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W pierwszym dniu sympozjum zagadnienia kasacji przybliżył nam Prezes Izby
Cywilnej Sądu Najwyższego prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.
Trudne zagadnienia konstruowania zarzutów kasacyjnych prezentowane przez
prelegenta wzbudziły żywą dyskusję.
Po przerwie obiadowej gościliśmy Prezesa NRA adw. Stanisława Rymara, który
przedstawił zebranym problemy jakie stoją przed dzisiejszą adwokaturą.
Dzień zakończył występ krakowskich aktorów ze spektaklem z życia Hanki Ordonówny.
Drugiego dnia po spacerze w pięknej scenerii jeziora i śniadaniu adw. Renata
Degener przybliżyła nam orzecznictwo Trybunału w Strasburgu.
Piękna pogoda, doskonałe warunki pobytu i znakomici prelegenci wszystko to
sprawiło, że uczestnicy uznali sympozjum za bardzo udane.
W poprzednim roku ORA w Kielcach zorganizowała wycieczkę do Lwowa, Żółkwi i Drohobycza, która wzbudziła duże zainteresowanie. Idąc tym śladem, w
dniach 22–25 kwietnia odwiedziliśmy Wilno i okoliczne miejscowości. Duże zainteresowanie wzbudziły ślady naszej – polskiej obecności na tych ziemiach, obiekty
sakralne na czele z OSTRĄ BRAMĄ, zamek na wyspie w Trokach i wizyty w wileńskich muzeach.
Jadąc przez Litwę podziwialiśmy nadspodziewanie dobry stan dróg. Nie zabrakło też wizyty na cmentarzu ROSSA w Wilnie gdzie złożyliśmy kwiaty na płycie,
gdzie spoczywa serce Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wracając z Litwy uczestnicy
wycieczki już rozważali, gdzie wybierzemy się w następnym roku. Oprócz adwokatów z Kielc, ich przyjaciół i rodzin mieliśmy przyjemność gościć Dziekana Izby Częstochowskiej Pana mec. Jana Halkiewicza z rodziną, (po raz drugi) adwokatów z
Izby krakowskiej i rzeszowskiej.
Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uważa życie towarzyskie swoich członków jako istotny element integracji pozwalający odprężyć się po trudach i stresach
sali sądowej.

Adw. Stanisław Szufel
IZBA KOSZALIŃSKA
W dniu 16 maja 2003 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z mieszkańcami Słupska w związku ze zbliżającym się terminem referendum w sprawie przyszłego włączenia Polski do struktur
Unii Europejskiej.
Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński i Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Słupsku adwokat Anna Bogucka-Skowrońska zorganizowali w Ratuszu w obecności Prezydenta RP uroczyste podpisanie umowy o współpracy z władzami administracyjnymi bratnich miast Carlisle z Wielkiej Brytanii i Flensburga z Niemiec. Na tę
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uroczystość m.in. został zaproszony przez władze Miasta Słupska Dziekan ORA w
Koszalinie adwokat Leon Kasperski.
Była możliwość bezpośredniego kontaktu z Prezydentem RP, którego Dziekan
poinformował o funkcjonowaniu Okręgowej Izby Adwokackiej Koszalińsko-Słupskiej i zbliżających się uroczystościach 50-lecia jej funkcjonowania.
Ponadto adw. Leon Kasperski przekazał Panu Prezydentowi od Okręgowej Rady
Adwokackiej w Koszalinie również pisemną informację, oraz pamiątkowy medal
wybity z okazji 50-lecia Izby.
Pan Prezydent wyraził osobiste zainteresowanie działalnością Izby i jej osiągnięciami, oraz zbliżającymi się uroczystościami nadchodzącego 50-lecia.
W dniach od 29 maja do 1 czerwca 2003 r. odbyło się szkolenie adwokatów i
aplikantów adwokackich dwóch Izb: Izby Koszalińsko-Słupskiej i Toruńsko-Włocławskiej w wygodnym Ośrodku Wypoczynkowym Janiny i Zygmunta Kroplewskich w Darłówku, ul. Słowiańska 24, 76-150 Darłowo, tel. (094) 314 31 20. W
szkoleniu, oraz części rekreacyjnej, wypłynięcia jachtem w morze i rozrywkowej,
brali udział prawie wszyscy Członkowie obu Izb, z udziałem Dziekanów adwokatem Leonem Kasperskim i Dziekanem adwokatem Janem Kwietnickim.
