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■ Zycie publiczne adwokatów
► Adwokat Przemysław Kłosiewicz z Warszawy został odznaczony
przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa Złotym M edalem
„Ecclesiae populoque servitium praestanti” wręczonym w dniu
26 stycznia br. na uroczystym spotkaniu opłatkowym warszawskich
prawników w Domu Archidiecezjalnym przy ul. Miodowej w W ar
szawie.

A.S.
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►
Adwokat Tadeusz Bociański został odznaczony Krzyżem Kawaler
skim Orderu Załugi Rzeczypospolitej Polskiej za propagowanie roz
woju polskiej kultury i sztuki w środowiskach polonijnych w USA na
terenie stanu Kalifornia.
T .W .

■ Konferencje, spotkania, wizyty
►
W dniu 15 grudnia 1997 r. minister sprawiedliwości Hanna Su
chocka przyjęła członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
W spotkaniu uczestniczyli także wiceministrowie Leszek Piotrowski
i Janusz Niemcewicz. W dyskusji poruszono zagadnienia zarówno
dotyczące środowiska adwokackiego jak i ważkie problemy związane
z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
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► W dniu 18 grudnia 1997 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zorganizowały spotkanie
z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Przybył I prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Adam Strzembosz,
m inister sprawiedliwości Hanna Suchocka i wiceministrowie, adwokaci
- Leszek Piotrowski oraz Janusz Niemcewicz, a także sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta, adwokat Ryszard Kalisz. W śród uczestników
spotkania znaleźli się adwokaci senatorowie i posłowie oraz Prokurator
W ojewódzki w W arszawie Stefan Szustakiewicz. Duszpasterz środowi
ska prawniczego ksiądz profesor Andrzej Kowalski, jak zawsze obecny
podczas tych corocznych uroczystości, złożył serdeczne życzenia dla
całej polskiej adwokatury.
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► W przeddzień W igilii, 23 grudnia 1997 r., na zaproszenie Prezesa
Rady M inistrów prof. Jerzego Buzka, prezes Naczelnej Rady Ad
wokackiej ad w. Czesław Jaworski wziął udział w spotkaniu opłat
kowym, które miało miejsce w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego
w Warszawie. Kilkaset osób: ministrowie, parlamentarzyści, politycy,
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, twórcy i dziennikarze dzieli
li się opłatkiem.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w imieniu polskiej adwokatu
ry, życzył Premierowi sukcesu w realizacji programu naprawy Rzeczy
pospolitej, wytrwałości i konsekwencji w budowie demokratycznego
państwa prawa, a w życiu osobistym zdrowia i choćby odrobiny
wolnego czasu dla siebie i swoich najbliższych. Pan Premier przekazał
słowa uznania i najlepsze życzenia dla wszystkich adwokatów w Pol
sce, wyrażając przekonanie, że adwokatura przyczyniać się będzie do
ochrony prawa i wolności obywatelskich, do lepszego rozumienia
i stosowania prawa, do właściwego funkcjonowania wymiaru sprawied
liwości, a w szczególności sądownictwa.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej złożył najserdeczniejsze życze
nia Prymasowi Polski Kardynałowi Józefowi Glempowi, prosząc Go
o życzliwość oraz o modlitwę w intencji naszego środowiska.
Prymas Polski życzył adwokaturze polskiej spokoju, stabilizacji oraz
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aktywnego uczestnictwa w budowie porządku prawnego i ładu moral
nego w naszej Ojczyźnie.
Wyrazy szacunku i najlepsze życzenia stanowienia dobrego prawa,
przekazał, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Marszałkowi Sejmu Macie
jowi Płażyńskiemu i za jego pośrednictwem Parlamentowi Polskiemu.
Marszałek Sejmu wyraził życzenie, aby doświadczenie i wiedza adwokatury
była w większym stopniu wykorzystywana w procesie tworzenia prawa.

Red.

★

► W dniu 16 stycznia 1998 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokac
kiej w Warszawie, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zorganizo
wało spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Zollem w związku z upły
wem jego kadencji na stanowisku Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
W spotkaniu uczestniczyli: obecny Prezes Trybunału Konstytucyj
nego - prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia tego Trybunału - Ferdynand
Rymarz, kierownik Urzędu ds. Kom batantów i Osób Represjonowa
nych - adw. Jacek Taylor, podsekretarz stanu w M inisterstwie Sprawie
dliwości - adw. Janusz Niemcewicz, wszyscy członkowie Prezydium
NR A i dziekan ORA w W arszawie - adw. Andrzej Tomaszewski.
Prezes NRA adw. Czesław Jaworski podkreślił ogromny wkład
profesora Andrzeja Zolla w ugruntowanie pozycji Trybunału Kon
stytucyjnego w naszym państwie.
Profesor Andrzej Zoll wyrażając wdzięczność za spotkanie z przed
stawicielami polskiej palestry powiedział, iż pracę w Trybunale traktował
jako szczególną służbę społeczeństwu i państwu. Mówił też, iż zawsze
w adwokaturze dostrzegał wielkie wartości, adwokaci bowiem są tymi,
których zadanie polega przede wszystkim na obronie jednostek i osób
słabszych wobec siły państwa. Zwrócił też uwagę na rosnącą rolę ad
wokatury w związku z wprowadzeniem powszechnej skargi konstytucyjnej.
Głos zabrał również Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. dr hab.
Marek Safjan, do niedawna nasz korporacyjny kolega. Mówił o aktual
nych zadaniach, przed jakim i stoi dziś Trybunał. Powiedział także, iż
adwokatura pielęgnując tradycje swego zawodu była w najtrudniej
szych czasach nośnikiem ważnych wartości, przyczyniając się tym
samym do ich zachowania w pamięci społeczeństwa.
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