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przez kierownika szkolenia, losowane 
były przez uczestników bezpośrednio 
przed wystąpieniem. Celem tego rodza
ju wystąpienia było sprawdzenie u- 
miejętności a zarazem nauczenie mło
dych adeptów sztuki adwokackiej 
mówienia na dowolny temat, w ciągu 
ściśle określonego czasu.

Biorąc pod uwagę poziom obu wys
tąpień, pięcioosobowe jury konkursu 
pod przewodnictwem wicedziekana Ra
dy Adwokackiej adw. Stanisława Kra
sowskiego przyznało pierwszą nagrodę 
apl. adw. Witoldowi Neumanowi. Dru

giej nagrody nie przyznano. Natomiast 
na trzecim miejscu sklasyfikowano ex 
aequo \trzech uczestników konkursu 
aplikantów: Bożenę Grochowską, Boże
nę Sawczenko i Tadeusza Kołotkę.

Podsumowując wyniki konkursu, 
kierownik szkolenia aplikantów adw. 
Józef Bołoz podkreślił, że niezależnie 
od przyznanej klasyfikacji wszystkie 
wystąpienia nacechowane były dużym 
wkładem pracy osobistej, starannością 
oraz poprawną polszczyzną.

adw. Jerzy Korsak

I z b a  l u b e l s k a

Korzystając ze swego pobytu w Lu
blinie prezes NRA adw. dr Zdzisław 
Czeszejko i kierownik Ośrodka Badaw
czego Adwokatury adw. Witold Bayer 
spotkali się w dniu 12 lutego 1977 r. 
z 18-osobową grupą aplikantów Lubels
kiej Izby Adwokackiej. Celem spotka
nia było zapoznanie zebranych z aktu
alnymi tendencjami do zmian, jakie 
są przewidziane w profilu szkolenia 
aplikantów adwokackich.

Prezes NRA wskazał na potrzebę 
wprowadzenia do programu szkolenia 
dodatkowych przedmiotów, a mianowi
cie prawa gospodarczego, retoryki i 
historii adwokatury, oraz wykazania się 
przez aplikantów znajomością co naj
mniej jednego języka obcego. Zmianie 
powinna również ulec metodyka szko
lenia, a to przez przesunięcia akcentu 
z wykładów na seminaryjną metodę 
zajęć. Ważnym aspektem procesu szko
lenia jest rozbudowanie różnych form 
samokształcenia, przyswajanie sobie 
umiejętności prawniczego myślenia 
oraz przeprowadzanie praktycznych 
sprawdzianów i dokonywanie ocen 
sporządzanych przez aplikantów pism 
procesowych i poziomu wystąpień są

dowych. Te ostatnie zagadnienia będą 
zresztą wchodziły w skład egzaminu 
adwokackiego. Pomocą w procesie 
przygotowania nowych kadr dla adwo
katury będzie projektowane przez Ko
misję Szkolenia Zawodowego przy NRA 
centralne szkolenie unifikujące w 
Grzegorzewicach, które obejmie te 
działy czy dziedziny, w których wys
tępują trudności w szkoleniu izbowym, 
jak np. w zakreesie retoryki.

Z kolei adw. Witold Bayer zwrócił 
uwagę na znajomość historii adwoka
tury, aktualnego orzecznictwa Sądu 
Najwyższego i literatury prawniczej 
(w tym także z pokrewnych dziedzin: 
socjologii i psychologii) oraz na ko
nieczność stałego pogłębiania ogólnego 
rozwoju kulturalnego aplikantów. Adw. 
W. Bayer przekazał lubelskim aplikan
tom adwokackim kasety magnetofono
wa z nagraniami przemówień i wystą
pień sądowych, które będą pomocne 
w dalszym toku szkolenia.

Obaj goście odpowiedzieli w czasie 
spotkania na liczne pytania dotyczące 
szkolenia i spraw bytowych aplikan
tów.

adw. Ferdynand Rymań


