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dych ludzi. Tegoroczna impreza była bardzo udana i liczymy na jeszcze większy udział 
środowiska adwokackiego w tej imprezie w przyszłym roku. 

Jerzy Dobrzański

Izba warszawska

ii oTWArTy TurniEJ PiŁKi SiATKoWEJ ADWoKATóW
18 listopada 2012 r. odbył się ii otwarty Turniej Piłki Siatkowej Adwokatów. orga-

nizatorem Turnieju była Komisja Sportu okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie. 
W turnieju wzięło udział 9 drużyn reprezentujących samorządy adwokatów, radców 
prawnych, notariuszy i lekarzy. Ponadto zagrali przedstawiciele Prokuratorii Generalnej 
oraz wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. na Turniej licznie przybyli również kibice.

Turniej rozegrany został systemem pucharowym. Drużyny zostały podzielone na 
4 grupy. cztery najlepsze drużyny z i edycji Turnieju zostały rozstawione w każdej 
z grup. Mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów. W każdej z drużyn grały 
dwie zawodniczki. W trakcie Turnieju rozegrano 13 spotkań.

z fazy grupowej jako zwycięzcy wyszły następujące drużyny: (1) „ona tańczy dla 
mnie” Team, (2) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, (3) oirP Warszawa oraz 
(4) izba Adwokacka Warszawa. W drodze do fazy finałowej drużyna gospodarzy sto-
czyła zacięty pojedynek z radcami prawnymi (1:2), zaś „ona tańczy dla mnie” Team 
z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa (2:1). 

Pierwsze miejsce w Turnieju zajęła drużyna oirP Warszawa. W finałowym meczu 
radcowie prawni pokonali 2:0 drużynę „ona tańczy dla mnie” Team. Trzecie miejsce, 
po spotkaniu z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa zakończonym w dwóch setach, 
wywalczyli adwokaci i aplikanci adwokaccy z drużyny reprezentującej warszawską 
izbę adwokacką. Miejsca na podium zostały nagrodzone pucharami ufundowanymi 
przez okręgową radę Adwokacką w Warszawie oraz nagrodami rzeczowymi ufun-
dowanymi przez sponsorów: wydawnictwo Wolters Kluwer, wydawnictwo c.h. beck 
oraz holmes Place Energy clubs. Ponadto zostały przyznane nagrody indywidualne. 
najlepszą zawodniczką została uznana apl. radc. Małgorzata Kargol z drużyny oirP 
Warszawa, najlepszym zaś zawodnikiem – Krzysztof Getko z drużyny „ona tańczy dla 
mnie” Team. najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe od spon-
sora – hotel Golden Tulip Warsaw centre. nagrody wręczyli Przewodniczący Komisji 
Sportu okręgowej rady Adwokackiej – adw. Paweł rybiński, adw. Monika rajska – czło-
nek Komisji Sportu okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie oraz przedstawicielka 
wydawnictwa Wolters Kluwer Polska – Dorota Fiłonowicz. nad przebiegiem Turnieju 
czuwała apl. adw. Agnieszka bykowska-Giler – główny organizator imprezy z ramienia 
Komisji Sportu okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie.

W 2013 roku planowana jest kolejna edycja Turnieju.

WyniKi ii oTWArTEGo TurniEJu PiŁKi SiATKoWEJ ADWoKATóW
i miejsce – okręgowa izba radców Prawnych w Warszawie: apl. radc. Małgorzata 

Kargol, apl. radc. iwona Mirosz, apl. radc. Piotr Aleksiejuk, apl. radc. Łukasz czynienik, 
r. pr. Jarosław Dąbkowski, r. pr. Jarosław Grzywiński, r. pr. Daniel rzepniewski;
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ii miejsce – „ona tańczy dla mnie” Team: olga Skalska, renata Talarek, Agnieszka 
radwańska, Maciej bieńkowski, adw. Marcin Dackiewicz, Maciej Dudkiewicz, Krzysztof 
Getko, Tomasz Lenarczyk, Franciszek Pasko, Michał Skalski;

iii miejsce – izba Adwokacka w Warszawie: apl. adw. Patrycja bolimowska, apl. adw. 
Agnieszka bykowska-Giler, apl. adw. Aleksandra obara, apl. adw. radosław blonka, 
apl. adw. Kamil Gadowski, apl. adw. Marcin Mickiewicz-Makuch, apl. adw. Grzegorz 
Piliszek, apl. adw. Maciej romankiewicz, apl. adw. Piotr Warchoł.

Agnieszka Bykowska-Giler

Izba wrocławska

zADuSzKi 2012
Non omnis moriar – to przesłanie wrocławskich wieczorów zaduszkowych. We wtorek 

6 listopada 2012 r., po raz szósty, spotkali się adwokaci i aplikanci adwokaccy, aby wspo-
minać tych, co odeszli, ale przecież pozostawili tu swój ślad. Wieczory te zainicjował 
Dziekan orA we Wrocławiu adw. Andrzej Malicki, a środowisko ufa, że tradycja ta 
kultywowana będzie przez jego następców.

W wieczorze uczestniczył Duszpasterz Prawników Wrocławskich, ks. Prałat Stanisław 
Pawlaczek, Prezes Sądu Apelacyjnego Sędzia Andrzej niedużak, rodziny wspomina-
nych adwokatów, adwokaci emeryci, a także czynni adwokaci i aplikanci adwokaccy. 
Przybyłych powitał Dziekan orA, a ks. Prałat krótką modlitwą wprowadził zebranych 
w zadumę nad przemijaniem.

Dotychczasowa formuła wspominania Koleżanek i Kolegów Adwokatów została 
w tym roku rozszerzona. Wspomnieniami objęliśmy również Kolegów Sędziów, z któ-
rymi spotykamy się nie tylko zawodowo, ale często przyjaźnimy się, a niektórzy z nich 
byli dla nas wzorem i wpłynęli na ukształtowanie naszych postaw życiowych.

Takiego ważnego i niezapomnianego nauczyciela wspominał Prezes Wrocławskiego 
Sądu Apelacyjnego. Sprawił nam niekłamaną radość swoim przybyciem, a jego wspo-
mnień o Adamie Szczerbie, patronie, mentorze i przyjacielu słuchało się z wielkim zain-
teresowaniem. Mówca był wyraźnie wzruszony, opowiadając o człowieku szlachetnym, 
życzliwym, mądrym, wielkim humaniście, który nie tylko uczył aplikantów prawa, ale 
wskazywał im także właściwą drogę zawodową i życiową.

Szczęście nam dopisało, bo objęci tegorocznymi wspomnieniami adwokaci też nale-
żeli do wybitnych, zwłaszcza dziadkowie wspominani przez wnuczki. i tak apl. adw. 
i roku Anna banaszewska wspominała adw. dr. zygmunta banaszewskiego, a aplikantka 
iii roku Jaśmina Kapko – adw. zdzisława Kapko.

na spotkanie przybyła rodzina adw. zygmunta banaszewskiego, w większości człon-
kowie naszej izby. Żona Janina, córka Jadwiga – dobrze znana w środowisku adwokat, 
wnuczka Maria – również adwokat oraz wnuczki Anna i Dorota – aplikantki adwo-
kackie. Wszystkie zachowały nazwisko swego wielkiego dziadka. Anna opowiedziała 
pięknie jego drogę życiową, niezwykle bogatą zawodowo i pozazawodowo. Pracownik 
naukowy uniwersytetu, dr nauk prawnych, adwokat, żołnierz AK, społecznik, człowiek 
o szerokich zainteresowaniach, pasjonujący się nie tylko literaturą i historią, ale też 


