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Na rzecz powodzian

► Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze, Prezydium Nacze
lnej Rady Adwokackiej przekazało kwotę 20.000 zł na konto Telewizji 
Polskiej SA -  „Telewidzowie Powodzianom”.

Ponadto Prezydium NRA przekazało ORA we Wrocławiu kwotę 
30.000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu budynku Rady.

Jednocześnie Prezydium NRA rozpowszechniło wśród rad adwokac
kich apel Instytutu Przeciwdziałania Przestępczości -  Fundacji w War
szawie o świadczenie przez adwokatów nieodpłatnej pomocy prawnej 
ofiarom powodzi.

Zarówno Okręgowe Rady Adwokackie jak i indywidualni adwokaci 
udzielali pomocy ofiarom klęski.

Z danych, które dotarły dotychczas do Redakcji „Palestry” wynika, 
że na ten cel:
ORA w Bielsku-Białej przekazała kwotę 1000 zł, a ponadto 
30 adwokatów tej Izby przesłało różne kwoty poszkodowanym Kole
żankom i Kolegom;
ORA w Białymstoku -  kwotę 1000 zł za pośrednictwem „Caritasu” ; 
ORA w Kielcach -  1500 zł; 
w Koszalinie -  kilku adwokatów indywidualnie;
ORA w Krakowie -  5000 zł na rzecz Wrocławia;
ORA w Lublinie -  1460 zł;
ORA w Łodzi -  5000 zł za pośrednictwem „Caritasu” ; 
w Olsztynie -  indywidualni adwokaci przekazali 2710 zł na rzecz 
Domu Dziecka w Kłodzku;
ORA w Opolu przekazała 1000 zł pracownicy Biura Rady poszkodo
wanej podczas powodzi;
ORA w Poznaniu -  5000 zł za pośrednictwem „Caritasu” ;
ORA w Radomiu -  1500 zł na konto „Telewidzowie Powodzianom”; 
ORA w Rzeszowie -  1500 zł;
ORA w Warszawie -  5000 zł za pośrednictwem „Caritasu”, zaś 
Kancelaria „Wardyński i Wspólnicy” kwotę 6000 zł;
ORA w Zielonej Górze -  2000 zł dla Gminy Czerwińsk.

Należy także odnotować, iż Prezes NRA adw. Czesław Jaworski 
został powiadomiony przez Radę Adwokacką w Paryżu o przekazaniu 
na konto NRA kwoty 10.000 FF z przeznaczeniem dla adwokatów 
dotkniętych klęską powodzi. Poniżej publikujemy list p. mec. Bernarda 
Yatier -  dziekana Rady Adwokackiej w Paryżu.
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Rada Adwokacka Paryż, 31 lipca 1997 r.
w Paryżu
Dziekan

Wielmożny Pan 
Czesław Jaworski 

Prezes NRA 
Warszawa

Panie Prezesie,

Izba Adwokacka w Paryżu jest poruszona rozmiarem powodzi, której 
Wasz Kraj jes t ofiarą.

Ogrom je j i konsekwencje dla gospodarki są olbrzymie.
Wasza Rada przyjdzie z pewnością z pomocą, tym je j członkom, 

którzy są poszkodowani wskutek tej katastrofy.
Aby zamanifestować solidarność Izby Paryskiej z Waszą Radą 

-  proszę przyjąć wraz z tym listem czek na 10.000 FF., który pozwoli 
pomóc tym kolegom, którzy znaleźli się w kłopocie.

Gest ten jes t okazją dla Izby Paryskiej, aby przypomnieć przyjaźń, 
jaką darzymy Waszą Radę.

Proszę przyjąć, Panie Prezesie, wyrazy naszego koleżeńskiego sza
cunku.

/ - /  

Bernard Vatier

zał.: czek na 10.000 FF.


