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I. KRONIKA CENTRALNA
Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich
prof. dr hab. Ewy Łętowskiei w Naczelnej Radzie Adwokackiej

W dniu 29 stycznia 1988 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwo
kackiej złożyła wizytę prof. dr hab. Ewa Łętowska, Rzecznik
Praw Obywatelskich. W spotkaniu z ramienia Prezydium NRA
uczestniczyli: prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewskii, wicepre
zes NRA adw. Zbigniew Czerski, zastępca sekretarza NRA adw.
Andrzej Kozanecki.
W toku rozmowy poruszono zagadnienia związane z rozpoczę
ciem pracy przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba

białostocka

Zgodnie z wcześniej podjętą uch
wałą ORA w Białymstoku odby
ły się w dniach 8 i 9 stycznia pi
semne, a 16 stycznia 1988 r. ust
ne egzaminy końcowe aplikantów
adwokackich. Do egzaminów przy
stąpiło czworo aplikantów Izby
białostockiej: Ewa Wysocka odby
wająca aplikację w Zespole Adwo
kackim Nr 1 w Białymstoku, Hali
na Wenclik i Andrzej Wyszyński z
Zespołu Adwokackiego Nr 2 w
Białymstoku i Małgorzata Kas
przyk, aplikująca w Zespole Adwo
kackim w Suwałkach. Ponadto w
grupie tej zdawali także kol. apl.
Ewa Szyszkowska-Beumk z Izby
olsztyńskiej. Końcowy egzamin ust

ny, do którego dopuszczeni zostali
wszyscy zdający, odbył się dnia 16
stycznia 1988 r. i obejmował swym
zakresem
wszystkie
przedmioty
przewidziane regulaminem.
Wszyscy zdający ukończyli egza
min z wynikiem pomyślnym, uzys
kując oceny bardzo dobre i dobre
W dniu 5 lutego 1988 r. na po
siedzeniu Okręgowej Rady Adwo
kackiej w Białymstoku dokonano
wpisu egzaminowanych aplikantów
Izby białostockiej na listę adwoka
tów i wyznaczono im siedziby wy
konywania zawodu w zespołach ad
wokackich w Białymstoi^i, Bielsku
Podlaskim, Sokółce i Suwałkach.
adw. Jerzy Korsak

Izba gdańska
1. Adw. W i t o l d J a n k o w s k i
(1900—1987).

W dniu 11 grudnia 1987 r.
zmarł nestor adwokatury gdań
skiej
adw.
Witold
Jankowski

