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Kronika Adwokatury

■ Z życia izb

► W dniu 19 grudnia 1997 r. odbyło się w Krakowie przy ul. Bato
rego 17, posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej połączone -  jak 
corocznie w okresie przedświątecznym -  z tzw. „opłatkiem” czyli 
składaniem sobie wzajemnie życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia. 
Okazją do zrelacjonowania tego spotkania jest to, ze obok zaproszo
nych przedstawicieli środowiska z krakowskiej adwokatury wzięli 
w nim udział prof. dr Andrzej Zoll i dr nauk med. Adam Wiemikowski. 
Każdy z tych Gości w odmienny sposób związany jest z krakowską 
adwokaturą, ale więzy te są bliskie i długotrwałe.

Dziekan ORA adw. Ryszard Raźny witając zgromadzonych przypo
mniał te związki, a także zasługi prof. dr. Andrzeja Zolla oddane na 
polu utrwalania właściwego rozumienia prawa i praworządności zwła
szcza w okresie prezesury w Trybunale Konstytucyjnym. W swym 
wystąpieniu profesor Andrzej Zoll również pokreślił stopień swego 
zaangażowania w sprawy adwokatury krakowskiej, a składając życze
nia świąteczne i noworoczne wyraził nadzieję, że adwokaci będą umieli 
sprostać obowiązkom, jakie stwarzają nowe uregulowania prawne, 
w tym udział w zastępstwach ze skargi konstytucyjnej.

Dr Adam Wiemikowski od z górą 30 lat niesie pomoc lekarską 
członkom Izby Adwokackiej w Krakowie, w tym także adwokatom 
emerytowanym, a również ich rodzinom. Jest to nie tylko pomoc 
lekarska, ale z serca płynące zainteresowanie zdrowiem tych pod
opiecznych -  pacjentów. Właśnie 30-lecie z troską i oddaniem wykony
wanej pracy stało się okazją do przekazania Jubilatowi słów po
dziękowań i życzeń dalszej wykonywanej z oddaniem opieki nad 
wszystkimi pacjentami. Dr Adam Wiemikowski był także gościem 
spotkania zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką z ad
wokatami seniorami i nie wykonującymi zawodu, które odbyło się 
20 grudnia 1997 r. w Klubie Adwokata w Krakowie. Uczestniczyli 
w tym spotkaniu zasłużeni dla adwokatury krakowskiej seniorzy. 
Zebranych powitał i złożył życzenia świąteczne i noworoczne przewod
niczący Komisji Seniorów przy ORA w Krakowie -  adw. Zbigniew 
Hess. Dziekan ORA adw. Ryszard Raźny zapoznał wszystkich z bieżą
cymi problemami nurtującymi środowisko adwokackie.

Spotkanie to było okazją do przypomnienia sobie spraw dawnych, 
ale także do przeżycia chwili zadumy i wyrażenia troski o przyszłe losy 
adwokatury.
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