Wiadomości Adwokatury 12 lipca 2019 r.
Sędziowie odraczają opiniowanie kandydatów na
sędziów
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej oraz Sędziów Okręgu Sądu
Okręgowego w Warszawie postanowiły odroczyć opiniowanie kandydatów do objęcia
urzędu sędziów Sądu Apelacyjnego oraz sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w
Warszawie.
Zgromadzenia tłumaczą tę decyzję oczekiwaniem na ostateczne rozstrzygnięcie przez Trybunał
Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd
Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania
sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
Ponadto Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło
uchwałę, w której wyraziło stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądu Powszechnego i jego zastępców działań polegających na
nieuzasadnionym szykanowaniu sędziów, którzy mają odwagę przedstawiać opinii publicznej
negatywne zjawiska występujące w wymiarze sprawiedliwości będące wynikiem działań obecnych
decydentów politycznych.
Zgromadzenia przyjęły w tej sprawie uchwały w dniu 13 czerwca i 26 czerwca br.
czytaj uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13
czerwca 2019 r.
czytaj uchwałę nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z 26 czerwca 2019
r.

Adwokaci Kardas i Gutowski o pozwie MS
przeciwko profesorom UJ
Adw. prof. Piotr Kardas i adw. prof. Maciej Gutowski w felietonie opublikowanym w
„Rzeczpospolitej” odnieśli się do niedawnej reakcji ministerstwa sprawiedliwości na
opinię naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącą zmian w kodeksie
postępowania karnego.
Kilka tygodniu temu ministerstwo sprawiedliwości postanowiło pozwać profesorów i doktorantów UJ,
za ich krytyczną opinię do nowelizacji kpk. Zdaniem ministerstwa w opinii podważono społeczne
zaufanie do państwa i naruszono dobra osobiste. Po kilku dniach ministerstwo wycofało się z
pomysłu wniesienia pozwu.
W felietonie adwokaci piszą: - „Pomysł, by z krytyczną opinią walczyć za pomocą powództwa o
ochronę dóbr osobistych, mógłby urzędnikom przyjść do głowy przed wizytą u prawnika”. Autorzy
tłumaczą, że ministerstwo nie ma kompetencji do wniesienia pozwu, ponieważ nie posiada
osobowości prawnej, nie ma zdolności sądowej i czynnej legitymacji procesowej. Brak legitymacji
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wynika przede wszystkim z tego, że nie wystąpiło żadne naruszenie dóbr osobistych, a w
szczególności naruszenie bezprawne. - „Z projektem nie są związane dobra osobiste, bo nie jest on
niczyją „własnością”. Zgodnie z art. 4 prawa autorskiego nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego
urzędowe projekty aktów normatywnych” - czytamy.
czytaj artykuł

Zbiórka pieniędzy na rehabilitację adw. Tomasza
Kaszuby
34-letni adw. Tomasz Kaszuba w kwietniu tego roku przeszedł zatrzymanie krążenia, co
spowodowało niedotlenienie mózgu. Przez pierwsze tygodnie był podłączony do
respiratora. Obecnie oddycha samodzielnie, jednak w dalszym ciągu nie odzyskał
świadomości.
Rodzina Pana Mecenasa za pośrednictwem fundacji Siepomaga prowadzi zbiórkę pieniężna na roczną
rehabilitację, która pomoże mu odzyskać świadomość.
Zbiórkę można wesprzeć za pośrednictwem strony internetowej:
https://www.siepomaga.pl/tomasz-kaszuba
lub na konto: Łukasz Krzysztof Kaszuba, nr rachunku bankowego: 27 1160 2202 0000 0003 0414
3721, tytułem: wpłata na leczenie i rehabilitację Tomasza Kaszuby.

