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izba wrocławska
Izbowy konkurS kraSomówCzy  
dla aPlIkantów adwokaCkICH, 23 luteGo 2013 r.
Izbowy konkurs krasomówczy dla aplikantów adwokackich odbył się we wrocławiu 

23 lutego 2013 r. największą salę rozpraw wrocławskiego Sądu okręgowego wypełnili 
po brzegi aplikanci I roku aplikacji, którzy przybyli na konkurs w charakterze słuchaczy. 
do eliminacji, które poprzedziły konkurs, przystąpiło 75 aplikantów z I i II roku aplikacji. 
z tej liczby wyłoniono 12 uczestników konkursu izbowego. Przemówienie wygłosiło 
11 aplikantów, jeden bowiem z powodu niedyspozycji zdrowotnej nie stawił się.

kazusy z prawa cywilnego, autorstwa adw. anny Ślęzak, dotyczyły kwestii:
– uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz rozwodu 

i roszczeń z rozwodem związanych przy wniosku powoda o rozwiązanie małżeństwa 
z orzeczeniem, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia. 

z prawa karnego kazusy, autorstwa adw. jadwigi banaszewskiej, dotyczyły:
– zabójstwa, usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszkodzenia ciała z trwałymi skutkami.
Przewodniczącym jury był dziekan ora adw. andrzej malicki, a członkami adw. 

adw. jadwiga banaszewska, barbara józefowicz-olczyk, ewa kubica-miłek i jacek Szy-
mański.

zgodnie z wprowadzonym u nas zwyczajem konkurs rozpoczęła mowa obrończa, 
wygłoszona tym razem przez wybitnego karnistę i znakomitego mówcę, adw. jacka 
Szymańskiego. Przemówienie wygłoszone było ze swadą, pięknym językiem i powinno 
być dla aplikantów wzorem do naśladowania. 

konkurs prowadzili odbywający aplikację w kancelarii adw. jadwigi banaszewskiej 
aplikanci II roku – anna banaszewska i karol rusin, którzy prezentowali pary konkur-
sowe w kolejności ich wystąpień i odczytywali treść kazusów.

w konkursie wystąpiły następujące osoby: Łukasz kocot z kancelarii adw. jana kocota 
i artur miłoń z kancelarii adw. marka Czuby, marcin zięba z kancelarii adw. jacka bijasa 
i katarzyna zalewska z kancelarii adw. barbary Grzybowskiej, Piotr Soroka z kance-
larii adw. macieja eisermanna i maciej kuczaj, którego patronką jest adw. dominika 
Hejne-kupczak, jacek babka, odbywający aplikację pod patronatem adw. anny klein, 
i ewelina kusak-kopeć, aplikująca u adw. justyny michalak-królickiej, Iwona dwernicka 
z kancelarii adw. romana Sobczaka, anna koropczuk, aplikująca pod patronatem adw. 
prof. jacka Giezka i mateusz jabłoński, którego patronem jest adw. andrzej Grabiński.

Po naradzie Przewodniczący jury, w krótkim wystąpieniu, podkreślił wysoki poziom 
wszystkich przemówień konkursowych. w tej sytuacji jury postanowiło przyznać wy-
różnienia, nagrodzone ustanowionymi ad hoc nagrodami prywatnymi. werdykt jury 
był następujący: I miejsce przyznano apl. adw. katarzynie zalewskiej, II miejsce zajęła 
apl. adw. anna koropczuk, III miejsce przypadło apl. adw. ewelinie kusak-kopeć.

wyróżniono natomiast aplikantów adwokackich: jacka babkę, mateusza jabłońskiego 
i marcina ziębę. wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe w postaci piór wiecznych marki 
Parker, ufundowane przez adw. jadwigę banaszewską i adw. andrzeja malickiego. była 
też, jak w latach poprzednich, nagroda adw. anny Ślęzak, w postaci broszki w formie 
stylizowanego paragrafu, wykonanej w srebrze przez firmę kruk. w tym roku otrzymała 
tę nagrodę apl. adw. anna koropczuk za najlepszą replikę. wszyscy uczestnicy otrzymali 
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dyplomy uczestnictwa i nagrody ufundowane przez wydawnictwo C.H. beck, w postaci 
kilkumiesięcznego, bezpłatnego dostępu do Systemu Informacji Prawniczej legalis.

konkurs pokazał, że sztuka przemawiania nie ginie i że równie pięknie, jak w spra-
wach karnych, można przemawiać w sprawach cywilnych. 

