Wiadomości Adwokatury 30 grudnia 2016 r.
Komunikat w sprawie prowadzenia ewidencji
godzin przez adwokatów
Poniżej publikujemy komunikat adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, dotyczący
nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ustaw i wprowadzenia przepisów, które mogą znajdować zastosowanie
również do adwokatów, o ile spełniają oni przesłanki do uznania, iż są przyjmującym
zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b tej ustawy.

Komunikat Sekretarza NRA
Uprzejmie przypominam, że w dniu 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która zawiera m.in. art.
8b o treści:
„1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w
umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
3. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub
dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania
zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w
formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby
godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia
przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku
skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów
ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360).
W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są
świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
5. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z
tych osób.”
Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że przepisy ustawy mogą znajdować zastosowanie
również do adwokatów, o ile spełniają oni przesłanki do uznania, iż są przyjmującym zlecenie lub
świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b tej ustawy.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że NRA zwróciła uwagę ministra sprawiedliwości na problem
mogącej wystąpić kolizji między treścią tej ustawy a treścią rozporządzenia w sprawie ponoszenia
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
postulując wprowadzenie odpowiednich zmian. (czytaj pismo do ministra sprawiedliwości)
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Adw. Rafał Dębowski
Sekretarz NRA

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas: bez
niezawisłych sądów nie istnieje adwokatura
Wymiar sprawiedliwości to system naczyń połączonych: bez niezawisłych sądów nie
istnieją adwokatura, radcowie prawni, prokuratura ani notariat - piszą adw. prof. Maciej
Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas. Artykuł pt. "Gumowy kręgosłup u sędziego
politykom nie przeszkadza" ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej w dodatku
"Prawnik" 27 grudnia.
Bez niezależnej adwokatury i innych zawodów prawniczych nie ma dobrego sądownictwa. To równie
istotne jak gwarancje trójpodziału władzy tworzące system check and balances - przekonuja autorzy.

(czytaj tekst na stronie DGP)
(czytaj teskt cz. 1)
(czytaj tekst cz. 2)

Ślubowanie aplikantów adwokackich izby
katowickiej
Uroczyste
ślubowanie
siedemdziesięciu
trzech
aplikantów
adwokackich
izby
katowickiej odbyło się 29 grudnia w sali
Sejmu Śląskiego.
Uroczyste ślubowanie poprzedziła prezentacja
krótkiego
filmu
o
działalności
samorządu
adwokackiego w latach 2013- 2016. Po odebraniu
ślubowania dziekan adw. Roman Kusz w krótkim
wystąpieniu przedstawił zebranym rolę i zadania
adwokatury oraz cel aplikacji.
Przy okazji ślubowania wyróżniono też osiemnastu
najlepszych aplikantów, których uhonorowano
nagrodami
książkowymi.
Po
zakończeniu
uroczystości na ślubujących aplikantów i ich
rodziny oczekiwał poczęstunek w westybylu
gmachu.
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Sala, gdzie miała miejsce uroczystość, znajduje się
w gmachu Sejmu Śląskiego, który został
zbudowany w okresie międzywojennym. Ten
modernistyczny gmach był wzorcem dla sali
Sejmu II RP. Przypomnieć należy, że budynek
został poświęcony 5 maja 1929 r. przez biskupa
Arkadiusza
Lisieckiego,
a
w
uroczystości
uczestniczył Prezydent II RP Ignacy Mościcki. Koszt
budowy gmachu wyniósł 12 500 000 ówczesnych
złotych i w całości został sfinsowany przez skarb
śląski. Obecnie salę Sejmu Śląskiego odnowiono i
odzyskała dawny blask.

