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VARIA

► W ramach corocznych obchodów związanych z otwarciem 
nowego roku prawnego w Anglii & Walii, w dniach 1-3 października 
1993 r. w Londynie, odbyło się spotkanie adwokatów z całej Europy. 
Adwokatury poszczególnych państw reprezentowane były przez ich 
zasłużonych przedstawicieli, a także, w ramach mniej oficjalnej części 
uroczystości, przez adwokatów młodych (do 37 lat), zaczynających 
dopiero wykonywanie zawodu.

Miałem zaszczyt reprezentować „m łodą” palestrę krakowską 
w uroczystościach organizowanych przez LYSG, a więc przez 
reprezentantów młodego pokolenia prawników Zjednoczonego Kró
lestwa. Wiązało się to z osobistym zaproszeniem skierowanym przez 
LYSG na ręce krakowskiego przedstawiciela NRA, długoletniego 
Dziekana ORA w Krakowie adw. M ariana Anczyka.

Program był zaiste wspaniały, za co szczególne słowa podziwu, dla 
jego organizacji oraz koncepcji, należą się zarówno przewodniczące
mu LYSG panu Davidowi Edwardsowi z firmy Richards Butler, jak 
i pani Carolinie R. Summerfield z firmy Norton Rosę bezpośrednio 
odpowiedzialnej za jego przygotowanie.

Ideą przewodnią spotkania było miłe spędzenie wspólnego czasu, 
nieformalne kontakty, wymiana poglądów na tematy interesujące 
wszystkie strony. Niezwykle uroczysta kolacja w szacownej siedzibie 
Law Society w Londynie, szybko zastąpiona została mniej formal
nym spotkaniem w najmodniejszym w tym sezonie klubie nocnym 
Londynu -  Stringfellows.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję wziąć udział w obradach 
powołanej 22 maja 1993 r. w Pradze European Young Bar Association. 
Organizacja ta za swój cel stawia vym ianç informacji, wzajemne 
współdziałanie członków w celu sprostania oczekiwaniom współczes
nego rynku w dobie jego recesji. EYBA pragnie zorganizować bank 
danych o firmach adwokackich pragnących zatrudnić stażystów 
z innych krajów.

Dla tych kolegów, którzy chcieliby w swoich kancelariach ad
wokackich zatrudnić praktykantów z innych krajów, podaję za 
EYBA wzór ankiety, którą należy przesłać na adres: European Young 
Bar Association, Lawy ers Exchange Programme, Ms Bert ha S. Lund, 
Advokatfirmaet Bisgaard& Dolherg A/S, Norregade 12,5ô20 Glamsb-, 
jerg, Denmark.

We wspomnianych obradach uczestniczył także pan Daniel F. 
Gourash Chairperson (American Bar Association Young Lawy er s
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Division z USA), przedstawiając zadania oraz metody pracy tej 
organizacji. ABA/YLD za swój podstawowy cel stawia przygotowa
nie młodych prawników do pracy z indywidualnym klientem, 
kształtuje także postawy prospołeczne jako warunek sprawnego 
funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego. 
Według oświadczenia p. Gourasha jego organizacja jest otwarta na 
przyjęcie w szeregi swych członków innych organizacji skupiających 
młodych przedstawicieli palestry, także spoza obszaru USA (Bliższe 
informacje: ABA/YLD Chairperson, Daniel F. Gourash, 925 Euclid 
Ave., Suite 1700, Cleveland, OH 44115).

Reprezentanci młodszego odłamu palestry europejskiej mieli także 
okazję brać udział w kilku innych przyjęciach, włączając w to 
dyskoteki, wernisaże w galerii sztuki, koncerty muzyki pop (zasługa 
to pana M arka Everissa z firmy DJ Freeman) łączących wzajemną 
wymianę zdań z degustacją dobrze schłodzonego francuskiego 
szampana...

Program był tak napięty, że jedynym właściwym środkiem loko
mocji przewidzianym przez organizatorów, były londyńskie taksó
wki, co niewątpliwie zwiększało atrakcyjność i tak miłego weeken
dowego pobytu w Londynie.

Następne spotkanie EYBA prawdopodobnie zorganizowane zo
stanie w Paryżu w dniu 12 czerwca 1994 r., a wolą organizatorów jest, 
aby mogło odbyć się ono w bliskiej przyszłości także w Krakowie.

R ysza rd  R yd iger

► 8 września 1993 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji 
Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. 
W skład Komisji wchodzą adwokaci:
Zbigniew Cichoń -  Przewodniczący 
Andrzej Braum -  Zastępca Przewodniczącego 
Krystyna Buzek-Garzyńska -  Sekretarz
Wiesława Chmielowska, Stanisław J. Jaźwiecki, Marek Kielian, 
Beata Mentel, Krystyna Tarska-Przybycień, Alicja Żuraniewska 
oraz aplikanci adwokaccy Piotr Cichy i Robert Rychlicki.

Zadaniem Komisji jest pogłębianie zainteresowań i znajomości 
problematyki praw człowieka w środowisku adwokackim przez 
organizowanie wykładów, szkolenie aplikantów, konferencje, dysku
sje, propagowanie orzecznictwa Komisji Praw Człowieka i Trybuna
łu Praw Człowieka w Strasbourgu i współpraca międzynarodowa.

8 września br. omówiono i ustalono plan pracy Komisji, a w dniu

173



Varia

20 października 1993 r. adw. Andrzej Braum złożył sprawozdanie ze 
szkolenia w zakresie praw człowieka, w którym uczestniczył na 
przełomie września i października 1993 r. w Strasbourgu.
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