Aplikacja od kuchni – dzień otwarty dla studentów
prawa
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza 13 lipca, wszystkich studentów prawa
zainteresowanych aplikacją adwokacką na dzień otwarty. Na spotkaniu studenci będą
mieli okazję porozmawiać z adwokatami i przedstawicielami samorządu aplikanckiego o
przebiegu aplikacji i praktycznym przygotowaniu do zawodu adwokata.
Dzień Otwarty Aplikacji Adwokackiej odbędzie się 13 lipca 2019 r., w godzinach 10:00-14:00, w
siedzibie ORA w Al. Ujazdowskich 49.
Na wydarzenie zapraszają - adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie - odpowiedzialna za aplikację adwokacką oraz adw. Dorota Kulińska, kierownik Szkolenia
Aplikantów.
Program:
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SALA WYKŁADOWA (sala im. Henryka Krajewskiego)
10:00 - projekcja spotu jubileuszowego z okazji 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie
10:10 wystąpienie wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska "Aplikacja
adwokacka, czyli przygotowanie do zawodu adwokata"
10:30-13:00
SALA TRADYCJA (w sali kominkowej)
od 10.30 – pogadanki mec. Henryka Romańczuka, Przewodniczącego Komisji Historycznej i Tradycji
Adwokatury Warszawskiej przy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na temat "Izba Warszawska
i jej najwybitniejsi przedstawiciele w pierwszym 100-leciu"
Co pół godziny kolejna grupa.
SALA APLIKACJA (w sali brydżowej)
od 10.30 - bezpośrednie rozmowy z ekspertami w formie speed dating-u pod hasłem „Aplikacja od
kuchni”
1. Patronat - adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
2. Merytoryczny przebieg aplikacji - adw. Dorota Kulińska
3. Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie - apl. adw. Piotr Wojciechowski,
apl. adw. Justyna Łusiak, apl. adw. Klaudia Rynkiewicz
4. Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie - adw. dr Kamil Szmid
SALA SĄD (w sali klubowej)
od 10.30 - prezentujemy 20 minutowe bloki najciekawszych fragmentów z filmów prawniczych z
akcją na sali sądowej
Co pół godziny kolejny blok filmowy
Zapraszamy studentów Wydziałów Prawa! Do zobaczenia!
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21 nowych adwokatów w izbie szczecińskiej
6 lipca 2019 r. w Operze na Zamku w
Szczecinie odbyło się uroczyste ślubowanie
adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.
Ślubowanie
przed
adw.
Włodzimierzem
Łyczywkiem,
dziekanem
Okręgowej
Rady
Adwokackiej w Szczecinie złożyło 21 adwokatów.
W
wydarzeniu
uczestniczyli
przedstawiciele
szczecińskiej palestry, przedstawiciele sądów i
prokuratur,
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Okręgowej Izby Radców Prawnych, a także rodziny
i przyjaciele ślubujących adwokatów. Uroczystość
prowadzona była przez starostów ślubującego
rocznika
aplikacji
(2016-2018).
Podczas
uroczystości nagrodzeni zostali adwokaci, którzy
zdali egzamin zawodowy z najlepszym wynikiem.
Wydarzenie
zostało
objęte
patronatem
honorowym Prezydenta Miasta Szczecina.

