Wiadomości Adwokatury 1 lutego 2019 r.
ORA w Szczecinie apeluje o zwalczanie mowy
nienawiści
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie apeluje do władz państwowych w tym przede
wszystkim do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, o stałe i konsekwentne egzekwowanie prawa, w tym o ściganie i
zwalczanie wszelkich przejawów mowy nienawiści w życiu publicznym. Uchwałę w tej
sprawie przyjęto 28 stycznia 2019 r.
Uchwała zawiera również hołd złożony prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, który został
zamordowany 13 stycznia br.
ORA w Szczecinie wskazuje, że istnieje też pilna konieczność wyeliminowania anonimowości wpisów
internetowych i wymuszenie przez organy państwowe takiej praktyki wszelkich portali
internetowych, aby istniała konieczność usuwania tych, które naruszają dobre obyczaje.
Apel niniejszy skierowany jest także do organów dyscyplinarnych i komisji etyki instytucji życia
publicznego.
(czytaj uchwałę)

Adwokaci Izby katowickiej przeciw przemocy w
internecie
W szkole podstawowej w Mysłowicach adw. Marta Imiołczyk - Porębska z izby katowickiej
poprowadziła zajęcia na temat przemocy w internecie dla klas szóstej i ósmych.
Zajęcia odbyły się 15 i 21 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4. W trakcie prelekcji połączonej z
prezentacją slajdów położony został nacisk na zjawisko mowy nienawiści, czyli hejtingu oraz innych
konsekwencji wynikających z korzystania przez uczniów z dobrodziejstw jakie niesie Internet.
Omówiono sytuację prawną sprawcy i ofiary przemocy internetowej. Prelekcja i prezentacja
multimedialna spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów i ich wychowawców.
Na luty i marzec br. zaplanowane zostały kolejne zajęcia Pani mecenas z uczniami Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Mysłowicach.

Prace nad projektem Europejskiej konwencji o
zawodzie prawnika
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Komitet Ministrów Rady Europy (Committee of Ministers) zgodził się na rozpoczęcie
studium wykonalności w sprawie opracowania Europejskiej konwencji o zawodzie
prawnika, zgodnie z zaleceniem Europejskiego Komitetu ds. Współpracy Prawnej (CDCJ).
Studium wykonalności jest standardową procedurą w Radzie Europy przed podjęciem decyzji o
rozpoczęciu procesu opracowywania nowej konwencji.
Komitet Ministrów podkreśla swoje obawy dotyczące "zagrożeń, w pewnych okolicznościach
krajowych, dla bezpieczeństwa i niezależności prawników, a także ich umiejętności skutecznego
wykonywania obowiązków zawodowych."
Studium wykonalności zostanie przeprowadzone do końca 2019 roku
Jak podkreśla CCBE nadal będzie ściśle współpracować z CDCJ na wszystkich etapach tego badania.
(czytaj dokument w j. francuskim)
(czytaj dokument w j. angielskim)

UIA zaniepokojona sytuacją tureckich prawników
Komitet wykonawczy UIA, solidarnie z 9. Dniem Zagrożonego Prawnika, wydał 26 stycznia
oświadczenie,
w
którym
wyraził
swoje
zaniepokojenie
powtarzającymi
się
prześladowaniami, oskarżeniami, przesłuchaniami, przetrzymywaniem i torturami
tureckich prawników.
W oświadczeniu, które Komitet wydał podczas spotkania w Bilbao w Hiszpanii, wyrażono ubolewanie,
że w ciągu kilku ostatnich lat setki prawników w Turcji zostało szczególnie dotkniętych niewłaściwym
stosowaniem przepisów antyterrorystycznych. Ostatnio, w odpowiedzi na nadzwyczajne dekrety
uchwalone po nieudanym zamachu stanu z lipca 2016 r., zauważono istnienie alarmującego wzoru
identyfikacji prawników z ich klientami i/lub ich sprawami czy interesami, a w konsekwencji ściganie
prawników za te same lub podobne przestępstwa przypisane ich klientom.