W zajęciach szkoleniowych uczestniczył Wiceprezes NRA adwokat Wojciech
Hermeliński, który w swoim wystąpieniu poinformował adwokatów obu Izb o bieżących pracach Prezydium NRA, podejmowanych działaniach o zaniechanie prac
nad zmianą ustawy p. o a. zgłoszonego według projektu przez PiS oraz uchwalenia
ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Po tym wystąpieniu była ożywiona dyskusja. Obecni uczestnicy szkolenia poparli zajmowane stanowisko przez Prezydium NRA i stwierdzili, że oba projekty ustaw
są szkodliwe, niekorzystne dla obrony praw człowieka, swobód obywatelskich i
działalności gospodarczej, a ponadto ograniczają niezależność. Zmierzają do podporządkowania zawodów prawniczych wymienionych w projekcie zmiany ustaw
p. o a., adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
Pan profesor SSN Piotr Hofmański przez cały dzień 30 maja br. prowadził zajęcia
na temat zmian przepisów k.p.k., które weszły w życie z dniem 1 lipca 2003 r., ponadto wykładowca przytaczał liczne orzeczenia SN, zwłaszcza te niepublikowane,
które mają znaczenie przy wykonywaniu obron. Poruszone były również wątpliwości jakie mogą się wyłonić w związku ze zmianami k.p.k. zarówno w postępowaniu
przygotowawczym jak i sądowym.
Omawiane przez prof. Piotra Hofmańskiego nowe przepisy prawa formalnego i
materialnego wywołały przedłużającą się dyskusję, wskazano na wątpliwości w
procedowaniu w związku z tymi zmianami.
Wszyscy uczestnicy wyrazili wdzięczność i podziękowanie Panu prof. Piotrowi
Hofmańskiemu za przeprowadzony wykład i podzielenie się wątpliwościami z adwokatami obu Izb biorącymi udział w szkoleniu.
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W trzecim dniu zajęć szkoleniowych brali udział zaproszeni przez Radę goście z
Niemiec: Kolega adwokat Gerard Weber z Neubrandenburga i sędzia Peter Kurzrock prezes Sądu z Uckermünde, którzy przybliżyli na przykładzie Niemiec, biorącym udział w szkoleniu adwokatom, zmiany jakie w praktyce nastąpią po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą zlecanych spraw adwokatom
i postępowań sądowych oraz przygotowawczych. Również i po tych zajęciach była
ożywiona dyskusja.
Tłumaczami byli adwokat Krystian Kasperski i adwokat Janusz Psiuch.
Dziekani obu Izb podziękowali wykładowcom i uczestnikom szkolenia, Kolegom adwokatom, za udział w zajęciach i włączeniu się do ożywionej dyskusji.
Uczestnikiem i Gościem na szkoleniu była zaproszona Pani Mecenas Ewa Hermelińska z Warszawy.
W dniach 26, 27 i 28 maja br. odbył się pisemny, a w dniu 11 czerwca 2003 r.
egzamin ustny w ORA w Koszalinie dla aplikantów Jakuba Kowalskiego i Macieja
Miklińskiego. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył Wicedziekan adwokat Adam
Urbaniak, a przedstawicielem NRA biorącym udział w egzaminie był Dziekan ORA
z Torunia adwokat Jan Kwietnicki. Egzamin chociaż przebiegał w atmosferze koleżeńskiej, był rygorystycznym i wnikliwym sprawdzianem wiedzy osób zdających.
Apl. adwokacki Maciej Mikliński i Jakub Kowalski zdali egzamin z ogólnym wynikiem dobrym.
W egzaminie uczestniczyli patroni adwokat Wojciech Kaczmarek i adwokat
Leon Kasperski, oraz pierwszy patron apl. Jakuba Kowalskiego, adwokat Witold
Kowalski z Włocławka.

adw. Leon Kasperski
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie
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