Uroczystość ślubowania adwokatów
Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej
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5 lipca 2019 roku w zabytkowych wnętrzach,
mającego blisko 400-stu letnią historię
Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach,
piętnastu adwokatów Świętokrzyskiej Izby
Adwokackiej w Kielcach złożyło ślubowanie i
po raz pierwszy oficjalnie przywdziało togi
adwokackie.
Ślubowanie aplikantów przyjął dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Jerzy Zięba. W
okolicznościowym wystąpieniu mówił o zawodzie
adwokata,
który
przede
wszystkim
jest
powołaniem do służby tym, którzy potrzebują
pomocy prawnej. Przypomniał, że adwokatura
narodziła się z konieczności obrony takich
wartości jak wolność i godność jednostki, które są
filarami naszej cywilizcji i naszej kultury.
Podkreślił, że adwokat, by mógł skutecznie stawać
w obronie wolności, musi czuć się wolnym.
Apelował do młodych adwokatów by mieli w sobie
dość sił, by w swoim życiu odnajdywać swoje
Westerplatte. Ten skrawek ziemi jest symbolem
bohaterskiej walki młodych Polaków, którzy 80 lat
temu, we wrześniu 1939 roku podjęli nierówną
walkę z niemieckim najeźdźcą, ale jest też
symbolem wartości, które bez względu na
okoliczności należy bronić. Tak jak w mrocznych
czasach wojny tak i dzisiaj, kiedy mamy szczęście
budować przyszłość w pokojowych warunkach,
stajemy przed nowymi wyzwaniami. Naszą
powinnością
jest
bezkompromisowa
obrona
uniwersalnych wartości jakimi jest praworządność,
niezależne sądownictwo, niezależna Adwokatura
oraz godność jednostki. Mówiąc o wyzwaniach
współczesności przypomniał słowa męczennika
z Dachau, biskupa Michała Kozala, który
powiedział: „Od przegranej orężnej bardziej
przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się
mimo
woli
sojusznikiem
wroga”.
Pełniąc
zaszczytny, ale i trudny zawód adwokata
powinniśmy pamiętać, że od nas wymaga się
niezależności i najwyższego zaangażowania w
powierzone
sprawy,
zachowania
tajemnicy
zawodowej, ale także przestrzegania najwyższych
standardów zarówno w życiu zawodowym jak
i osobistym. Podkreślił również, że młodzi
adwokaci wstępują do zawodu w wyjątkowym
czasie, za rok bowiem Świętokrzyska Izba
Adwokacka obchodzić będzie jubileusz 70-cio lecia
istnienia.
Gośćmi uroczystości byli m.in. b. dziekan ORA w
Kielcach adw. Edward Rzepka, członkowie ORA w
Kielcach,
adwokaci,
członkowie
komisji
egzaminacyjnej, patroni przystępujących do
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ślubowania oraz ich najbliżsi .
W imieniu adwokatów przystępujących do
ślubowania podziękowania złożył starosta grupy i
przewodniczący
samorządu
aplikantów
adwokackich adw. Tomasz Możdżeń.
Osoby które zdały egzamin adwokacki z
najwyższymi ocenami zostały wyróżnione oraz
otrzymały okolicznościowe nagrody ufundowane
przez Wydawnictwa Wolters Kluwer i CH Beck.
Ślubowanie uświetnił koncert muzyki klasycznej w
wykonaniu pianisty Konstantego Wileńskiego.
Naszym
młodym
Kolegom
życzymy
wielu
sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu
osobistym.
Fotografie wykonał Aleksander Piekarski (Echo
Dnia).
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Weronika Bańska nową prezes Stowarzyszenia
Elsa Poland
Zgodnie z doroczną tradycją adwokat
Bartosz Grohman, członek NRA i opiekun
stowarzyszenia ELSA Poland z ramienia NRA
spotkał
się
z
ustępującym
prezesem
stowarzyszenia Kamilem Baranem
i
z
nowym prezesem ELSY Poland na kadencje
2019/2020 Weroniką Bańską.
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Celem spotkania było omówienie kolejnego roku
współpracy pomiędzy NRA a Stowarzyszeniem
ELSA Poland.
Naczelna Rada Adwokacka jest od lat partnerem
naukowym ELSA Poland i wspiera stowarzyszenie
w podejmowanych przez nie inicjatywach.
Podążając za wizją i celami statutowymi,
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Poland przygotowuje się do 39. roku swojej
działalności.
Jako
organizacja
non-profit,
podejmować
będzie
działania
na
rzecz
społeczeństwa w ramach całorocznego Programu