fot. Damian Zwardoń
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W styczniu IX Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy
Adwokatów
Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i
Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie informuje, że IX Otwarty Zimowy
Turniej Tenisowy Adwokatów, odbędzie się
w dn. 21-22 stycznia 2017 r. na kortach
Klubu Tenisowego Legia, ul. Myśliwiecka 4A,
w Warszawie.
W turnieju mogą wziąć udział adwokaci, radcowie
prawni i aplikanci, ich rodziny, a także
przedstawiciele innych zawodów prawniczych oraz
zaproszeni goście. Obowiązuje 5-letnia karencja
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dla byłych zawodników.
Mecze zostaną rozegrane na dziesięciu kortach
ziemnych w następujących kategoriach:
- Kobiety OPEN oraz Kobiety 35+
- Mężczyźni: OPEN, 35+, 45+, 55+ oraz 65+
- Gra podwójna mężczyzn (wiek pary nie niższy niż
65 lat)
- oraz mikst OPEN (jeden z zawodników może być
gościem).
Wstępny plan turnieju jest następujący:
Sobota, 21 stycznia
- godz. 13:00 początek weryfikacji oraz losowanie
w kat. mężczyźni OPEN
- godz. 14:00 losowanie w kat. mężczyźni 35+
- godz. 15:00 losowanie w kat. mężczyźni 45+,
55+ oraz 65+
- godz. 15:30 losowanie w kat. kobiety OPEN,
Kobiety 35+, debel 65+, mikst OPEN oraz
oficjalne otwarcie turnieju
- godz. 20:00 "Players Party" w Legia Cafe oraz
dalszy ciąg gier deblowych
Niedziela, 22 stycznia
- godz. 12:00 półfinały i finały
- godz. 18:00 zakończenie
rozdaniem nagród i pucharów.

turnieju

wraz

z

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy
Tomasza Pazika, Sędziego Głównego Turnieju:
tomidexsport@wp.pl, do dn. 17 stycznia 2016 r.,
do godz. 14:00.
Ilość uczestników jest ograniczona. Wpisowe 60 zł
(aplikanci) oraz 120 zł (pozostali uczestnicy)
płatne jest na miejscu.
Link do wydarzenia
wydarzenie)

na

Facebooku;

(zobacz

Komitet Orgnizacyjny:
adw. Monika Rajska - Przewodnicząca Komisji
Marcin Hertel - KT Legia, Dyrektor Turnieju
Marta Wyszyńska - doktorantka SGH
apl. adw. Joanna Tkaczyk - członek Komisji
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VII Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich 28
stycznia w Warszawie
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie oraz Samorząd Aplikantów Izby
Adwokackiej w Warszawie zapraszają do
udziału
w
VII
Karnawałowym
Balu
Aplikantów Adwokackich, który odbędzie się
w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego
w Warszawie w sobotę, 28 stycznia 2017
roku, o godzinie 19:00.
Cena biletu 320 zł od osoby. W Balu udział mogą
wziąć aplikanci i adwokaci ze wszystkich izb.
Uczestnictwo aplikantów izby warszawskiej jest w
części dofinansowane jest ze środków izby i
wynosi 160 zł. Z dofinansowania mogą skorzystać
jedynie osoby które nie zalegają ze składkami i
opłatami za szkolenie w dniu dokonania wpłaty. W
cenę wliczony jest zimny i ciepły bufet
przygotowany przez firmę Kręgliccy Restauracje i
Catering, open bar (napoje, wino oraz drinki na
bazie wódki J.A. Baczewski), szatnia, palarnia,
ochrona oraz punkt medyczny.
Wpłat można dokonywać na konto firmy Santorini
S.J. ul. Egipska 7, 03-977 Warszawa w Banku
Millenium 17 1160 2202 0000 0003 1327 6354
W
tytule
przelewu
należy
wpisać:
apl.
_Nazwisko_Imię, nr legitymacji oraz obowiązkowo
ADRES EMAIL do potwierdzenia.
W przypadku płatności za osobę towarzyszącą w
tytule przelewu należy także podać imię i
nazwisko tej osoby. Na podany w przelewie adres
email zostanie wysłane potwierdzenie w ciągu
tygodnia,
po
otrzymaniu
przez
Komitet
Organizacyjny wyciągu z konta. Rezygnacja z
zakupionych biletów nie będzie możliwa.
Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie
kolejność dokonywanych wpłat.
W programie balu przewidziany jest Wielki Finał
Quizu Aplikanckiego, organizowanego przez
Samorząd
Aplikantów
Adwokackich
Izby
Warszawskiej we współpracy z Młodą Palestrą.
W drugiej części Balu zostaną ogłoszone wyniki
plebiscytu „Adwokacki Patron Roku 2016”, który
został
zorganizowany
przez
adw.
Joannę
Parafianowicz, Członka NRA oraz redaktor
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naczelną
„Pokoju
Adwokackiego”.
Wyboru
laureatów dokonała kapituła konkursu, w skład
której weszli: adw. Andrzej Zwara, były Prezes
NRA,
adw.
Ewa
Krasowska,
Rzecznik
Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Rafał Dębowski,
sekretarz NRA, Marcin Warchoł, Wiceminister
Sprawiedliwości, Bartosz Pilitowski z Fundacji
Court Watch Polska, apl. adw. Dagmara Miler,
adw. Joanna Parafianowicz, apl. adw. Dagmara
Miler, oraz apl. adw. Magdalena Robaszyńska,
redaktor naczelna Młodej Palestry.
Link do wydarzenia VII Karnawałowy
Aplikantów na Facebooku: (zobacz link)

