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Kronika Adwokatury

■ Z życia Izb

► Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie nawiązała kontakty z Po
lakami na Litwie.

W dniu 3 maja 1997 r. delegacja adwokatów z naszej Izby wzięła 
udział w uroczystościach na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

Nawiązaliśmy kontakty z prawnikami z Wilna oraz odwiedziliśmy 
Szkołę Podstawową we wsi Pakiena k. Wilna, o czym poinformował 
„Kurier Wileński” .

Szkoła ta jak i wszystkie szkoły polskie na Litwie znajduje się 
w opłakanym stanie. Uczęszcza do niej 110 dzieci, a uczy ich 10 
nauczycieli. Szkoła ta nie otrzymuje od państwa żadnej pomocy. Brak 
było nawet środków na zakup kredy. Będąc w tej szkole przekazaliśmy 
prezenty oraz środki pieniężne, zapraszając dzieci do Olsztyna.

Dzięki pomocy Kurii Biskupiej w Olsztynie w lipcu tego roku 
w Olsztynie przebywało na wakacjach 30 dzieci z tej szkoły oraz p. 
Dyrektor Eleonora Koleśnik i dwie nauczycielki.

W czasie spontanicznej zbiórki, adwokaci z Olsztyna i Iławy zebrali 
1410 zł, za którą to kwotę zakupiono dla tej biednej szkoły, zgodnie 
z życzeniem p. Dyrektor, lodówkę oraz dla dzieci paczki z żywnością 
i słodyczami.

Dzięki uprzejmości p. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Toruniu adw. Marii Jackowiak oraz adwokatów z tamtejszej Izby, 
dzieci z Wileńszczyzny przebywały dwa dni w Toruniu z noclegiem 
i pełnym wyżywieniem. Przez dwa dni dzieci zwiedzały to piękne 
miasto.

Po dwutygodniowym pobycie, dzieci zorganizowały pożegnalny 
koncert, obfitujący we wspaniałe „polskie”  wystąpienia.

Pani dyrektor szkoły wskazała, że na Litwie trwa walka o każde 
dziecko polskie.

Na Litwie jest w tragicznej sytuacji ok. 50 szkół polskich. Okręgowa 
Rada Adwokacka w Olsztynie weźmie pod opiekę tę jedną szkołę 
udzielając jej niezbędnej pomocy.

Apelujemy do wszystkich Izb Adwokackich w Polsce o pomoc dla 
dzieci polskich na Litwie.

Możemy pomóc w nawiązaniu kontaktów.

Wicedziekan Rady 
I - I

adw. Andrzej Kozielski
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★

► W dniu 4 listopada 1997 r. odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez Komisję ds. Integracji Środowiska przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt 
Koleżanek i Kolegów.

Do wprowadzenia do dyskusji na temat udziału adwokatów w środ
kach masowego przekazu Ewa Pruchniewicz zaprosiła adwokata
dr. Władysława Pocieja i adw. Krzysztofa Piesiewicza -  senatora RP.✓

Dyskusja była burzliwa. Ścierały się w niej poglądy nie tylko 
dotyczące bezpośrednio podstawowego tematu spotkania, ale i kształtu 
współczesnej adwokatury.

Większość zabierających głos wypowiadała się za nowelizacją 
Zbioru Zasad Etyki i W ykonywania Zawodu w zakresie zakazu 
„komentowania własnych spraw” . Podkreślano, iż należy czynić 
wyraźne rozróżnienie między występowaniem adwokatów w mediach 
i wypowiadaniem się także o prowadzonych przez nich sprawach 
a reklamą.

5.

★

► Egzamin adwokacki w Warszawie w dniach 14, 15 i 22 listopada 
1997 r. z wynikiem bardzo dobrym złożyli aplikanci:

Jakub Jacyna, Romuald Łoboda, Paweł Panek, Krzysztof Per- 
nach, Marcin Radwan i Marcin Szymański.

5.

■ Varia

Na rzecz powodzian

► Nawiązując do podanej w poprzednim numerze „Palestry”  
(z. 9-10/97, s. 196 i n.) informacji o udzieleniu przez adwokatów 
pomocy ofiarom powodzi, podajemy dane następnych ofiarodawców: 

Kancelarie Adwokackie w Słupsku -  przekazały kwotę 520 zł na 
rzecz powodzian.
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