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Kongres był bardzo dobrze zorganizowany. Wszystkie wykłady 
i zebrania, a także zawody i imprezy towarzyszące odbywały się 
punktualnie i miały zapewnioną profesjonalną obsługę. Wykładowcy 
prezentowali wysoki poziom zawodowy i głęboką wiedzę na prezen
towane tematy. Tematami seminariów były: Opodatkowanie sportow
ców, Zasady wolnej konkurencji a sport oraz Arbitraż sportowy.

Ustalono, że kolejny Kongres odbędzie się w dniach 1-8 marca 1998 
w Zwiesel (Niemcy -  Las Bawarski), ok. 150 km od Pragi. Pierwszy raz 
mają być przeprowadzone zawody w biatlonie. Organizatorzy obiecują 
także przystępne ceny, chcąc zachęcić młodszych kolegów do uczest
niczenia w Kongresie. Wiadomo ponadto, że w 2000 roku uczestników 
Kongresu Skilex gościć będą Francuzi -  w Val d’Isere. Natomiast nie 
jest jeszcze ustalone miejsce Kongresu w 1999 r. -  czy Hiszpania 
(Sierra Nevada?), czy Szwecja.

Stanisław Rymar

■ Z życia Izb

► W dniach 25 i 26 kwietnia oraz 10 maja 1997 r. odbył się egzamin 
adwokacki w Izbie olsztyńskiej.

Do egzaminu przystąpili apl. adw. Anna Czerwinka-Arceus i apl. 
adw. Paweł Bubnowski.

Z dużą przyjemnością informuję, iż oboje aplikanci wykazali się 
dużą wiedzą prawniczą. Pani aplikant Anna Czerwinka-Arceus otrzy
mała ocenę bardzo dobrą, zaś pan aplikant Paweł Bubnowski ocenę 
dobrą.

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie życzy młodym adeptom 
sztuki adwokackiej wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz 
zawodowym.
► W dniach od 23 do 25 maja 1997 r. Okręgowa Rada Adwokacka 
w Olsztynie przeprowadziła szkolenie adwokatów i aplikantów ad
wokackich, które tym razem odbyło się w hotelu „Mrongovia”  w Mrą
gowie.

Udział w szkoleniu wzięli również adwokaci Izby toruńskiej, na 
czele z dziekanem ORA w Toruniu adw. Marią Jackowiak.
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Szkolenie z zakresu prawa karnego, w szczególności dotyczące 
kasacji oraz tymczasowych aresztowań przeprowadził sędzia Sądu 
Najwyższego Feliks Tarnowski. Natomiast szkolenie z zakresu prawa 
cywilnego, w szczególności dotyczące kasacji w postępowaniu cywil
nym oraz dotyczące prawa lokalowego przeprowadziła sędzia Sądu 
Najwyższego Helena Ciepła.

Wyżej wymienieni wykładowcy w sposób przystępny i bardzo 
rzeczowy przedstawili nam omawiane zagadnienia, za co bardzo 
serdecznie uczestnicy im podziękowali.

W przerwie między zajęciami a wieczorkiem towarzyskim czterech 
najlepszych tenisistów naszej izby wyznaczyło sobie spotkanie w teni
sie ziemnym w pojedynku deblowym. Po ciekawym i emocjonującym 
meczu wygrała para adw. Andrzej Jemielita i adw. Andrzej Szydziński. 
Wielkimi przegranymi zostali adw. Jacek Klonowski i adw. Wojciech 
Wrzecionkowski. Licznie zebrani kibice podziwiali pojedynek kole
gów, dopatrując się w ich grze wielu wesołych momentów. Na kortach 
przygotowywała się również do Mistrzostw Polski Adwokatów kole
żanka z naszej Izby adw. Danuta Ciszak. Przygotowania te zostały 
uwieńczone sukcesem, albowiem koleżanka adw. Danuta Ciszak zdo
była Mistrzostwo Polski Adwokatów w kategorii kobiet w Sopocie, zaś 
kolega adw. Andrzej Szydziński zdobył na tych Mistrzostwach trzecie 
miejsce, w grze indywidualnej, oraz czwarte w grze deblowej. Gratulu
jemy.

Na zakończenie szkolenia odbył się uroczysty bankiet, połączony 
z szampańską zabawą do rana.

Pragnę dodać, iż najwięcej serca oraz wysiłku w organizację szkole
nia włożyła koleżanka adw. Mirosława Pietkiewicz, której wyjątkowy 
urok osobisty pozwolił usunąć wszelkie przeszkody organizacyjne.

Wicedziekan Rady 
Andrzej Kozielski
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