Smuci fakt, że mimo osobistych zaproszeń, rozesłanych do wszystkich patronów 
aplikantów uczestników konkursu, tylko dwoje z nich przyszło wspierać swoich pupili, 
adw. barbara Grzybowska i adw. marek Czuba.

było z nami radio wrocław. w wiadomościach lokalnych od godz. 14.00 podawano 
na antenie relacje z konkursu.

Anna Ślęzak

ŚlubowanIe adwokatów Izby adwokaCkIej  
we wroCŁawIu, 23 StyCznIa 2013 r.
w dniu 23 stycznia 2013 r. w przepięknym barokowym wnętrzu sali oratorium ma-

rianum uniwersytetu wrocławskiego miało miejsce uroczyste ślubowanie adwokatów 
Izby adwokackiej we wrocławiu. Salę wypełnili młodzi adwokaci, ich patroni, rodziny 
i przyjaciele. Szczególnymi gośćmi tego wydarzenia byli: wiceprezes Sądu okręgowego 
we wrocławiu SSo ewa Gonczarek, rzecznik Prasowy Sądu apelacyjnego we wroc-
ławiu SSa witold Franckiewicz oraz ks. Prałat Stanisław Pawlaczek. na ręce dziekana 
zostały także przekazane pozdrowienia od adw. małgorzaty Gruszeckiej, Członka Pre-
zydium naczelnej rady adwokackiej. 

Przybyłych powitał adw. krzysztof zuber, dziękując młodym – już adwokatom – za 
współpracę w czasie aplikacji. 

dziekan ora adw. andrzej malicki wygłosił wykład na temat znaczenia tajemnicy 
zawodowej adwokata w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że tajemnica ta 
nie ma charakteru prywatnego, lecz systemowy dla wymiaru sprawiedliwości i w sposób 
fundamentalny łączy się z prawem do obrony zawartym w art. 42.2 konstytucji rzeczy-
pospolitej Polskiej. zwrócił uwagę na niebezpieczną tendencję zwalniania adwokatów 
z tajemnicy zawodowej przez sędziów, podkreślając stanowczość orzecznictwa Sądu 
apelacyjnego we wrocławiu w zakresie wyjątkowości takich zwolnień, w czym wielka 
zasługa Przewodniczącego wydziału karnego SSa wojciecha kociubińskiego. 

dziekan adw. andrzej malicki odebrał ślubowanie od trzydziestu młodych adwo-
katów i zaprosił wszystkich zebranych do wysłuchania koncertu artystów „Piwnicy 
pod baranami” agaty Ślazyk i Piotra „kuby” kubowicza. artyści w swoim repertuarze 
przygotowanym z okazji uroczystego ślubowania zamieścili zarówno piosenki lirycz-
ne, jak i kabaretowe, „przećwiczyli” z publicznością, tak ważną w zawodzie adwoka-
ta, prawidłową wymowę i dykcję, znajomość łaciny i języka polskiego. było i wesoło, 
i wzruszająco, a na pewno wszystkim się podobało, o czym świadczyły gromkie brawa 
z sali oraz piosenki na bis.

ostatnim punktem uroczystości było podpisanie protokołów ślubowania przez 
młodych członków palestry oraz odebranie nagród za najlepsze wyniki w nauce od 
adw. krzysztofa zubera oraz upominków od dziekana ora adw. andrzeja malickiego 
i przedstawiciela wydawnictwa wolters kluwer.

Jolanta Noculak