Praw Człowieka, którego zwieńczeniem będzie
kolejna odsłona programu Right2B Forum.
Warto przypomnieć, że od prawie 40 lat
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Poland, zrzeszając setki studentów prawa i
administracji,
wychowuje
kolejne
pokolenia
ambitnych, zdolnych do podejmowania inicjatyw,
zaangażowanych w życie społeczności prawników.
Nadchodzący rok akademicki po raz kolejny
obfitować będzie w projekty o różnorodnej
tematyce, które skupione w ramach 3 obszarów
działalności dążyć będą do urzeczywistniania wizji
Stowarzyszenia.
Filar naukowy opierać się będzie na organizacji
prestiżowych konkursów, jakimi są Ogólnopolski
Konkurs Krasomówczy czy Ogólnopolski Konkurs
na Glosę, gdzie wyróżniający się umiejętnościami
studenci rywalizują między sobą pod czujnym
okiem
najwybitniejszych
przedstawicieli
środowiska prawniczego. W ramach popularyzacji
idei moot courts odbędzie się pierwszy w ELSA
Poland Ogólnopolski Moot Court z Prawa
Cywilnego “Civilis”, a dzięki Mistrzom Mediacji
promowane
będą
alternatywne
sposoby
rozwiązywania sporów. Studenci będą mieli
również możliwość uczestnictwa w akademiach
webinarowych
dedykowanych
konkretnym
gałęziom
prawa
oraz
rozwijania
talentów
redaktorskich
poprzez
tworzenie
magazynu
studenckiego “Index” jak i Przeglądu Prawniczego
ELSA Poland. Jednym z ważniejszych wydarzeń
jest również XX Ogólnopolska Konferencja
Podatkowa, która od lat cieszy się renomą
projektu prezentującego niezwykle wysoki poziom
merytoryczny.
W ofercie projektów z zakresu współpracy
międzynarodowej znajdzie się szeroka gama
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wyjazdów studyjnych i instytucjonalnych (Study
Visits i Institutional Visits) celem poznawania
innych systemów i kultur prawnych oraz
zaznajamiania się z zasadami funkcjonowania
instytucji
publicznych.
W
ramach
ELSA
Delegations tworzone są unikatowe szanse na
wzięcie udziału w obradach Rady Europy, OECD,
WIPO oraz wielu agend Organizacji Narodów
Zjednoczonych w roli obserwatora, natomiast
dzięki aplikacji na program STEP można odbyć
międzynarodową
praktykę
zawodową.
Ukoronowaniem tego zbioru inicjatyw są zimowe i
letnie
szkoły
prawa
oraz
konferencje
międzynarodowe, poszerzające wiedzę prawniczą
i pozwalające na budowanie światopoglądu
otwartego na współpracę międzynarodową.
W zakresie filaru społecznego działalności
podejmowane będą działania mające na celu
rozprzestrzeniać ideę postaw ludzi świadomych,
wrażliwych na krzywdę i zaangażowanych. Mając
za jeden z programów wiodących Program Praw
Człowieka, a w nim temat przewodni, jakim jest
prawo do równego traktowania w całym kraju
organizowane będą wydarzenia związane z
prawem antydyskryminacyjnym pod hasłem
“Right2B”. Całoroczne działania zakończy Right2B
Forum, gdzie w gronie przedstawicieli różnych
środowisk poruszona zostanie kwestia społecznej
odpowiedzialności biznesu. Zapowiada się również
kontynuacja akcji zwalczania negatywnych zjawisk
związanych z odbywaniem praktyk zawodowych w
ramach Programu Certyfikacji Praktyk “Dobra
Praktyka” oraz poprzez Portal Pracy i Praktyk
Prawniczych praktykiprawnicze.pl.
Działalność ELSA Poland to także, a może i przede
wszystkim
szereg
inicjatyw
lokalnych
podejmowanych przez oddziały Stowarzyszenia
rozlokowane w 15 miastach Polski, które mają na
celu zarówno rozwój naukowy, np. wydarzenia
organizowane w ramach Dni Edukacji Prawniczej,
lokalne konkursy i warsztaty, jak i zawodowy
studentów poprzez np. Ogólnopolskie Dni Praktyk
Prawniczych czy cykl Akademii Praktykanta.
Działania te już od kilku lat zmierzają w kierunku
kształtowania nowej generacji prawników, którzy
niezmiennie, z niesłabnącym zapałem chcą
walczyć o zmianę na lepsze. Ten rok będzie
kolejnym krokiem na drodze do realizacji wizji
Stowarzyszenia, bowiem na koniec zawsze chodzi
o jedno - o sprawiedliwy świat, w którym szanuje
się godność ludzką i różnorodność kulturową.
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Naczelna Rada Adwokacka będzie wspierać
stowarzyszenie i zarazem promować Adwokaturę
wśród studentów prawa w Polsce.

