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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.
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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
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nach eliminacyjnym konkursom krasomówczym. Następnie odbyła się burzliwa
dyskusja nad zmianami do regulaminu konkursu, zwieńczona uchwaleniem poprawek. Między innymi przyjęto, że każdy aplikant adwokacki powinien przynajmniej
raz w trakcie aplikacji brać udział w izbowym konkursie eliminacyjnym (poprzednio obowiązywał dwukrotny udział w konkursie). Ustalono także, że w ramach środowiskowych konkursów eliminacyjnych ich organizatorami mogą być także poszczególne izby wchodzące w skład grupy, a nie jak dotychczas wyłącznie pięć
okręgowych rad adwokackich w: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Kolejną zmianą było przyjęcie, iż organizatorzy poszczególnych etapów konkursów 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 Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, co do celowości – na obecnym etapie,
zmian ustawowych dotyczących naszej korporacji – takiego rozwiązania. Podkreślano, 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 aplikację adwokacką. Przyjęto stanowisko, że do koncepcji opracowania ogólnopolskiego 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.
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