Bal

W przypadku pytań dotyczących Balu prosimy o
kontakt
drogą
mailową: balaplikantow2017@gmail.com
Serdecznie zapraszamy, Komitet Organizacyjny VII
Karnawałowego Balu Aplikantów Adwokackich:
adw. Monika Rajska – Przewodnicząca Komisji
Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu
adw. Michał
Młodych

Pomorski,

Przewodniczący

Koła

apl.
adw.
Dominika
Tomaszewska,
Przewodnicząca Samorządu Aplikantów, Starosta
III roku aplikacji
apl. adw. Piotr Babiarz, Starosta II roku aplikacji
apl. adw.
aplikacji

Michał

Magdziak,

Starosta

I

roku

apl. adw. Joanna Tkaczyk, II rok aplikacji, redakcja
Młoda Palestra
apl. adw. Tymoteusz Paprocki, II rok aplikacji

Zaproszenie na Narciarskie Mistrzostwa
Adwokatury
Miłośnicy narciarstwa mogą już wpisać w kalendarz datę kolejnych Narciarskich
Mistrzostw Adwokatury. Odbędą się one w dniach 9-12 marca 2017 r. w Krynicy Zdrój.

7 / 13

Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach pod patronatem adwokata
Jerzego Zięby, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adwokata Stanisława Estreicha
Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury Sportu i Turystyki NRA, ma zaszczyt
zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, narciarzy i
sympatyków sportów zimowych do udziału w XXXIV Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury
połączonych z konferencją szkoleniową, które odbędą się w dniach 9 – 12 marca 2017 r. w Krynicy
Zdrój. Jednym z punktów programu tego wydarzenia jest szkolenie zawodowe (osoby wykładowców
oraz tematy zajęć zostaną podane w terminie późniejszym).
Honorowy patronat nad Mistrzostwami objął Prezes NRA adw. Jacek Trela.
Uczestnicy Mistrzostw będą zakwaterowani w Hotelu Krynica **** ( www.hotelkrynica.eu) w Krynicy
Zdrój ul. Park Sportowy 3, z gościnności którego uczestnicy mistrzostw korzystali już
trzykrotnie. HOTEL KRYNICA**** CONFERENCE & SPA to czterogwiazdkowy obiekt zlokalizowany w
samym centrum przepięknego uzdrowiska jakim jest Krynica – Zdrój. W cenie pobytu w hotelu
zawarte jest nieograniczone korzystanie z basenu z przeciwprądem, jacuzzi, kompleksu saun i fitness
studio a także bezprzewodowy Internet na terenie całego hotelu. Dla gości monitorowany parking w
cenie pobytu. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje się hala lodowiska oraz wyciąg narciarski
Henryk.
Mamy nadzieję, że Krynica powita nas marcowym słońcem oraz śnieżną scenerią na trasach
zawodów narciarskich. Zawody narciarskie w slalomie gigancie zostaną rozegrane w dniu 10 marca
2017 r. na Jaworzynie – potwierdzona rezerwacja trasy narciarskiej nr II A, (alternatywnie
przewidziana jest rezerwacja sztucznie naśnieżanej trasy przy wyciągu Henryk) natomiast w dniu 11
marca 2017 r. odbędą się zawody w biegu narciarskim, miejsce trasy biegowej zostanie ustalone
przy uwzględnieniu warunków śniegowych. Przeprowadzenie zawodów sportowych zostanie
powierzone profesjonalnej firmie SUPER PLAY.
Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 870 zł (osiemset siedemdziesiąt złotych) i obejmuje:
zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym
3 śniadania w formie bufetu, kolacja w dniu przyjazdu (bufet)
2 uroczyste kolacje z oprawą muzyczną; podczas kolacji dekoracja zwycięzców zawodów
sportowych
ubezpieczenie NNW uczestników imprezy
udział w zawodach sportowych,
udział w szkoleniu zawodowym.

