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► Na zaproszenie Słowackiej Izby Adwokackiej przedstawiciel pol
skiej adwokatury wiceprezes NRA adw. Marian Anczyk uczestniczył
w jej Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się
w dniach 12-14 grudnia 1996 r. w Bratysławie.
W Zgromadzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Izb Adwokac
kich Austrii, Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Słowenii, Węgier
i Stanów Zjednoczonych oraz Prezydent CCBE R. Mullerat. Z miejs
cowych gości wymienić należy prezesów Trybunału Konstytucyjnego
i Sądu Najwyższego Generalnego Prokuratora, przedstawiciela Mini
sterstwa Sprawiedliwości, prezesów Izby Notarialnej oraz rzeczników
patentowych.
Po powitaniu gości i uczestników Zgromadzenia przez jego Przewo
dniczącego dr. A. Filo - dotychczasowy Prezes Słowackiej Izby dr
Śtefan Detvai złożył sprawozdanie z działalności władz adwokackich.
Słowacka adwokatura liczy aktualnie 1062 adwokatów (w latach
reżimowych było ich zaledwie ok. 200). Odrębnie działa stowarzysze
nie prawników wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym. Władze
środowiskowe położyły szczególny nacisk w ubiegłym okresie na
kształcenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Relacje
z władzami, Sądami i Prokuraturą są wzorcowe. Słowacka Izba utrzy
muje żywe stosunki z adwokaturami krajów ościennych a także
z adwokaturami Niemiec, Słowenii i Chorwacji. Zadbano także o dobre
układy z zagranicznymi organizacjami adwokackimi jak IBA, UIA czy
CCBE a także z adwokaturą amerykańską i kanadyjską. Raz do roku
adwokatura słowacka spotyka się z delegatami adwokatur środkowo
europejskich - a więc Austrii, Czech, Węgier, Polski i Słowenii, aby
omówić problemy specyficzne dla tych krajów i wypracować w miarę
jednolite stanowisko w najważniejszych problemach zawodowych.
Po sprawozdaniu Prezesa dr. Śtefana Detvaia głos zabierali po kolei
delegaci zaproszonych zagranicznych adwokatur oraz miejscowych
instytucji. Goście zagraniczni przekazywali pozdrowienia i życzenia od
reprezentowanych przez siebie organizacji i instytucji.
Po krótkiej przerwie - gości oprowadzono po naddunajskiej, młodej
stolicy Słowacji, zwiedzono również Muzeum w Prymasowskim Pałacu
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a w tym czasie, po krótkiej dyskusji, dokonano wyboru nowych władz
adwokackich. Prezesem Słowackiej Izby Adwokackiej został ponownie
dr Śtefan Detvai.
Należy podkreślić szczególnie serdeczne przyjęcie przez Kolegów
słowackich. Podobieństwo naszych języków ułatwiło bardzo bezpo
średnie koleżeńskie rozmowy. Te okoliczności, kulturowe więzy oraz
sąsiedztwo naszych krajów - przemawiają za zacieśnieniem naszych
wzajemnych więzów.
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■ Ośrodek Badawczy Adwokatury
► W listopadzie Biblioteka Adwokatury Polskiej przy OBA im. Adw.
Witolda Bayera otrzymała w darze od adw. Juliusza Leszczyńskiego
z Łodzi dwa tomiki poezji: „Ku memu Wilnu...” - zbiór wierszy autora
poświęcony tęsknocie za rodzinnym miastem oraz „Rosyjska muza”
- zawierający utwory poetów rosyjskich m.in. A. Puszkina, M. Ler
montowa, W. Wysockiego i B. Okudżawy w tłumaczeniu autora.
Juliusz Leszczyński uprawia twórczość literacką obok pracy zawodo
wej. Jest autorem licznych fraszek, wierszy refleksyjnych oraz tłuma
czeń poetów rosyjskich.

■ Z działalności Koła Adwokatów
Seniorów Izby Warszawskiej
► 30 października 1996 roku na zaproszenie Koła Adwokatów Senio
rów Izby Warszawskiej - Pan Profesor Adam Strzembosz, I Prezes
Sądu Najwyższego, wygłosił prelekcję na temat „Trzecia Rzeczpo
spolita wobec zbrodni stalinizmu” .
Wykład zgromadził w siedzibie Rady Adwokackiej liczne grono
słuchaczy i wywołał ożywioną dyskusję oraz wiele pytań.
Prelekcja była kontynuacją artykułu pana profesora zamieszczonego
w „Rzeczpospolitej” z 6 września 1996 r.
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