Dziś samorząd adwokacki kończy 100 lat
24 grudnia 1918 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w przedmiocie Statutu
Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. Tym samym dał początek odrodzonej
Adwokaturze Polskiej. Dekret był nowoczesną regulacją z wieloma oryginalnymi
rozwiązaniami. Powoływał dwuszczeblowy samorząd adwokacki z izbami adwokackimi
oraz Naczelną Radę Adwokacką.
Przez cały rok samorząd adwokacki zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym świętował
stulecie samorządu adwokackiego.
Adwokaci na wiele sposobów prezentowali swoją historię, a także istotę samorządu i zawodu
adwokata. Przypominali wiele wybitnych postaci, zasłużonych nie tylko dla Adwokatury Polskiej, ale
też dla wymiaru sprawiedliwości i Polski. Obchody przebiegały pod hasłem „Adwokatura blisko
społeczeństwa”. Większość wydarzeń miała charakter otwarty dla społeczeństwa. Odbyło się wiele
wystaw, happeningów, konkursów dla uczniów i konferencji dla studentów.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji fotograficznej podsumowującej obchody 100-lecia Adwokatury
Polskiej (zobacz)
oraz do obejrzenia filmu podsumowującego obchody centralne na Zamku Królewskim w Warszawie
(zobacz).
Przedstawiamy również zestawienie materiałów prasowych, które ukazały się na temat obchodów.
28 listopada 2017 „Rzeczpospolita” wywiad z adw. Jackiem Trelą, prezesem NRA, podsumowujący
pierwszy rok kadencji i zapowiadający obchody 100-lecia w 2018 r. (czytaj)
Styczeń 2018 - wstęp do "Palestry" nr 1-2/2018 adw. Jacka Treli o rozpoczęciu obchodów 100-lecia
Adwokatury (czytaj)
23 stycznia 2018 r., „Nowości” rozmowa z adw. Jackiem Trelą, przeprowadzona w Bydgoszczy z
okazji obchodów rocznicy powrotu miasta do Macierzy. 20 stycznia rozpoczęły się tymi
uroczystościami obchody 100-lecia Adwokatury. (czytaj)
Luty 2018 r. – wywiad dla kwartalnika IUSTITIA z adw. Jackiem Trelą, m.in. o obchodach 100-lecia
Adwokatury
16 czerwca 2018 r. – lokalna telewizja tv Max przeprowadziła rozmowę z adw. Jackiem Trelą przy
okazji obchodów 65-lecia izby koszalińskiej. (zobacz)
11 czerwca 2018 r. - TVP3 Panorama: informacja o wystawie czasowej "Adwokaci w służbie
ojczyźnie" w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Komentarz adw. Jacka Treli: „Mamy silne
zakorzenione poczucie patriotyzmu, sprawiedliwości społecznej, pomocy ludziom.” Wystawę można
oglądać do końca października.
11 czerwca 2018 r. - trójmiastoonet.pl: obszerna relacja z wernisażu wystawy w Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku. „Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela podkreślił w czasie otwarcia,
że Muzeum II Wojny Światowej "jest nieprzypadkowym miejscem dla tej wystawy". - Dlatego, że II
wojna światowa i okupacja – dwa reżimy totalitarne, skupiają jak w soczewce losy społeczeństwa
polskiego i pokazują postawy patriotyczne, które były prezentowane przez adwokatów, przez
środowiska inteligenckie – mówił Trela, dodając, że "adwokatura za te postawy patriotyczne zapłaciła
bardzo wysoką cenę - cenę życia, cenę krwi swoich członków".
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1 sierpnia 2018 „Tygodnik Powszechny” wydanie specjalne „Polska od nowa” - artykuł adw. Jacka
Treli o roli adwokatów w budowaniu II Rzeczpospolitej i o 100-leciu Adwokatury. (czytaj)
17 września – TVP3Bydgoszcz, lokalne rozgłośnie radiowe, Gazeta Pomorska Toruń – informacja o
obchodach 100-lecia Adwokatury w izbie toruńskiej – szczególnym zainteresowaniem mediów
cieszyło się ubranie pomnika Mikołaja Kopernika w togę adwokacką. Media zauważyły także nadanie
imienia adwokata Stefana Michałka rondu i konferencję o 100-leciu Adwokatury.
22 października 2018 r. Dziennik Bałtycki: relacja z inscenizacji procesu Alberta Forstera w
Gdańsku, zorganizowanego w ramach obchodów 100-lecia Adwokatury.
W październiku 2018 r. adwokatura szczecińska przygotowała wkładki, obrazujące cele i zadania
Adwokatury przez ostatnie 100 lat, prezentowane we wszystkich lokalnych dziennikach, inicjatywa ta
zakończy się ostatnią prezentacją przed dniem Święta Niepodległości (łączny nakład 72.000 egz.)
(czytaj)
9 listopada 2018 - Kurier Szczeciński: wywiad z okazji 100-lecia Adwokatury z dziekanem ORA w
Szczecinie adw. Włodzimierzem Łyczywkiem. (czytaj)
19 listopada 2018 r. - wywiad z adw. Jackiem Trelą przeprowadzony przez red. Annę Krzyżanowską
dla "Rzeczpospolitej" (czytaj)
19 listopada 2018 r. - czwarty numer kwartalnika "Adwokat", obszerny artykuł adw. Jacka Treli nt.
100-lecia Adwokatury i roli adwokatów w kształtowaniu Rzeczpospolitej. (czytaj)
19 listopada 2018 r. - wywiad z adw. Jackiem Trelą dla Wirtualnej Polski z okazji 100-lecia
Adwokatury (czytaj)
20 listopada 2018. – TOK FM 20-minutowa rozmowa z adw. Jackiem Trelą.
22 listopada 2018 r. - rozmowa z adw. Jackiem Trelą w tv Rzeczpospolita „Rzecz o prawie”
(oglądaj wywiad)
22 listopada 2018 r., Dziennik Gazeta Prawna, red. Szymon Cydzik informuje o obchodach
100-lecia Adwokatury.
23 listopada 2018 r. - wywiad z adw. Jackiem Trelą w Gazecie Wyborczej, przeprowadzony przez
Ewę Ivanovą z okazji 100-lecia Adwokatury (słuchaj)
23 listopada 2018 r. - wywiad z adw. Jackiem Trelą dla portalu gospodarczego wnp.pl (czytaj)
listopadowy numer "Palestry" 2018 r .- artykuł adw. Jacka Treli podsumowujący roczne obchody
100-lecia Adwokatury. (czytaj)
26 listopada 2018 r. - „Rzeczpospolita”: red. Wojciech Tumidalski napisał o gali stulecia
Adwokatury na Zamku Królewskim.
26 listopada 2018 r. - TVN24: przy materiale o nowelizacji ustawy o SN komentarz adw. Jacka Treli,
nagrany przed salą Gali na Zamku Królewskim.
17 grudnia 2018 r. – Polskie Radio Rzeszów i Radio Warszawa: informacja o uchwale Senatu w
100-lecie Adwokatury
14 grudnia 2018 r.- Głos Koszaliński i Głos Pomorza: obszerna wkładka o 100-leciu Adwokatury
przygotowana przez ORA w Koszalinie. (czytaj)
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