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etyki są tysiące takich, którzy pracują bardzo uczciwie i z największym zaangażowa-
niem. Należy żałować, że tak nudny temat jak poprawność, nie interesuje redakcji
„Polityki”.

✶

W lipcu rzecznik prasowy wypowiadał się na temat ujawniania danych personal-
nych i publikowania wizerunku oskarżonych w procesach karnych w audycji w
programie II Polskiego Radia.

✶

W lipcu adw. Andrzej Siemiński, sekretarz NRA, udzielił wywiadu dziennika-
rzom TVN24 przedstawiając stanowisko adwokatury wobec projektu PiS.

Ag. Met.

ŻYCIE PUBLICZNE ADWOKATÓW

Adw. prof. dr hab Andrzej Zieliński z Izby szczecińskiej, został uhonorowany
przez American Biografical Insititute, dyplomem „Człowiek Roku 2003”.

Gratulujemy.

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

IZBA KIELECKA

Dnia 22 lutego 2003 odbył się w salach hotelu ECHO w Cedzynie koło Kielc, tra-
dycyjny, karnawałowy BAL ADWOKATURY. Trzeba zauważyć, że BALE ADWOKA-
TURY w Kielcach, odbywają się od wielu lat i mają określoną rangę i tradycję.

W tym roku oprócz adwokatów i ich rodzin na balu bawili się sędziowie i liczne
grono ze świata lekarskiego.

Zabawa, zdaniem uczestników była bardzo udana i zakończyła się nad ranem, a
pomoc medyczna zaprzyjaźnionych lekarzy nie była potrzebna.

W dniach 22 i 23 marca w tymże samym hotelu ECHO Okręgowa Rada Adwo-
kacka w Kielcach zorganizowała sympozjum szkoleniowe dla adwokatów i aplikan-
tów naszej Izby.
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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 Or-
donówny.

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, Żół-
kwi i Drohobycza, która wzbudziła duże zainteresowanie. Idąc tym śladem, w
dniach 22–25 kwietnia odwiedziliśmy Wilno i okoliczne miejscowości. Duże zain-
teresowanie wzbudziły ślady naszej – polskiej obecności na tych ziemiach, obiekty
sakralne na czele z OSTRĄ BRAMĄ, zamek na wyspie w Trokach i wizyty w wileń-
skich muzeach.

Jadąc przez Litwę podziwialiśmy nadspodziewanie dobry stan dróg. Nie zabra-
kło 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 adwoka-
tów z Kielc, ich przyjaciół i rodzin mieliśmy przyjemność gościć Dziekana Izby Czę-
stochowskiej Pana mec. Jana Halkiewicza z rodziną, (po raz drugi) adwokatów z
Izby krakowskiej i rzeszowskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uważa życie towarzyskie swoich człon-
ków 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 Pol-
skiej Aleksandra Kwaśniewskiego z mieszkańcami Słupska w związku ze zbliżają-
cym 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 obecno-
ści Prezydenta RP uroczyste podpisanie umowy o współpracy z władzami admini-
stracyjnymi bratnich miast Carlisle z Wielkiej Brytanii i Flensburga z Niemiec. Na tę