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy przesłać do dnia 16 stycznia 2017 r. pocztą
e-mail na adres: ora.kielce@adwokatura.pl
(pobierz formularz)
W sprawach dotyczących organizacji Mistrzostw, można się kontaktować z Okręgową Radą
Adwokacką w Kielcach – nr. tel: 41 344 17 56 , 41 343 12 29
Liczba miejsc ograniczona - limitowana pojemnością hotelu, który został
w całości zarezerwowany na nasze potrzeby.
Uczestnicy Mistrzostw proszeni są o podanie adresu zamieszkania oraz numeru PESEL (dane do
ubezpieczenia NNW), wskazania statusu – adwokata, aplikanta czy osoby towarzyszącej i wskazania
ewentualnej osoby do zakwaterowania we wspólnym pokoju.
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Wpłaty prosimy kierować na konto Hotelu Krynica w terminie pomiędzy 16-23 stycznia
2017r.
PKO BP S.A. CK Nowy Sącz 59 1020 3453 0000 8702 0097 0434
W tytule przelewu proszę podać: ”Szkolenie ORA- Krynica 2017”

W sprawach dotyczących płatności za szkolenie oraz wystawienia faktury, osobami upoważnionymi
przez dyrekcję Hotelu oraz organizatorów do kontaktu z uczestnikami imprezy są:
Katarzyna Lemek: tel. kom: + 48 609 520 144 , e-mail: : katarzyna.lemek@hotelkrynica.eu
Damian Gubała, kom: + 48 609 307 272 , : e-mail: damian.gubala@hotelkrynica.eu

Rezygnacja z udziału w mistrzostwach i szkoleniu po dniu 25.01.2017 r. roku łączyć się będzie z
przepadkiem wpisowego. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku
braku dostatecznej ilości uczestników.
Dla osób które chciałyby skorzystać z pobytu w hotelu w czasie poprzedzającym Mistrzostwa został
przygotowany specjalny rabat w wysokości 30% od katalogowej ceny pokoju, rezerwacji należy
dokonywać indywidualnie.
Szczegółowy program Mistrzostw Narciarskich, szkolenia zawodowego zostanie podany do
wiadomości Państwa w terminie późniejszym drogą mailową, jak również zostanie zamieszczony na
stronie internetowej ORA w Kielcach oraz NRA.
Gospodarze Mistrzostw i szkolenia zawodowego gwarantują uczestnikom gościnny i przyjazny klimat,
wysoki standard hotelu, świetne warunki do wypoczynku i uprawiania sportów zimowych a także
udział w szkoleniu zawodowym.
W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tej sprawdzonej i
cieszącej ogromnym zainteresowaniem imprezie. Wspaniała atmosfera rywalizacji sportowej oraz
zabawa towarzysząca tym spotkaniom, przyczynią się do integracji naszego środowiska i pozostawią
niezapomniane wspomnienia. Wyrażamy nadzieję, że w tym adwokackim święcie sportów zimowych,
organizowanym już po raz trzydziesty czwarty, spotkają się przedstawiciele wszystkich izb
adwokackich. Do miłego zobaczenia.

Ze sportowymi pozdrowieniami
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

