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Udział przedstawicieli NRA w konferencji międzynarodowej w Wiedniu

W dniach 2—6 lutego 1977 r. odbyła 
się w Wiedniu Konferencja prezesów 
europejskich organizacji adwokackich 
W konferencji tej oraz w imprezach 
towarzyszących wzięła udział delegacja 
adwokatury polskiej w składzie: adw. 
dr Z. Czeszejko, prezes NRA i adw. 
L. Gluza, rzecznik dyscyplinarny NRA.

W dniu 4.II.1977 r. uczestnicy kon
ferencji zostali przyjęci przez Prezy
denta Republiki dra Rudolfa Kirch- 
schlagena, który w powitalnym wys
tąpieniu podkreślił, że Austria zainte
resowana jest w tym, aby popierać 
wszelkie inicjatywy związane z roz
wojem pożytecznych stosunków mię
dzynarodowych i że adwokaci ze 
względu na ich wpływ w życiu pu
blicznym mogą w tym zakresie ode
grać pozytywną rolę. W bezpośredniej 
rozmowie z delegacją polską Prezydent 
wyrażał się serdecznie o więzach łą
czących Austrię z Polską.

Na konferencji, która odbyła się 
jeszcze tego samego dniaj było repre
zentowanych 19 państw, w tym z kra
jów socjalistycznych — poza Polską — 
Czechosłowacja, Rumunia i Węgry. Po
nadto w konferencji uczestniczyli: pre
zes International Bar Assotiation dr

Beuchler, prezes Union International 
des Avocats adw. Aurel Krstulovic, 
prezes Międzynarodowego Stowarzy
szenia Młodych Adwokatów dr Har- 
ro Gurland oraz przedstawiciel konfe
rencji ministrów sprawiedliwości EWG

Tematyka konferencji była już syg
nalizowana przez prezesa NRA na po
siedzeniu Prezydium NRA w dniu 
6.1.1977 r.

Konferencja ta (piąta z kolei, licząc 
od 1973 r.) stanowi niezwykle wartoś
ciową formę spotkań, formę bezpoś
redniej wymiany poglądów i zbliże
nia stanowisk w wielu sprawach do
tyczących międzynarodowego obrotu 
prawnego, przy czym nie bez znaczenia 
są tu też nawet prywatne rozmowy, 
gdyż odgrywają one istotną rolę w po
pularyzacji polskiej adwokatury il jej 
udziału w ochronie porządku prawne
go. Wszyscy oficjalni mówcy, a w 
szczególności minister sprawiedliwości 
Republiki Austrii dr Christian Broda 
i prezes austriackiej NRA dr Walter 
Schuppich, akcentowali fakt, że polska 
adwokatura odegrała istotną rolę w or
ganizowaniu konferencji i jeslt poważ
nym partnerem wśród uczestników 
konferencji.

S.

Adw. Władysław Sieroszewski członkiem Zarządu Polskiego Oirodka SEC

W prasie codziennej z dnia 3 lute
go br. ukazała się notatka informacyj
na o wyborze nowego składu osobowe
go Zarządu Polskiego Ośrodka Stowa
rzyszenia Kultury Europejskiej SEC.

Prezesem tego Zarządu został wybrany 
Jarosław Iwaszkiewicz, a jednym z 
członków Zarządu — adw. Władysław 
Sieroszewski z Warszawy.
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