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VARIA
FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
KRASOMÓWCZEGO APLIKANTÓW ADWOKACKICH
LUBLIN 18 CZERWCA 2005 R.
W dniu 17 czerwca, w godzinach popołudniowych w Lublinie stawiło się 10-ciu
uczestników finału oraz osoby im towarzyszące i członkowie jury. O godzinie
18.00, nastąpiło losowanie ról procesowych oraz kolejności wystąpień.
Uczestnicy Konkursu zorganizowanego przez OBA oraz ORA w Lublinie otrzymali na 14 dni przed datą finału trzy kazusy z zakresu prawa karnego oraz dwa z
prawa cywilnego. Dopiero w wigilię finału, w wyniku losowania okazało się, kto
będzie reprezentował klienta w konkretnej sprawie i w danej roli procesowej
(obrońcy, oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika: powoda, wnioskodawcy, pozwanego, uczestnika).
Po losowaniu odbyła się kolacja, po której aplikanci rozpierzchli się do swoich
pokoi, aby do późnych godzin nocnych przygotowywać swoje wystąpienia.
Nazajutrz udaliśmy się do gmachu Sądu Okręgowego, gdzie o godzinie 10.00 rozpoczął się Finał Konkursu. Uczestnikami jego byli finaliści – aplikanci adwokaccy, którzy zajęli I i II miejsce w eliminacyjnych konkursach środowiskowych, przeprowadzonych w pięciu okręgowych radach adwokackich w: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu. Wcześniejszym etapem były eliminacje przeprowadzone w
poszczególnych izbach. Uczestnicy finału byli zatem najlepszymi z najlepszych.
W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ:
apl. adw. Marcin Białecki – Izba łódzka, apl. adw. Ewa Czerska – Izba bydgoska,
apl. adw. Marcin Derlacz – Izba gdańska, apl. adw. Iwo Gabrysiak – Izba łódzka,
apl. adw. Jakub Gerus – Izba wrocławska, apl. adw. Bogumiła Górniakowska – Izba
krakowska, apl. adw. Marcin Kotuła – Izba lubelska, apl. adw. Michał Kołodziejczyk
– Izba kielecka, apl. adw. Aleksandra Kwietniowska – Izba zielonogórska, apl. adw.
Adamina Partycka-Skrzypek – Izba lubelska.
JURY, W SKŁADZIE:
Przewodniczący: adw. Stanisław Mikke, redaktor naczelny „Palestry”, Izba warszawska; członkowie: adw. Żanna Dembska, NRA, Izba poznańska, adw. Ewa Krasowska, NRA, Izba białostocka, adw. Joanna Kaczorowska, NRA, Izba płocka, adw.
Stanisław Estreich, dziekan ORA w Lublinie, adw. Andrzej Grabiński, NRA, Izba
wrocławska, adw. Michał Olejnik, wicedziekan ORA w Opolu,
– miało wielki problem z wyłonieniem zwycięzców. Po bardzo długiej naradzie,
przeprowadzonej w niezwykle ożywionej atmosferze, wyłoniono zwycięzców.
I miejsce przypadło apl. adw. Marcinowi Białeckiemu z Łodzi, który wylosował
kazus cywilny i reprezentował jako pełnomocnik pozwanego towarzystwo ubezpieczeniowe.
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Przedstawicielce gospodarzy Adaminie Partyckiej-Skrzypek z Lublina, która
zajęła II miejsce, przypadła rola obrońcy oskarżonego w niezmiernie delikatnej acz
ciekawej sprawie, w której oskarżonemu postawiono zarzut obcowania cielesnego
z osobą cierpiącą na zaburzenia psychiczne. Obrona wyróżniała się wielkim wyczuciem i taktem godnym naśladowania.
III miejsce przyznano ex aequo apl. adw. Jakubowi Gerusowi z Wrocławia, który pełnił rolę pełnomocnika uczestnika w postępowaniu spadkowym oraz apl. adw.
Iwo Gabrysiakowi z Łodzi, który reprezentował oskarżonego.
Wyróżnienie przyznano apl. adw. Ewie Czerskiej z Bydgoszczy.
Okazało się po raz kolejny, że rację mieli ci, którzy twierdzili, iż można być nie tylko finalistą, ale i laureatem prezentując kazus z prawa cywilnego, a przemówienia w
sprawie cywilnej mogą być równie pasjonujące jak wystąpienia w sprawach karnych.
Po zakończeniu postępowania konkursowego wszyscy udaliśmy się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie zamku oraz lubelskiej Starówki.
Ogłoszenie wyników nastąpiło przed uroczystą kolacją w znakomitej restauracji
„Ulice miasta”.
Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie.
Na szczególne wyróżnienie zasłużył główny organizator – dziekan ORA w Lublinie adw. Stanisław Estreich, który mógłby służyć za wzorzec gościnności, serdeczności i wszystkiego, co najlepsze.

Andrzej Grabiński
IV KONFERENCJA KIEROWNIKÓW SZKOLEŃ
APLIKANTÓW ADWOKACKICH
KAZIMIERZ DOLNY 20–22 MAJA 2005 R.
W dniach 20–22 maja 2005 r. odbyła się w Kazimierzu nad Wisłą IV Konferencja
Kierowników Szkoleń Aplikantów Adwokackich. Z zaproszonych gości przyjechali
Członkowie Prezydium NRA: mec. Andrzej Michałowski i mec. Andrzej Zwara
oraz Redaktor Naczelny „Palestry” mec. Stanisław Mikke a także Dyrektor Ośrodka
Badawczego Adwokatury mec. Dariusz Wojnar.
W pierwszym dniu uczestnicy spotkali się podczas kolacji zorganizowanej w
ogrodach hotelu „Dwa Księżyce”, gdzie obok godnego jadła i napitków raczono się
znakomitym udźcem przywiezionym przez mec. Ewę Krasowską oraz jak zwykle
buncem, którego tradycyjnie dostarczył mec. Stanisław Kłys, zadając po raz kolejny
kłam opowieściom o skąpstwie ludu spod Wawela.
Następnego dnia, pomimo wspaniałej pogody, wszyscy, jak jeden mąż, stawili się
w sali obrad. W imieniu organizatorów: ORA w Lublinie i Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA uczestników przywitał dziekan mec. Stanisław Estreich.
Pierwsza część obrad poświęcona była przeprowadzonym w izbach oraz regio281

