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Kronika adwokatury

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

Izba krakowska

WIZYTA ADWOKATÓW WĘGIERSKICH W KRAKOWIE
W dniach od 27 do 30 czerwca 2002 r. na zaproszenie Okręgowej Rady Ad-

wokackiej w Krakowie gościła w naszym mieście delegacja adwokatów węgier-
skich z Kecskemét (Komitat Bacs Kiskun). W skład delegacji wchodziły następu-
jące osoby: Súlyok Miklós – Dziekan Rady Adwokackiej w Kecskemét, Igaz Fe-
renc – Sekretarz Rady, Laczi Janos i Mólnár Sándor – członkowie Prezydium
Rady.

Ponadto w ramach zainicjowanej w ubiegłym roku współpracy aplikantów ad-
wokackich obu Izb z delegacją Rady przyjechały dwie aplikantki: Kocso Krisztina
i Kosa Apolonia.

Delegację podejmowała Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie z Dziekanem
Lechem Ławrowskim na czele. Ponadto bezpośrednią opiekę nad gośćmi z Węgier
sprawowali: adw. adw. Jacek Kański, Marek Stoczewski i Andrzej Woźniak – człon-
kowie Prezydium Rady oraz adw. Zbigniew Cichoń – członek ORA w Krakowie.

Aplikantkami węgierskimi opiekowali się nasi młodsi Koledzy, w szczególności
apl. apl. Marcin Imiołek i Andrzej Karczewski.

Okres pobytu delegacji węgierskiej obfitował w częste spotkania z członkami
ORA jak też adwokatami, którzy w przeszłości przebywali na Węgrzech lub brali
udział w kontaktach z nimi.

Nasi Goście zwiedzili przede wszystkim najważniejsze zabytki Krakowa jak Wa-
wel, drogę królewską i zabytki Rynku Głównego. Sympatycznym akcentem była
wspólna wycieczka połączona ze spływem Dunajcem od Sromowiec do Szczawni-
cy. Piękno Pienin wywarło na naszych Gościach głębokie wrażenie. W powrotnej
drodze odwiedziliśmy Myślenice.

Pobyt delegacji węgierskiej upłynął w bardzo serdecznej atmosferze i niewątpli-
wie przyczynił się do pogłębienia nawiązanych kontaktów, które od zawodowych
przerodziły się w głęboką przyjaźń.

Dalszemu zacieśnieniu uległy również stosunki między aplikantami obu Izb, co
potwierdziło słuszność inicjatywy rozszerzenia wzajemnych kontaktów na młode
pokolenie adwokatury.

Dodać trzeba – co podkreślili w swoich wystąpieniach obydwaj Dziekani – że w
bieżącym roku mija czterdzieści lat od zapoczątkowania inicjatywy współpracy
członków Izb, który to proces przebiega w niczym niezakłócony sposób od 1962
roku.

Wicedziekan Rady Adwokackiej
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