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List Ojca, wysłany 2 grudnia 1939 z obozu do Ludwika Krzywickiego:

Kochany Tatusiu! Korzystam z każdej sposobności, aby porozumieć się z Tobą i z
Ireną. Napisz co u Was słychać co z dziećmi, co z Ireną [Irena Krzywicka, żona]? Z
niecierpliwością czekam na Wasze listy. Mam znacznie więcej powodów do niepo-
koju o Was, niż Wy o mnie. Dobrze byłoby, gdyby Ir przysłała mi stare pumpy
(spodnie) ... są w Podk. L. Czy wiesz, że Olek [Aleksander Krzywicki, brat] 17 wrze-
śnia przekroczył granicę rumuńską i czy wiesz co się z nim stało po tym? Ol wręczył
pewnej osobie list do Ciebie ale list ten zaginął z jej rzeczami. Adres Olka – 5 ap ... –
rue Grimaldi – Monaco.

Całuję Ciebie, Jurek

Komisja Praw Człowieka

W dniu 11 maja 2002 r., w siedzibie NRA przy ulicy Świętojerskiej 16 w Warsza-
wie, odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, które otworzyła adw. Bożen-
na Banasik powołana do przewodnictwa przez prezydium NRA.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes NRA adw. S. Rymar, opie-
kun Komisji Praw Człowieka z ramienia NRA, adw. A. Sandomierski oraz przedsta-
wiciele samorządu adwokackiego z Białorusi.

Podczas posiedzenia toczyła się dyskusja nad formułą Komisji i zakresem jej
działalności. Uznano, że ważne i konieczne jest nawiązanie kontaktów z organiza-
cjami i agendami międzynarodowymi zajmującymi się prawami człowieka, m.in. z
Komitetem Praw Człowieka ONZ w Genewie, z organizacją „Adwokaci bez gra-
nic” (Avocats sans frontiers) działającą na terenie Francji a także z wydziałem Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za kontakty z tego typu organiza-
cjami oraz Kancelarią Prezydenta RP.

Podniesiono również niezwykle ważne dla środowiska adwokackiego kwestie
związane z realizacją gwarantowanego konstytucyjnie prawa obywateli dostępu do
sądu, a mianowicie obrony i pełnomocnictwa z urzędu, wpisów sądowych, a także
sposób w jaki kreowany jest wizerunek adwokatury w mediach. Uznano, że środo-
wisko adwokackie powinno żywiej reagować na zmiany w ustawodawstwie doty-
czące praw człowieka i wpływ tych zmian na sytuację adwokatury, zajmować zde-
cydowane stanowisko na forum publicznym oraz inicjować działania zmierzające
do ochrony swojego wizerunku.

W związku z powyższymi postulatami, po przeprowadzeniu żywej dyskusji,
utworzono trzy podkomisje, które zajmą się następującymi zagadnieniami:

Podkomisja I ds. zagadnień związanych z obroną z urzędu, wpisów sądowych,
wizerunku adwokata w mediach – przewodniczy adw. Janusz Gałkowski (Bielsko-
Biała)
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Podkomisja II ds. zagadnień związanych z reprezentacją z urzędu w sprawach
cywilnych – przewodniczy adw. Zbigniew Wodo (Łódź)

Podkomisja III ds. kontaktów z organizacjami międzynarodowymi, pozarządo-
wymi, zagranicznymi – przewodniczy adw. Bożenna Banasik (Łódź)

Stanowiska podkomisji zostaną zaprezentowane na konferencji zorganizowanej
przez Komisję, która odbędzie się w Grzegorzewicach, w dniach 25–27 październi-
ka 2002 r.

Wszystkie osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Komisją Praw Czło-
wieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej proszone są o kierowanie koresponden-
cji na adres NRA, Warszawa, ul. Świętojerska 16, z dopiskiem „Komisja Praw Czło-
wieka”.

Z ŻYCIA
IZB ADWOKACKICH

Izba białostocka

INFORMACJA O EGZAMINIE ADWOKACKIM
W dniach 14, 15, 16 i 22 marca 2002 roku został przeprowadzony przez

Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku egzamin adwokacki do którego
przystąpiło pięciu aplikantów adwokackich, w tym czworo aplikantów z Izby
Adwokackiej w Białymstoku i jedna aplikantka z Warszawskiej Izby Adwokac-
kiej. W ramach egzaminu pisemnego z prawa karnego, cywilnego i gospodar-
czego zdający sporządzili projekty apelacji na podstawie akt spraw sądo-
wych.

Egzamin aplikanci zdawali przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Okrę-
gową Radą Adwokacką, której przewodniczył Wicedziekan Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Białymstoku adw. Witold Neuman.

Przedstawicielem Naczelnej Rady Adwokackiej był członek Naczelnej Rady Ad-
wokackiej adwokat Rajmund Żuk. Egzaminowi przysłuchiwali się też patroni zdają-
cych aplikantów adwokackich.

Egzamin był poprzedzony kolokwiami, których wyniki były podstawą dopusz-
czenia aplikantów do egzaminu.

Egzamin zdawali aplikanci adwokaccy: Marta Guzowska, Marcin Romejko, Ju-
styna Tokarzewska, Mariusz Truszkowski i Jarosław Zdasiuk.

Wszyscy zdający aplikanci adwokaccy egzamin zdali z wynikiem bardzo do-
brym.

Podczas uroczystego wręczania dyplomów przedstawiciel Naczelnej Rady Ad-
wokackiej adwokat Rajmund Żuk pogratulował wszystkim zdającym bardzo dobre-
go przygotowania, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi na