Kongres UIA w Luksemburgu
Tegoroczny kongres Union International des Avocats (UIA) odbędzie się w dniach 6-10
listopada 2019 roku Luksemburgu.
Tematami przewodnimi kongresu są:
Reason i Business and Human Rights.

Innovation

and

the

Law:

Where

Passion

Meets

W ramach kongresu przewidziano 30 sesji naukowych.
pobierz program wydarzenia
pobierz formularz rejestracyjny

Noclegi dla uczestników Biegu Powstania
Warszawskiego
Jak co roku, adwokaci i aplikanci adwokaccy biorący udział w Biegu Powstania
Warszawskiego mogą skorzystać z oferty noclegowej wynegocjowanej przez NRA.
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W tym roku ofertę specjalną zaproponował Hotel Ibis, przy ul. Muranowskiej 2.
Nocleg z 27 na 28 lipca w pokoju 1 lub 2-osobowy to koszt 155 zł + koszt śniadania 37 zł za osobę.
Rezerwacji można dokonywać drogą mailową na adres h3714-re@accor.com
podając hasło
ADWOKACI W BIEGU. Pula pokoi będzie dostępna do 18/07/2019. Po tym terminie rezerwacje będą
przyjmowane według dostępności w hotelu.
Istnieje także możliwość przedłużenia rezerwacji na cały weekend w cenach specjalnych. Po
wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją istnieje możliwość późniejszego wyjazdu z hotelu do godz.16

Spływ kajakowy Brdą
Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy zapraszają na XVIII spływ
kajakowy Brdą im. adwokata Romana Latosa.
Odcinek jednej z najpiękniejszych polskich rzek planujemy pokonać w dniach 31 lipca - 4 sierpnia
2019 r.
Zapraszamy adwokatów, aplikantów, osoby z innych środowisk prawniczych jak i osoby
towarzyszące.
PLANOWANY PRZEBIEG IMPREZY:
Tak jak w latach minionych wyruszamy autokarami z Bydgoszczy 31.07 (środa) ok. godziny 14:00
Powrót do Bydgoszczy planowany jest po niedzielnym śniadaniu 04.08 ok. godziny 11:00 Spływ
rozpoczynamy przy zaporze w Mylofie a kończymy w okolicach Świtu. Nocujemy pod namiotami,
które zapewniają sobie indywidualnie uczestnicy.
KOSZT UCZESTNICTWA:
ADWOKACI – 450,00zł;
APLIKANCI ADWOKACCY – 350,00zł
APLIKANCI ADWOKACCY Izby Bydgoskiej - bezpłatnie
Opłata obejmuje:
- ubezpieczenie NW uczestników;
- transport autokarowy z Bydgoszczy do miejsca rozpoczęcia spływu oraz transport powrotny;
- wynajęcie kajaków, kapoków i wioseł;
- opiekę instruktorską;
- transport bagaży w trakcie trwania spływu;
- korzystanie z pól namiotowych;
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- wyżywienie obejmujące: śniadania, obiadokolacje, kiełbaski do upieczenia nad ogniskiem, kawę,
herbatę;
- imprezy towarzyszące:
Opłatę za udział w spływie uiścić należy na rachunek bankowy ORA BYDGOSZCZ
ul. Nowy Rynek 5
85-131 Bydgoszcz
nr konta: 27 1320 1117 2031 0347 2000 0013
do dnia 1 lipca 2019r.
ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spływie prosimy o kontakt z biurem Okręgowej Rady
Adwokackiej w Bydgoszczy: tel. 052 37 301 44, mail sekretariat@ora.bydgoszcz.pl
Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu zamieszkania i nr PESEL (na potrzeby ubezpieczenia NW).
Maksymalna ilość uczestników: 70 osób. W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie
data uiszczenia opłaty.

