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nach eliminacyjnym konkursom krasomówczym. Następnie odbyła się burzliwa
dyskusja nad zmianami do regulaminu konkursu, zwieńczona uchwaleniem popra-
wek. Między innymi przyjęto, że każdy aplikant adwokacki powinien przynajmniej
raz w trakcie aplikacji brać udział w izbowym konkursie eliminacyjnym (poprzed-
nio obowiązywał dwukrotny udział w konkursie). Ustalono także, że w ramach śro-
dowiskowych konkursów eliminacyjnych ich organizatorami mogą być także po-
szczególne izby wchodzące w skład grupy, a nie jak dotychczas wyłącznie pięć
okręgowych rad adwokackich w: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wro-
cławiu.

Kolejną zmianą było przyjęcie, iż organizatorzy poszczególnych etapów konkur-
sów krasomówczych przygotowują po pięć kazusów – z jednej lub więcej dziedzin
prawa – co stanowi odejście od dotychczasowej reguły trzech kazusów z zakresu
prawa karnego i dwóch z zakresu prawa cywilnego. Najwięcej jednak kontrowersji
budziła ta część konkursu, kiedy to uczestnicy, dopiero w przeddzień finału, losują
jeden z pięciu kazusów i rolę procesową, w której wystąpią. Pojawiły się głosy, że
jest to zbyt trudne zadanie, a aplikanci powinni sami wybrać kazus i rolę, w której
wystąpią. Zwyciężyło jednak dotychczasowe rozwiązanie, które zawiera w sobie
większy element rywalizacji, przede wszystkim z uwagi na możliwość repliki, co do
przemówienia uczestnika będącego przeciwnikiem procesowym.

Druga część obrad dotyczyła dyskusji nad stworzeniem ogólnopolskiego zbioru
kazusów. Znakomita część dyskutantów nie podzieliła stanowiska Komisji Kształce-
nia Aplikantów Adwokackich przy NRA, co do celowości – na obecnym etapie,
zmian ustawowych dotyczących naszej korporacji – takiego rozwiązania. Podkre-
ślano, że stworzenie zbioru stwarzałoby wrażenie, że wystarczającą przesłanką do
ubiegania się na aplikację adwokacką, czy też do zdania egzaminu adwokackiego
byłaby jedynie umiejętność rozwiązania tych kazusów. Uczestnicy zwracali uwagę,
że już pojawiły się ogłoszenia prasowe firm przygotowujące kandydatów na aplika-
cję adwokacką. Przyjęto stanowisko, że do koncepcji opracowania ogólnopolskie-
go zbioru kazusów powrócimy ewentualnie po wyjaśnieniu sytuacji związanej z
naborem na aplikację i egzaminem adwokackim. Mecenas Stanisław Mikke wyraził
gotowość opublikowania jednostkowych kazusów na łamach „Palestry”.

W godzinach późnopopołudniowych odbył się rejs po królowej rzek polskich, a
następnie uroczysta kolacja.

Andrzej Grabiński, Bartosz Grohman

LIST STOWARZYSZENIA „STANISŁAWÓW”

Poniżej drukujemy treść listu nadesłanego przez Obwodowe Polskie Stowarzy-
szenie Kulturoznawcze w Iwano-Frankiwsku „Stanisławów” do Naczelnej Rady Ad-
wokackiej:
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Iwano-Frankiwsk, 26 sierpnia 2005 r.

W imieniu Stowarzyszenia „Stanisławów” serdecznie dziękuję za przyjęcie stu-
dentów, członków naszego Stowarzyszenia do odbycia praktyki w Kancelarii Adwo-
kackiej adw. Zbigniewa Króla w Legnicy.

Studenci pogłębili swoje wiadomości w tematach prawnych. Jesteśmy zobowią-
zani i jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem
O. Beczubiak

Prezes


