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ORA adw. Andrzej Rajpert.
W pierwszym dniu pobytu dele

gacja została przyjęta przez wice
prezydenta miasta Katowic, a na
stępnie odbyło się spotkanie w sie
dzibie Rady z członkami Prezydium 
ORA oraz sekretarzem POP przy 
ORA. Spotkaniu przewodniczył 
dziekan Okręgowej Rady Adwokac
kiej w Katowicach adw. Franciszek 
Kustos, który powitał delegację w 
Katowicach i dokonał prezentacji 
zagadnień interesujących obie stro
ny w celu nawiązania trwałych 
kontaktów pomiędzy adwokatami z 
Miskolca i Katowic.

Prezes Rady Adwokackiej w Mis- 
kolcu podziękował za zaproszenie 
do ' złożenia wizyty w Katowicach, 
podkreślając serdeczność przyjęcia 
już od momentu przekroczenia gra
nicy PRL.

W następnym dniu pobytu dele
gacja została przyjęta przez człon
ka Sekretariatu KW PZPR w Kato
wicach, kierownika Wydziału Spo
łeczno-Prawnego Andrzeja Kołacza. 
W spotkaniu wzięli udział dziekan 
ORA oraz I sekretarz POP.

Delegacja została także przyjęta 
przez prezesa Sądu Wojewódzkiego 
w Katowicach Zenona Kopińskiego. 
Przy tej okazji delegacja zwiedziła 
Muzeum Sądownictwa, mieszczą
ce się w siedzibie Sądu Wojewódz
kiego.

W tym samym dniu delegacja 
przebywała jeszcze w Pszczynie, 
gdzie zapoznała się z pracą miejs
cowego zespołu adwokackiego oraz 
zwiedziła zabytki miasta, a nastę
pnie udała się do Bielska-Białej, za
poznając się także z tym miastem.

W sobotę w dniu 6 czerwca 1987 r. 
delegacja udała się do Krakowa w 
towarzystwie dziekana, skarbnika 
Rady adw. Mariana Szwedy i I se
kretarza POP przy ORA. W Krako
wie delegacja zwiedziła Wawel, 
Uniwersytet Jagielloński i inne za
bytki miasta.

Po powrocie do Katowic odbyło 
się spoktanie delegr.cji w Okręgowej 
Radzie Adwokackiej, na którym 
przedstawiono wstępny projekt u- 
mowy o współpracy między oby
dwiema Radami. Dokonano także 
wymiany poglądów na temat pra
cy adwokatów w WRL i PRL.

W dniu 7.VI.1987 r. delegacja 
zwiedziła Wojewódzki Park ku ltu 
ry i Wypoczynku w Chorzowie oraz 
Planetarium Śląskie. Delegacji to
warzyszył dziekan ORA, który po
żegnał potem delegację powracają
cą do swego kraju. Do granicy w 
Cieszynie towarzyszył delegacji — 
z ramienia ORA — adw. Andrzej 
Rajpert.

adw. A ndrze j Rajpert

I z b a  k i e l e c k a

1. S y m p o z j u m  w C e d z y -  
n i e  k o ł o  K i e l c .  W dniach 9— 
10 maja br. odbyło się w ośrodku 
„Gromady” organizowane przez Ra
dę Okręgową szkoleniowe sympoz
jum dla adwokatów i aplikantów 
naszej Izby. Celem sympozjum było

zapoznanie się z najnowszym 'Orze
cznictwem Sądu Najwyższego w 
sprawach karnych oraz spotkanie 
z prof. drem Tadeuszem Hanaus- 
kiem z Uniwersytetu Jagiellońskie
go. Omówiono także najważniejsze 
sprawy samorządowe.
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W pierwszym dniu sympozjum 
na temat „Oględziny miejsca przes
tępstwa” wygłosił referat prof. Ta
deusz Hanausek. Jest to temat nie
zbyt często omawiany. Traktowany 
on jest tylko marginesowo przez 
praktyków adwokatów. Okazało się 
jednak że niesłusznie. Prof. Hana
usek wykazał, że znajomość zagad
nień związanych z oględzinami 
miejsca przestępstwa może mieć 
niebagatelne znaczenie dla praktyki 
sądowej, a zatem także dla adwo
kata występującego jako pełnomoc
nik lub obrońca w procesie karnym. 
Właściwość i zgodność z przepisa
mi przeprowadzenia tych czynności 
procesowych może być podstawą 
zarzutów wnoszonych przez strony.

Prelekcja prof. Hanauska wska
zała przekonująco, że nie ma tema
tów marginesowych dla praktyki 
adwokackiej, a sama znajomość fa
chowego przeprowadzenia oględzin 
miejsca przestępstwa może być 
bardzo przydatna w procesie.

Drugim wykładowcą był sędzia 
Sądu Wojewódzkiego w Kielcach 
Stanisław Stępień. Prelegent jest 
długoletnim praktykiem orzekają
cym zarówno w I jak i II instancji 
Sądu Wojewódziego, także wykła
dowcą prowadzącym szkolenie apli
kantów. Mówca przedstawił najno
wsze orzecznictwo Sądu Najwyższe
go za szczególnym uwzględnie
niem „Ustawy o zaostrzeniu odpo
wiedzialności karnej”. Wskazał na 
tendencje do indywidualizacji kary, 
które muszą być zawsze brane pod 
uwagę mimo celu ustawy preferu
jącej prewencję ogólną. W dyskusji 
ustosunkowano się do poruszonych 
tematów, które są przedmiotem czę
stych polemik na sali sądowej.

Drugi dzień sympozjum poświę

cony był sprawom samorządowym. 
Dziekan Rady adw. Ryszard Podlip- 
niak zapoznał zebranych z zagad
nieniami, nad którymi pracuje Na
czelna Rada Adwokacka, a wicedzie
kan adw. Stanisław Szufel i adw. 
Krzysztof Degener omówili sprawy 
skarg i szkolenia adwokatów oraz 
aplikantów adwokackich.

Oprócz prelekcji sympozjum to 
dobrze spełniło rolę forum integru
jącego kieleckie środowisko adwo
kackie, czemu uczestnicy dali wy
raz w rozmowach z członkami Ra
dy.

2. R e a k t y w o w a n i e  k o ł a  
A u t o m o b i l k l u b u  k i e l e c 
k i e g o  p r z y  ORA w K i e 1- 
c a c h. Przy Radzie Adwokackiej w 
Kielcach od dawna istnieje Koło 
Autombilklubu kieleckiego, ale dzia
łalność jego nie była zbyt wielka. 
Ostatnio jednak uznano, że stan ten 
należy zmienić i ożywić jego dzia
łalność. Dokonano wyboru zarządu 
Koła, którego przewodniczącym zo
stał pełniący funkcję wiceprezesa 
Automobilklubu kieleckiego adw. 
Stanisław Szufel, sekretarzem-adw. 
Jarosław Pietrzak, a skarbnikiem 
adw. Marek Porzonny. Koło posta
wiło sobie za cel organizowanie im
prez rekreacyjno-towarzyskich, pro
pagowanie jazdy oszczędnościowej 
i podnoszącej kulturę jazdy, jak 
również ścisłą współpracę z Auto
mobilklubem kieleckim.

W skład Koła wchodzi 18 człon
ków i czyni ono wszystko, aby 
skład ten uległ znacznemu posze
rzeniu, co jest możliwe, zważywszy 
na liczbę adwokatów naszej Izby, 
którzy posiadają pojazdy mechani
czne.

adw. Andrzej Skowierżak


