
Komunikaty
Palestra 42/9-10(489-490), 248-249

1998



KOMUNIKATY

W dniu 31 stycznia 1999 r. odbędzie się w Caen (Normandia 
-  Francja) X Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy organizowany 
przez MEMORIAL CAEN, Muzeum dla Pokoju i Merostwo w Caen 
przy współpracy organizacji adwokackich. Temat przemówienia: „Ja
kie przemówienie obrazujące obronę Praw Człowieka -  w ścisłym 
nawiązaniu do aktualności 1998 roku -  chciałbyś wygłosić” .

Przemówienie winno być sporządzone na piśmie, o ile możliwe 
w języku francuskim, obejmować nie więcej jak 10 stron maszynopisu 
i wysłane wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (z danymi adwokac
kimi) na adres organizatora do 15 listopada br. Jury wybierze w dniu 
8 grudnia 1998 r. -  dziesięć najlepszych prac i ich autorzy będą 
zaproszeni na koszt organizatora do Caen na dzień 31 stycznia 1999 r., 
gdzie wygłoszą swe przemówienie przed licznym audytorium. Ich 
prace będą wydrukowane w książce, którą otrzymają wyróżnieni 
autorzy. Przewidziano 5 nagród pieniężnych wartości łącznej 100000 
frfr.

O bliższe dane dotyczące Konkursu i o kartę zgłoszeniową należy 
zwracać się pod adres:

MEMORIAL de CAEN 
B.P. 6261 

14066 CAEN CEDEX 4 -  Francja 
Tel. 00 33 02 31 06 06 56/ Fax 00 33 02 31 06 06 70 

EMail: memomedia@unicaen.fr 
http://www.unicaen.fr/memorial

★

Adwokatura w Internecie

W wykonaniu uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej został uruchomio
ny środowiskowy serwis w Internecie (http://www.Adwokatura.org.pl.). 
W fazie pierwszej dostępny będzie aktualny tekst ustawy Prawo o ad
wokaturze oraz Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. 
Przewiduje się, że w przyszłości zawartość stron będzie redagowana pod 
kątem zaspokajania potrzeb członków Korporacji. Z czasem możliwym 
będzie sięganie po teksty aktów prawnych oraz orzecznictwo SN, z któ-
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rych korzystamy w codziennej pracy. Ponadto w nieodległym czasie 
powstanie baza danych zawierająca ogólnopolską listę adwokatów wraz 
z informacją na temat wszystkich Rad Okręgowych, co w istotny sposób 
ułatwi kontakt pomiędzy Kolegami adwokatami.

Dalszy rozwój zasobów dostępnych poprzez sieć zależeć będzie od 
nas samych. Administrowaniem stron zajmować się będzie Ośrodek 
Badawczy Adwokatury.

Działania te zostały uzupełnione uruchomieniem konta poczty elekt
ronicznej pod adresem „nra@adwokatura.org.pl.” .

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był adwokat Jerzy Naumann z Izby 
warszawskiej, który przy współpracy z Ośrodkiem Badawczym Ad
wokatury, zwłaszcza zaś Krystyną Sajną, doprowadził do sfinalizowa
nia tej cennej inicjatywy.

R.
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