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1998

K ronika Adwokatury

było również spotkanie z sędziami Sądu Najwyższego, którzy omówili
orzeczenia sądów odwołujących się do przepisów konstytucyjnych
i przepisów prawa międzynarodowego w sprawach administracyjnych,
cywilnych i karnych. Największy wkład w organizację tego seminarium
włożyli sędziowie Sądu Najwyższego K. Romer i Lech Paprzycki, prof.
A. Rzepliński z Fundacji Helsińskiej i adw. Marek Mazurkiewicz
z Naczelnej Rady Adwokackiej.

J.
★

► Kilkudziesięciu adwokatów zostało zaproszonych przez Prezesa
Trybunału Konstytucyjnego prof. M arka Safjana na wykład dr. W łodzi
mierza Wróbla Dyrektora Zespołu Obsługi Skargi Konstytucyjnej,
pt. „Skarga Konstytucyjna - podstawowe problemy” . Referent przed
stawił bardzo wiele istotnych problemów dotyczących istoty skargi
konstytucyjnej oraz jej praktycznej realizacji.
Skarga konstytucyjna stanowi istotne wyzwanie dla adwokatów
polskich m.in. z uwagi na przymus adwokacki i związane z tym
oczekiwania zarówno u strony Trybunału Konstytucyjnego jak i szero
kiej opinii społecznej.
Dyskusja wywołana wspomnianym wykładem wskazała na wyjąt
kową wagę i złożoność problemu oraz potrzebę prowadzenia tego
rodzaju zajęć i systematycznego kształcenia.

J.

■ Varia
► W dniu 29 marca 1998 r. w Katedrze Polowej W ojska Polskiego
w W arszawie przy ul. Długiej uroczystą M szą Świętą w intencji sp.
Adama Bienia, ministra w Rządzie RP i adwokata izby warszawskiej
odprawił biskup połowy gen. bryg. Sławoj Leszek Głódź, który wy
głosił homilię.
W mszy uczestniczyli liczni kombatanci oraz m.in. marszałek Senatu
Alicja Grześkowiak, m inister spraw zagranicznych Bronisław Gere
mek, m inister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz i kierownik
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Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Taylor.
Obecny był także prezes NRA adw. Czesław Jaworki i adwokaci
warszawscy.

M
★

► Dnia 3 kwietnia 1998 r. w Poznaniu odbył się II Ogólnopolski
Konkurs Krasomówczy zorganizowany przez Europejskie Stowarzy
szenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
Miał on charakter ogólnopolski, gdyż obejmował studentów wy
działów prawa wszystkich uniwersytetów polskich. Był on poprze
dzony eliminacjami na poszczególnych wydziałach prawa. Do konkur
su finałowego zakwalifikowało się 12 osób z uniwersytetów w Białym
stoku, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszo
wie, Szczecinie, Toruniu, W arszawie i Wrocławiu.
Udział w konkursie daje niepowtarzalną okazję do zaprezentowania
własnych umiejętności i talentu oratorskiego wobec szerokiego grona
odbiorców-wykładowców, praktyków, studentów prawa i innych osób
zainteresowanych rozwojem sztuki przemawiania.
Patronat honorowy nad II Ogólnopolskim Konkursem Krasomów
czym objął: Opiekun ELSA Poland - pani prof. dr hab. Ewa Łętowska,
m inister sprawiedliwości - pani dr Hanna Suchocka, I Prezes Sądu
Najwyższego - pan prof. dr hab. Andrzej Strzembosz, prezes Naczel
nego Sądu Administracyjnego - pan prof. dr hab. Roman Hauser,
Rzecznik Praw Obywatelskich - pan prof. dr hab. Andrzej Zieliński,
rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - pan prof. dr hab. Stefan
Jurga, prezydent miasta Poznania - pan Wojciech Szczęsny-Kaczmarek, pan prof. dr hab. Andrzej Zoll, Naczelna Rada Adwokacka,
Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna.
W skład jury, któremu przewodniczył senator adwokat Edward
Wende weszli przedstawiciele Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców
Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, znawcy języka polskiego z za
kresu retoryki oraz przedstawiciele palestry.
Konkurs stał na wysokim poziomie, a przedmiotem poszczególnych
wystąpień były ciekawe casusy z zakresu prawa karnego, cywilnego
i administracyjnego. Zwycięzcą konkursu krasomówczego został stu
dent wydziału prawa Uniwersytetu z Białegostoku Cezary Zeleźnicki,
który otrzymał nagrodę ufundowaną przez W ydawnictwo C.H. Beck
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w postaci laptopa, a także od pani m inister sprawiedliwości dr Hanny
Suchockiej statuetkę oraz reprint Konstytucji 3 Maja. Następnymi
laureatami według kolejności miejsc zostali: Ewelina Jelenkowska,
Katarzyna Koblańska, Ivo Gabrysiak, Maciej Kwiatek oraz Ag
nieszka Wardak. która otrzymała nagrodę publiczności.
Nagrodę Naczelnej Rady Adwokackiej w wysokości 2000 zł wręczył
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Czesław Jaworski, studen
towi Wydziału Prawa Uniwersytetu W arszawskiego - Ivo Gabrysiako
wi. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy liryk oraz nagrody
książkowe. Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystego bankietu
zorganizowanego w Sali Kominkowej w Zamku.
Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem świetnej organizacji i zna
komitej atmosfery wytworzonej przez gospodarzy konkursu.
Faktycznym zwycięzcą konkursu stało się przesłanie, aby piękne
przemówienia służyły lepszemu zrozumieniu świata i otaczającej nas
rzeczywistości.

C.J.
★

► Z przyjemnością informujemy, iż książka naszego Kolegi, ad
wokata Lesława Myczkowskiego pt. „W arszawskie Wzory Pism. Pra
wo Spółdzielcze” nr 4 wydana przez C.H. Beck znalazła się w Inter
necie.
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