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5–6/2013 z życia izb adwokackich

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.
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