VIII Gala Adwokacka w Katowicach
Już po raz ósmy odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów. Katowicka Izba przyjęła w
swoje szeregi 89 nowych adwokatów.
Tegoroczna Gala Adwokacka odbyła się w gościnnym Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca. W
uroczystości wzięło udział blisko 800 osób, wśród których były rodziny ślubujących, patroni,
wykładowcy oraz wielu znakomitych gości m.in.: Małgorzata Mańka- Szulik, prezydent Miasta Zabrze,
adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Janusz Niemcewicz, były Wiceprezes
Trybunału Konstytucyjnego, prof. Jan Zejda, Dziekan Wydziału Lekarskiego ŚUM w Katowicach, dr n.
med. Jacek Kozakiewicz, Prezes SOIL w Katowicach, Klaudia Rogowska, Dyrektor Górnośląskiego
Centrum Medycznego w Ochojcu, adw. Jacek Ziobrowski, Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
, włodarze Świętochłowic z prezydentem miasta Dawidem Kostempskim na czele, prezesi sądów:
Apelacyjnego w Katowicach - sędzia Barbara Suchowska, wiceprezes Sądu Apelacyjnego - sędzia
Tomasz Ślęzak, prezes Sądu Okręgowego w Katowicach - dr Jacek Gęsiak, wiceprezes Sądu
Okręgowego w Gliwicach - sędzia Magdalena Hupa-Debska oraz dziekani Izb Adwokackich z
Warszawy adw. Grzegorz Majewski wraz z adw. Joanną Parafianowicz oraz dziekan ORA w Opolu
adw. Cezary Goryszewski.
Gości przywitał oraz Galę poprowadził adw. Roman Kusz, dziekan Izby Katowickiej, a ślubowanie
odebrał wspólnie z prezesem NRA adw. Andrzejem Zwarą. Po odebraniu ślubowania nowo
zaprzysiężeni adwokaci złożyli podziękowania dziekanom, patronom i wszystkim wykładowcom za
przygotowanie i doprowadzenie ich do szczęśliwego zakończenia aplikacji adwokackiej.
Bardzo miłym akcentem uroczystości było wręczenie najlepszym z najlepszych m.in. adw. Annie
Piątkowskiej nagrody w postaci togi adwokackiej oraz nagród od wydawnictw prawniczych i
specjalnie ufundowanych nagród od zaprzyjaźnionej Izby Lekarskiej, które wręczył prezes Izby
Lekarskiej w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz.
Tradycyjnie już Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wręczyła Diamentowe Temidy. W tym roku
nagrody odebrały: Prezydent Miasta Zabrze - Małgorzata Mańka-Szulik - za zasługi w pracach
samorządowych dla Zabrza i śląskiej metropolii oraz doskonałą współpracę z katowicką Palestrą oraz
adw. Joanna Parafianowicz za utworzenie i prowadzenie strony internetowej Pokój Adwokacki i wiele
innych doskonałych inicjatyw budujących wizerunek adwokatury.
Po części oficjalnej, zebrani goście uczestniczyli w barwnym i niezwykle energetycznym koncercie
Big Silesian Bendu, finalisty programu „Mam talent”, pod dyrekcją Joachima Krzyka, z udziałem
wokalistki Magdaleny Krzywdy, która zauroczyła słuchaczy swoim mocnym, soulowym głosem oraz
Krzysztofa Kiljańskiego. Goście szczególnie dobrze bawili się podczas występu
Krzysztofa
Respondka, który zaprezentował m.in utwory z repertuaru Jana Kiepury. Uroczystość zakończyła się
bankietem, na którym goście oprócz prowadzenia rozmów o przyszłości adwokatury, mogli raczyć się
wyborną kuchnią przy jazzowo-bluesowych dźwiękach muzyki zespołu Marka Szulika.
Zapraszamy na nasz facebookowy profil (Izba Adwokacka w Katowicach) gdzie można zobaczyć
pełną galerię zdjęć z Gali Adwokackiej.
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