Adw. Stanisław Estreich
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej,
Kultury, Sportu i Turystyki NRA
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Europejski Dzień Prawnika w izbie toruńskiej podsumowanie
W tegorocznych obchodach Europejskiego
Dnia Prawnika uczestniczyło 14 adwokatów z
toruńskiej izby adwokackiej. Prowadzili oni 9
grudnia zajęcia z prawa dla 970 uczniów w
14 szkołach ponadpodstawowych.
Zajęcia prowadzili adwokaci: adw. Ewa Wielińska,
adw. Anna Ruczyńska, adw. Paweł Arnister, adw.
Marta Wiśniewska - Zaborska, adw. Mariusz
Kamiński, adw. Magdalena Stefańska - Lach, adw.
Magdalena Seniw, adw. Piotr Cymerman, adw.
Anna Piskorska, adw. Magdalena Kusztal Głuszek, adw. Michał Indan - Pykno, adw. Ewa
Knopisz - Motylewska, adw. Tomasz Głuszek oraz
adw. Filip Siuta.
Lista szkół:
1) w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu,
2) w Gimnazjum nr 9 w Toruniu,
3) w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie,
4) w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Lipnie,
5) w Zespole Szkół w Karnkowie,
6) w Liceum Akademickim w Toruniu,
7) w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu,
8) w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie,
9) w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy,
10)
w
Zespole
Szkół
Hotelarskich w Toruniu,

Gastronomiczno

–

11) w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu,
12) w Gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy,
13) w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół nr
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1 w Brodnicy,
14) w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa
Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.
Łącznie w zajęciach
uczestników.

wzięło

udział

ok.

970

Europejski Dzień Prawnika przypada 10 grudnia.
Ponieważ była to sobota, zajęcia z prawa
przeprowadzono 9 grudnia.
Wśród proponowanych tematów do poruszenia na
lekcjach była kwestia dostępu do prawnika w
momencie zatrzymania. Adwokaci mówili o tym,
jakie prawa przysługują zatrzymanemu. Uczniowie
otrzymali też informacje, jak i gdzie szukać
pomocy prawnej.
Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada
Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy
(CCBE), w Polsce obchodzony jest wspólnie przez
Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę
Radców Prawnych. Organizowany jest on we
wszystkich
krajach
członkowskich
Unii
Europejskiej. Jego celem jest promowanie idei
państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru
sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika
jako obrońcy praw człowieka, wspierającego
budowę społeczeństwa obywatelskiego. W tym
roku motywem przewodnim akcji był dostęp do
wymiaru sprawiedliwości i kwestia dostępu do
pomocy prawnej w postępowaniu karnym.
adw. Agnieszka Czypek-Żychlińska
Koordynator Obchodów EDP
ORA Toruń
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Grudniowy numer Palestry i e-Palestra
Grudniowy numer "Palestry" poświęcony jest
Krajowemu Zjazdowi Adwokatury. Redakcja
zaprasza też do odwiedzania e-Palestry strony zawierającej dodatkowe teksty, które
nie ukazały się w wydawniu papierowym.
Na okładce grudniowej "Palestry" widnieje
Lajkonik, jeden z nieformalnych symboli Krakowa,
gdzie odbył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury.
Część numeru poświęcona jest temu wydarzeniu.
Redakcja publikuje treść wystąpienia Prezydenta
RP Adnrzeja Dudu, pełne wyniki wyborów organów
samorządu Adwokatury oraz treść wszystkich
przyjętych podczas Zjazdu uchwał. W numerze
także przeduk wywiadu z prof. dr. hab. Maciejem
Gutowskim,
dziekanem
ORA
w
Poznaniu,
przeprowadzony przez redaktorkę Dziennika
Gazety Prawnej, Annę Krzyżanowską.
W tym numerze "Palestry" czytelnik znajdzie też
wyniki wyborów samorządowych we wszystkich
izbach adwokackich na kadencję 2016–2020.
Redakcja
zaprasza
także
do
odwiedzania
strony e.palestra.pl. e.palestra to forma publikacji
materiałów
zaakceptowane
przez
redakcję
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Palestry, a zatem artykułów, glos i innego rodzaju
tekstów, które uzyskały pozytywne recenzje i od
dłuższego czasu oczekują na publikację, a także
materiałów, które wymagają bardzo pilnej
publikacji. W e.palestrze są zatem publikowane
opracowania spełniające te same wymogi, co
teksty zamieszczane w kolejnych zeszytach
Palestry. Informacje dla autorów znajdują się na
palestra.pl
Wszystkie opracowania zamieszczone na stronie
e.palestra w danym roku zostaną wydane w
dodatkowym zeszycie Palestry, publikowanym
tradycyjną metodą w ostatnim miesiącu danego
roku.
Aktualności można śledzić również na profilu
"Palestry" na Facebooku (zobacz profil)
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