury w Grzegorzewicach” oraz ustaliło jego organizację i
zasady użytkowania. Otwarty w dniu
5 grudnia 1976 r. w obecności Mini
stra Sprawiedliwości prof. dra hab.
Jerzego Bafii, Wiceministra Sprawie
dliwości Adama Zborowskiego, zastęp
cy Generalnego Konserwatora mgra
rnż. Jacka Cydizika oraz przedstawicieli
władz terenowych DPTA ma służyć
jako ośrodek doskonalenia zawodowe
go i organizacyjnego adwokatury oraz
stanowić miejsce odpoczynku dla ad
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wokatów. Pierwsze wczasy świąteczne
i sylwestrowe oraz pierwsze kursy do
skonalące już się odbyły, pierwsi ad
wokaci i ich rodziny skorzystali z po
bytów wypoczynkowych (skierowania
wydaje Biuro NRA w Warszawie przy
ul Brackiej 20-a).
Wnętrza DPTA zdobi 15 obrazów
pędzla Bolesława Kuźmińskiego (de
pozyt Muzeum Narodowego w Warsza
wie), obrazy pędzla kol. adw. Janusza
Nowackiego, a w przyszłości zdobić je
będą dzieła dalszych naszych Kolegów.
adw. Jerzy Gniewiewski

.
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Z podanej przez organ prasowy ZPP
„Prawo i Życie” (nr 50 z dnia 12
grudnia 1976 r.) listy członków Ko
misji Prawa Karnego Zarządu Głów
nego Zrzeszenia Prawników Polskich
wynika, że do składu tej Komisji zo

stali powołani następujący adwokaci:
prof, dr Kazimierz Buchała (Kraków),
Czesław Jaworski (Warszawa), Kazi
mierz Łojewski (Warszawa), Jerzy
Skarżyński (Radom) i Tadeusz de Vi
rion (Warszawa).

II. Z życia izb adwokackich
Izba

białostocka

Egzekutywa POP PZPR przy RA w
Białymstoku oraz Zarządy Kół SD i
ZSL zorganizowały — przy współu
dziale Wojewódzkiej Rady Adwokac
kiej — w dniu 11 stycznia 1977 r. w
lokalu Zespołu Adwokackiego Nr 1 w
Białymstoku wspólne otwarte zebra
nie, na które zaproszono członków
partii i stronnictw sojuszniczych oraz
adwokatów bezpartyjnych.
Celem zebrania było spotkanie z
mgrem Jerzym Grzybczakiem, posłem
na Sejm PRL, prezesem WZ ZSL i
wiceprzewodniczącym WRN w Białym

stoku. Mgr Jerzy Grzybczak zapoznał
zebranych z aktualnymi sprawami gos
podarki rolnej na tle planów pięcio
letniego i rocznego, ze szczególnym
przy tym uwzględnieniem problematy
ki rolnej regionu białostockiego. Rze
czowe oraz wyczerpujące wystąpienie
wywołało duże zainteresowanie i oży
wioną dyskusję obecnych na spotka
niu adwokatów z obu Zespołów w
Białymstoku oraz z Zespołów Adwo
kackich w Bielsku Podlaskim, Sokółce
i Suwałkach.
adw. Jerzy Korsak

