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rujemy na ręce Dziekana adw. Jacka Treli oraz Kierownika Szkolenia Aplikantów
adw. Jacka Kulisiewicza.

Na zakończenie pragniemy wyrazić nadzieję, że „staliśmy się bytem działając”...

apl. adw. Marta Owczarek
apl. adw. Paweł Granecki

Izba wrocławska

EGZAMINY ADWOKACKIE W IZBIE WROCŁAWSKIEJ W 2001 R.
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu powołała dwie Komisje egzamina-

cyjne, które w dniach 25, 26 i 27 października oraz 9 i 10 listopada przeprowadziły
egzamin adwokacki dla grupy 11 aplikantów adwokackich. Wszyscy aplikanci zdali
egzamin. Byli to: apl. adw.: Katarzyna Derkowska, Katarzyna Gadzińska-Świzdor,
Dominika Hejne, Beata Krzysztof-Bronowicka, Adrianna Owczarek, Dariusz Sme-
reka; przy czym z wynikiem celującym apl. adw. Wojciech Lang, a bardzo dobrym:
apl. adw.: Bartłomiej Korwin-Kijuć, Daniel Maj, Maciej Szermach.

Biorący udział w egzaminach wiceprezes NRA adw. dr hab. Andrzej Kubas pod-
kreślał dobre przygotowanie aplikantów adwokackich i właściwy poziom egzaminu
i szkolenia w Izbie wrocławskiej.

Kolejny termin egzaminu adwokackiego został wyznaczony w dniach 6, 7, 8 i
14, 15 grudnia 2001 r.

Do egzaminu tego przystąpiło 8 aplikantów adwokackich z czego 7 zdało egza-
min: apl. adw.: Maciej Bałchanowski, Bartłomiej Czarny, Joanna Halama, Krzysztof
Lesiak, Artur Łata, Mariusz Saniewski. Ocenę bardzo dobrą uzyskał apl. adw. To-
masz Olejnik.

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej wchodzący w skład komisji egza-
minacyjnych w osobach: Wiceprezes NRA adw. dr hab. Andrzej Kubas oraz Dzie-
kan Izby opolskiej adw. Maria Fułat-Karbowska ponownie podkreślali dobre przy-
gotowanie aplikantów oraz właściwy poziom szkolenia w Izbie Wrocławskiej co z
satysfakcją przyjął do wiadomości nowy Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwo-
kackich adw. Andrzej Grabiński.

Komisjom egzaminacyjnym przewodniczyli Dziekan ORA we Wrocławiu
adw. Henryk Rossa i Wicedziekani adw. Rainer Jański i adw. Andrzej Malicki.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Henryk Rossa na posiedzeniu Rady
w dniu 17 stycznia 2002 r. przyjął ślubowanie od 18 młodych adwokatów rozpo-
czynających samodzielne wykonywanie zawodu w Izbie wrocławskiej. Składając
gratulacje Dziekan podkreślił konieczność zachowania zasad etyki zawodowej z
jednej strony a z drugiej strony dynamiczne podejmowanie wezwań adresowanych
do adwokatów przez klientów.
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Dla najlepszych aplikantów Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp. z o.o. ufun-
dowało nagrody w postaci programów komputerowych, a to dla adw. Wojciecha
Langa program komputerowy Lex Polonica Maxima, zaś dla adw. adw. Daniela
Maja, Tomasza Olejnika, Bartłomieja Korwin-Kijuć, Janusza Śliwy i Macieja Szerma-
cha po programie komputerowym Lex Polonica Prima. Obecny na uroczystości
przedstawiciel Fundatora mgr Łukasz Starzyński wyraził radość, że firma może
wspierać najlepszych aplikantów adwokackich programami komputerowymi, któ-
re stanowią narzędzie pracy nowoczesnego adwokata. Przystępujący do pracy
młodzi adwokaci z pewnością wzmocnią Izbę wrocławską swoją pracowitością,
wiedzą oraz podejmowaniem się obsługi prawnej w nowych dziedzinach prawa co
uczyni adwokaturę dolnośląską silniejszą.

Adw. Andrzej Malicki

OŚRODEK BADAWCZY ADWOKATURY

Rok 2002 ma być dla OBA rokiem przejściowym, sondażem możliwości dzia-
łania w ramach obecnych środków finansowych i sondażem zainteresowania śro-
dowiska adwokackiego. Zrealizowanie zamierzeń zależy jednak w największym
stopniu od pozyskania współpracowników spośród adwokatów, głównie spoza
Warszawy. Prosimy o wsparcie przedstawionych inicjatyw ale także o zgłaszanie
własnych pomysłów. Koleżanki i Kolegów zainteresowanych uzyskaniem pomo-
cy, informacji; otrzymaniem pełnego programu działalności i/lub współpracą z
OBA prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod wskazanymi wyżej numerami telefo-
nów, faxem lub adresem e-maila. Możliwy jest także bezpośredni kontakt z Dy-
rektorem OBA adw. Andrzejem Michałowskim pod adresem e-maila: ami-
chal@atm.ikp.com.pl

Zarząd Ośrodka prosi o włączenie się do prac następujących zespołów proble-
mowych:

1. Zespół do spraw zagadnień ustrojowych adwokatury
Zespół ten winien połączyć dyskusję dotyczącą modelu Adwokatury z próbą

zmierzenia się z uchwałą numer 1 Krajowego Zjazdu we Wrocławiu.
2. Zespoły stanowiące merytoryczną pomoc dla NRA
OBA powinien być intelektualnym zapleczem NRA, wytwórcą pomysłów, pro-

jektów, opinii, miejscem analizy aktów prawnych. W związku z tym powołał lub
powoła następujące zespoły:

2.1. Zespół do spraw ekspertyz
Zespół zajmuje się przygotowywaniem opinii dotyczących projektów aktów

prawnych dla potrzeb NRA.


