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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.

A.O.-M.

■ 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.

304



Kronika Adwokatury

Kongres był bardzo dobrze zorganizowany. Wszystkie wykłady 
i zebrania, a także zawody i imprezy towarzyszące odbywały się 
punktualnie i miały zapewnioną profesjonalną obsługę. Wykładowcy 
prezentowali wysoki poziom zawodowy i głęboką wiedzę na prezen
towane tematy. Tematami seminariów były: Opodatkowanie sportow
ców, Zasady wolnej konkurencji a sport oraz Arbitraż sportowy.

Ustalono, że kolejny Kongres odbędzie się w dniach 1-8 marca 1998 
w Zwiesel (Niemcy -  Las Bawarski), ok. 150 km od Pragi. Pierwszy raz 
mają być przeprowadzone zawody w biatlonie. Organizatorzy obiecują 
także przystępne ceny, chcąc zachęcić młodszych kolegów do uczest
niczenia w Kongresie. Wiadomo ponadto, że w 2000 roku uczestników 
Kongresu Skilex gościć będą Francuzi -  w Val d’Isere. Natomiast nie 
jest jeszcze ustalone miejsce Kongresu w 1999 r. -  czy Hiszpania 
(Sierra Nevada?), czy Szwecja.

Stanisław Rymar

■ Z życia Izb

► W dniach 25 i 26 kwietnia oraz 10 maja 1997 r. odbył się egzamin 
adwokacki w Izbie olsztyńskiej.

Do egzaminu przystąpili apl. adw. Anna Czerwinka-Arceus i apl. 
adw. Paweł Bubnowski.

Z dużą przyjemnością informuję, iż oboje aplikanci wykazali się 
dużą wiedzą prawniczą. Pani aplikant Anna Czerwinka-Arceus otrzy
mała ocenę bardzo dobrą, zaś pan aplikant Paweł Bubnowski ocenę 
dobrą.

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie życzy młodym adeptom 
sztuki adwokackiej wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz 
zawodowym.
► W dniach od 23 do 25 maja 1997 r. Okręgowa Rada Adwokacka 
w Olsztynie przeprowadziła szkolenie adwokatów i aplikantów ad
wokackich, które tym razem odbyło się w hotelu „Mrongovia”  w Mrą
gowie.

Udział w szkoleniu wzięli również adwokaci Izby toruńskiej, na 
czele z dziekanem ORA w Toruniu adw. Marią Jackowiak.
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