Wiadomości Adwokatury 19 sierpnia 2016 r.
Tureccy adwokaci dziękują NRA za wsparcie
Turecka adwokatura przesłała podziękowania dla Naczelnej Rady Adwokackiej za reakcję
dotyczącą zwolnień i aresztowań kilku tysięcy sędziów i prokuratorów, jakie miały
miejsce w ubiegłym miesiącu po niedoszłym puczu w Turcji.
W liście prof. dr Metin Feyzioğlu, prezydent Tureckiej Adwokatury, podkreśla jak wielkie znaczenie
ma dla nich wsparcie polskich adwokatów, w czasie gdy adwokaci z Turcji stoją na straży obrony
demokracji i praworządności.
W lipcu Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której wyraziło swój sprzeciw wobec wydarzeń w Turcji.
Adwokaci wyrazili również swoje obawy co do zapowiedzi rządu tureckiego o przywróceniu kary
śmierci w tym kraju.
W uchwale Prezydium NRA zaapelowało do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy
(CCBE) do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu ochronę praw wolności obywatelskich
w Turcji, jak również do objęcia monitoringiem stanu bezpieczeństwa tureckich adwokatów.
Uchwała została przekazana do CCBE i do tureckiego samorządu adwokackiego. (czytaj uchwałę)
Tureckich prawników wsparła też izba warszawska. (czytaj uchwałę ORA w Warszawie)
(czytaj list prezydenta Tureckiej Adwokatury)

Politycy dopełnią aktu zniszczenia - felieton
Kolejna ustawa naprawcza jednoznacznie pokazuje podstawowy cel: „TK w obecnym
kształcie trzeba zniszczyć”. - tego zdania są adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof.
Piotr Kardas. Wyrazili je w felietonie, który ukazał się 17 sierpnia na łamach Dziennika
Gazety Prawnej.
Zdaniem autorów tekstu, "stanowiący prawo konsekwentnie trybunał niszczą". "Ale muszą to czynić
siłowo, z finezją agresora zarzynającego ofiarę tępym nożem... Im dłużej ten żenujący spektakl trwa,
tym bardziej widać nieudolność i niekompetencję autorów kolejnych projektów oraz ich złe intencje,
bez zażenowania już dziś prezentowane w wypowiedziach medialnych."
(Czytaj tekst felietonu)
(czytaj felieton na stronie DGP)

IBA zaprasza do członkostwa polskich adwokatów
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IBA (International Bar Association) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników zaprasza polskich adwokatów do członkostwa.
Według IBA, w ostatnim czasie znacząco wzrosło pozyskiwanie nowych członków. Stowarzyszenie
zachęca także polskich adwokatów do członkostwa.
IBA daje możliwość współpracy z ponad 80 tysiącami międzynarodowych prawników, możliwość
rozwoju swojej kancelarii w biznes międzynarodowy, a także możliwość obniżenia skłądek przy
uczestnictwie w konferencjach organizowanych przez IBA. Ponadto członkostwo w IBA daje dostęp do
publikacji i pozycji bibliotecznych opracowanych przez specjalistów tego Stowarzyszenia.
Każdy, kto przyłączy się do IBA przed 31 sierpnia 2016 r. będzie miał możłiwość wzięcia udziału w
losowaniu bezpłatnego udziału w konferencji IBA w Waszyngtonie 18-23 września 2016 r.
Kontakt email: joanna.budzowska-gawlak@int-bar.org
(zobacz stronę IBA)

Zaproszenie na XI Adwokackie Mistrzostwa Polski
w Żeglarstwie
W imieniu komandora regat adw. Anisy Gnacikowskiej oraz Komisji Kultury, Sportu i
Turystyki ORA w Warszawie oraz swoim pragniemy zaprosić XI edycję Adwokackich
Mistrzostw Polski w Żeglarstwie, które odbędą się w dniach 25-28 sierpnia 2016 r.,
tradycyjnie w Węgorzewie i Ogonkach.
Wspólnie przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji. Nie zwlekajcie i już teraz zgłoście się do regat, bo
czekają na Was:
- 4 dni niepowtarzalnego mazurskiego klimatu
- sportowe emocje na wodzie
- 3 muzyczne wieczory (szanty i disco)
- bal maskowy pt: „Wilki Morskie i Hiszpańskie Dziewczyny”
- Hyundai Cup czyli nietypowe konkurencje na najbardziej wszechstronną załogę
Do dyspozycji oddajemy Wam jachty Twister 800.
Koszt uczestnictwa od osoby - 600 zł brutto. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W cenę nie jest wliczony nocleg, który można zarezerwować indywidualnie w Hotelu Ognisty Ptak.
Hotel dysponuje ograniczoną ilością miejsc, dlatego prosimy już teraz skontaktować się z Hotelem w
celu rezerwacji noclegu.
Wszystkie niezbędne informacje (jak m.in. program, opłaty, procedura zgłoszeniowa, formularz
zgłoszeniowy) dostępne są na stronie: http://www.sailingevent.pl/amp/
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Zapraszamy
do
galerii
zdjęć
z
https://www.facebook.com/420671261346319/photos/?tab=albums

poprzednich

edycji:

Czekamy na zgłoszenia do końca lipca! Zgłoszenia nadesłane po 31 lipca nie gwarantują dostępności
jachtów ani miejsc noclegowych w hotelu.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: regatyamp@sailingevent.pl
Zachęcamy do szybkich decyzji.
Ahoj i do zobaczenia na mazurskich wodach!
Organizatorzy Regat

Teksty prawne inspiracją dla wystawy
multimedialnej
Teksty prawne stały się inspiracją dla wystawy multimedialnej, którą można oglądać do
20 sierpnia w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie.
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Wystawa nosi tytuł "Tekst i jego wykonanie", a zawiera prace takich artystów, jak: Carlos Amorales,
Agata Biskup, Eva Dertschei i Carlos Toledo, Magdalena Fabiańczyk, Wojciech Gąsiorowski, Mateusz
Kula, franck leibovici i Julien Seroussi, Alicja Rogalska, Matej Vakula, Piotr Wyrzykowski.
W ramach wystawy można obejrzeć m.in. instalację "muzungu" („ci, którzy poruszają się po
okręgu”). Prrezentuje ona materiały zebrane podczas postępowania przed Międzynarodowym
Trybunałem Karnym w sprawie zbrodni wojennych w Demokratycznej Republice Konga, a dokładniej
jednego epizodu konfliktu – ataku na miejscowość Bogoro. Projekt został zaprezentowany w Polsce
po raz pierwszy.
Kuratorką wystawy jest Agnieszka Kilian.
(zobacz recenzję wystawy)
W ramach finisażu wystawy odbędzie się spotkanie z prof. Wojciechem Załuskim (18 sierpnia, godz.
18), a w sobotę 20 sierpnia o godz. 17 po wystawie oprowadzać będzie jej kuratorka.
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