Felieton Zofii Gołubiew o Klubie Adwokata w
Krakowie
W ubiegłym tygodniu w "Dzienniku Polskim", z cyklu "Drobiazgi kultury" ukazał się
felieton Zofii Gołubiew, historyka sztuki, wieloletniej dyrektor Muzeum Narodowego w
Krakowie na temat działalności Klubu Adwokata im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.
Poniżej publikujemy jego treść.
MAŁE WIELKIE MIEJSCA – III
Szanowni Państwo, jeszcze raz odzywam się w sprawie MAŁYCH miejsc, w których kwitnie WIELKA
sztuka. Opowiadałam o Klubie Aktora, mieszczącym się przy linii A-B w Rynku Głównym, a dzisiaj
chcę skręcić za róg, na początek ulicy Sławkowskiej, gdzie w starej kamienicy, na I piętrze, znajduje
się inny klub środowiskowy – Klub Adwokatów im. jego założycielki mec. Janiny Ruth-Buczyńskiej.
A więc nie tylko aktorzy, ale też ludzie profesji pozornie oddalonej od spraw sztuki dbają o
„zachowanie i utrzymywanie wysokiej kultury”. Co więcej, tę dbałość uważają za „niezbywalną
powinność adwokatury”.
W pięknych wnętrzach Klubu, pod portretem Ignacego Paderewskiego, odbywają się niezapomniane
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wieczory. Przede wszystkim koncerty. Grają tu i śpiewają znakomici artyści – nie mogę ich wymienić,
bo zajęłoby to całą naszą rozmowę, ale proszę mi wierzyć, że to prawdziwe sławy. Repertuar
wyszukany, wysmakowany. Może nie każdy z nas jest biegły w muzyce klasycznej – nic nie szkodzi:
Szef Klubu, jego Dobry Duch, czyli mecenas Stanisław Kłys wprowadzi nawet największego laika w
piękno i znaczenia świata muzyki. A czyni to z taką erudycją i pasją, że zawsze słucham go z
najwyższym podziwem. To znana prawda, że wszystko zależy od człowieka – tak jest i tym razem.
Nie tylko muzyka gości na Sławkowskiej. Odbywają się tu interesujące wykłady na różne tematy,
promocje książek, spotkania z ciekawymi ludźmi z najróżniejszych dziedzin, dyskusje, rozmowy.
Bywają wieczory okraszone poezją czytaną przez wybitnych aktorów. Przygotowywane są też
wystawy.
Klub, wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie, urządza wiele okolicznościowych oraz
cyklicznych wydarzeń, jak choćby konkurs krasomówczy czy turnieje szachowe. Aktywnie
uczestniczy w organizacji dorocznych Dni Kultury Adwokatury Polskiej. Cennych inicjatyw, które
wymyśla lub realizuje Mecenas Kłys, nie sposób krótko wymienić. Jedną z piękniejszych są wieczory
poświęcone pamięci tych, którzy odeszli, m.in. abpa Józefa Życińskiego, mecenas Ruth-Buczyńskiej
czy doroczny koncert pamięci adwokatów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.
Czasem myślę, że przecież prawo jest daleko od sztuki, czemu więc właśnie palestra tak bardzo jest
oddana twórczości artystycznej? Cóż, słowo adwokat pochodzi z łacińskiego advocare, czyli wzywać
na pomoc. Potocznie zaś mówimy krótko: obrońca. Klub jest więc miejscem, gdzie działają obrońcy
naszej tradycji, kultury, pamięci – „wzywani na pomoc” wobec złych rzeczy, których sporo wokół.

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
27-28 czerwca, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, uczestniczył w posiedzeniach
Komisji CCBE oraz w posiedzeniu Stałym Komitetu CCBE w Brukseli;
8 lipca, adw. prof. Piotr Kardas spotkał się z Bobem Carlsonem, prezesem American Bar Association,
a następnie wziął udział w spotkaniu otwartym z prezesem ABA w Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie;
11 lipca, w Ambasadzie Kazachstanu w Warszawie odbyła się uroczystość nadania senatorowi
Piotrowi Zientarskiemu tytułu profesora honorowego uniwersytetu w Szymkencie. Naczelną Radę
Adwokacką reprezentował adw. Andrzej Zwara.
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