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Spotkania, konferencje, wizyty

Porozumienie

► W dniu 12 kwietnia 1997 r. w Warszawie zawarte zostało niniejsze 
porozumienie pomiędzy Adwokaturą Austriacką i Adwokaturą Polską, 
w ramach którego ustalono, że:

1. będą organizowane wspólne seminaria dla adwokatów i aplikan
tów, których celem będzie poszerzenie znajomości prawa europejskiego;

2. będzie prowadzona wzajemna wymiana adwokatów i aplikantów 
dla pogłębienia wspólnych kontaktów i nawiązywania współpracy;

3. będą organizowane wspólne imprezy sportowe, a w szczególności 
narciarskie oraz mecze piłki nożnej i tenisa;

4. adwokaci austriaccy będą regularnie zapraszani do uczestnictwa 
w „Dniach Prawniczych”  organizowanych w Polsce.

Rada Austriackiej Izby Adwokackiej Naczelna Rada Adwokacka 
I - I  I - I

Dr Klaus Hoffmann Adw. Czesław Jaworski
Prezes Prezes

Lech Wałęsa u adwokatów

► Lepszy termin spotkania z prezydentem trudno było wymyślić 
-  20 maja 1997 r., w dniu wylotu prezydenta do Korei Płd. na wykłady 
na jednym z bardziej prestiżowych, prywatnych uniwersytetów; 5 dni 
przed referendum na temat konstytucji, parę miesięcy przed wyborami, 
które diametralnie mogą zmienić scenę polityczną w Polsce.

Zanim Lech Wałęsa rozpoczął spotkanie z licznie zebranymi ad
wokatami wypełniającymi salę w Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Warszawie, został przyjęty obiadem przez Prezydium ORA. W tym 
nieoficjalnym spotkaniu udział wziął również mec. Czesław Jaworski, 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz mec. Edward Wende. Dzie
kan Andrzej Tomaszewski powitał bardzo serdecznie prezydenta 
w imieniu całego środowiska.
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Gdy Lech Wałęsa w towarzystwie prezydium zszedł do sali nie było 
już ani jednego wolnego miejsca. Impreza zorganizowana przez Komi
sję Kultury, której przewodniczący mec. Henryk Pieliński dołożył 
wszelkich starań, aby mogła dojść do skutku, wzbudziła ogromne 
zainteresowanie. Prowadząca spotkanie apl. adw. Agnieszka Ostrow- 
ska-Metelska pytała prezydenta między innymi o bilans polityczny po 
1989 roku, rozstania z bliskimi współpracownikami i dawnymi przyja
ciółmi, o skład elektoratu głosującego za i przeciw Wałęsie.

Prezydent tłumaczył, że dzisiaj pewnie rozstawałby się inaczej 
i ubolewał nad brakiem dobrych scenariuszy odchodzenia ze sceny 
politycznej.

Czasu było niewiele, a pytań mnóstwo. Toteż spotkanie bardzo 
szybko przerodziło się w rozmowę prezydenta ze zgromadzonymi 
gośćmi. Wałęsa był w świetnej formie, przypominał kilka swoich 
ulubionych sentencji. Prezydent lubi powtarzać: „nie narzekaj na kraj, 
na politykę, panoszącą się lewicę, jeśli sam jesteś bierny. Zapisz się do 
partii, działaj” . Tłumaczył dlaczego nie opuścił Polski w latach 
80-tych, mówiąc: „Ojczyzna to kości moich przodków” .

Atmosfera była tak serdeczna i pytań tak wiele, że prezydent 
z własnej inicjatywy zapowiedział następne spotkanie w tym gronie.
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■ Ośrodek Badawczy Adwokatury

XXIV SKILEX Kongres

► W 1997 r. Kongres odbył się w dniach 15-22 marca w Levi 
w Finlandii. Levi jest miejscowością położoną 180 km na północ od 
Rovaniemi, za kręgiem polarnym. Posiada ona wspaniałe warunki 
narciarskie, zwłaszcza, co oczywiste, dla narciarstwa biegowego, ale 
także kilkanaście wyciągów orczykowych. Trasy zjazdowe, znakomicie 
przygotowane, dają możliwość rozgrywania slalomu giganta na prze
szło 1 min. o różnicy poziomów 280 m. Najlepszy czas na trasie 
wyniósł: 1.06.87, najlepszy z Polaków miał: 1.17.77. Ekipa polska 
składała się z 12 osób, w tym ośmioro adwokatów i jedna aplikantka 
adwokacka. Polacy zdobyli aż 6 medali, w tym jeden złoty i 4 srebrne, 
co, jak dotychczas, jest największym sukcesem polskiej ekipy.
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