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■  Spotkanie w Supraślu

Podobnie jak w ubiegłym roku, Supraśl k. Białegostoku znów gościł 
prawników-praktyków zainteresowanych prawami człowieka. Komisja 
Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku zor
ganizowała w dniach 24-25  marca seminarium nt. Europejska Konwencja 
Praw Człowieka -  jej znaczenie dla ugruntowania demokracji w Polsce. 
Dyskusję o konwencji na tle systemu ochrony praw człowieka w naszym 
kraju prowadził prof. Piotr Hofmański. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
prof. Leszek Garlicki przedstawił zagadnienia związane z ochroną praw 
człowieka w praktyce Trybunału Konstytucyjnego i aktualne kierunki 
orzecznictwa. Adw. Marek Antoni Nowicki -  członek Europejskiej 
Komisji Praw Człowieka w Strasburgu omówił różne zagadnienia proce
dury przed organami Konwencji, łącznie z różnymi kwestiami dotyczący
mi spraw przeciw władzom polskim. Prof. Andrzej Wasek wygłosił 
wykład na temat przestępstw na tle religijnym w reformowanym polskim 
prawie karnym i oceny proponowanych rozwiązań z punktu widzenia 
standardów praw człowieka. Na zakończenie prof. Andrzej Rzepliński 
dokonał krytycznej oceny niektórych rozwiązań projektu ustawy o policji.

Przez dwa dni toczyła się ożywiona dyskusja w gronie z jednej strony 
ludzi nauki, z drugiej -  adwokatów, sędziów i prokuratorów. Łącznie 
zgromadziło się ok. 50 osób. Na sali byli adwokaci ze Słupska, Krakowa, 
Kielc, Bielska-Białej, Suwałk, Giżycka. Wśród uczestników był m.in. 
wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Czesław Jaworski, a także 
siedmioosobowa grupa aplikantów adwokackich z Izby Poznańskiej. Semi
narium przewodniczył dziekan ORA w Białymstoku, adw. Jerzy Korsak.

Duszą i motorem była niestrudzona adw. Zofia Daniszewska-Dek, 
która wraz z mężem, adw. Jerzym Dekiem, wzięła na siebie cały ciężar 
zorganizowania tego spotkania. W sobotę wieczorem uczestników 
zabawiał kabaret „Różowy struś” , a o spotkaniu w Supraślu infor
mowała białostocka prasa i radio.

Podczas seminarium wiceprezes NRA, adw. Czesław Jaworski, 
wręczył adw. Mikołajowi Zdasiukowi, sekretarzowi ORA w Białym
stoku i wieloletniemu działaczowi samorządu adwokackiego, odznakę 
Adwokatura Zasłużonym.

Było to kolejne z cyklu seminariów organizowanych przez komisje 
praw człowieka poszczególnych okręgowych rad adwokackich. Po
przednie, kilka miesięcy temu, odbyło się w Krakowie. W pierwszy 
weekend czerwca br. gospodarzem spotkania będzie komisja praw 
człowieka ORA w Łodzi.
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