(czytaj oświadczenie)

Horacio Bernardes Neto - nowy prezydent IBA
Nowym prezydentem IBA został Horacio Bernardes Neto i będzie pełnił swoje obowiązki w
okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku.
Bernardes Neto jest starszym partnerem w kancelarii prawnej Motta Fernandes Advogados (MFA) w
São Paulo w Brazylii i pierwszym Brazylijczykiem na stanowisku prezydenta IBA.
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Przed objęciem prezydencji IBA Bernardes Neto pełnił funkcję wiceprezesa IBA (2017-2018),
Sekretarza Generalnego IBA (2015-2016) i przewodniczącego Komisji ds. Problemów Adwokatur IBA
(2013-2014).
Bernardes Neto obejmował kierownicze funkcje w globalnej działalności pro bono jako członekzałożyciel Instytutu Pro Bono oraz jako członek Komisji redakcyjnej ds. Deklaracji Pro Bono dla
Ameryk.
Nowym wiceprezesem IBA został kanadyjski prawnik James M Klotz, a Sekretarzem Generalnym,
hiszpański prawnik - Almudena Arpón de Mendívil.
(więcej o nowym prezydencie i aktualnym składzie władz IBA)

Izby Adwokackie w Krakowie i Mediolanie
podpisały umowę o współpracy
Izby adwokackie w Krakowie i Mediolanie podpisały umowę o współpracy. Miało to
miejsce 25 stycznia podczas corocznych obchodów otwarcia Roku Prawniczego we
Włoszech.
Obchody otwarcia Roku Prawniczego w Mediolanie trwały od 25 do 27 stycznia, a organizowane były
wspólnie przez Sąd Apelacyjny i Izbę Adwokacką w tym mieście. Na uroczystości organizatorzy
zaprosili przedstawicieli izb adwokackich z całych Włoch, jak również izby zagraniczne, m.in. z
Londynu, Frankfurtu, Monachium, Paryża, Wiednia, Nicei, Aten, Nowego Jorku oraz Krakowa.
Krakowską Izbę Adwokacką reprezentowali dziekan adw. Paweł Gieras, adw. Kinga Konopka i adw.
Gabriela Niezgoda. Przed główną uroczystością, jaka miała miejsce w sobotę 26 stycznia br. w Pałacu
Sprawiedliwości w Mediolanie, doszło do uroczystej ceremonii podpisania umowy o współpracy
pomiędzy Izbami Adwokackimi w Mediolanie i Krakowie. Podpisujący umowę dziekani - adw. Remo
Danovi oraz adw. Paweł Gieras - wyrazili nadzieję, że przyszła współpraca pomiędzy izbami
sygnatariuszami będzie owocna i odbywać się będzie na wielu płaszczyznach.
- Jestem dumny, iż Krakowska Izba Adwokacka nawiązała bezpośrednie kontakty z największą we
Włoszech izbą adwokacką, zrzeszającą ponad 20 tysięcy adwokatów Taka współpraca w przyszłości
zaowocuje wieloma inicjatywami i przyniesie korzyści dla krakowskich adwokatów - powiedział po
podpisaniu umowy adw. Gieras.
W trakcie ceremonii dziekan Remo Danovi uhonorowany został statuetką Złotego Pawiego Pióra a
dziekan Paweł Gieras medalem Piusa IV.
Następnie odbyły się główne obchody otwarcia Roku Prawniczego 2019r., którym tradycyjnie
przewodniczyła dott. Marina Anna Tavassi - prezes Sądu Apelacyjnego.
Uroczystości w Mediolanie zakończyła uroczysta gala, która miała miejsce w salach recepcyjnych
Hotelu Principe di Savoia.
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Druga edycja konkursu Kobieta Adwokatury
Po raz drugi Naczelna Rada Adwokacka przyzna w tym roku nagrodę „Kobieta
Adwokatury”.
Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które w danym roku kalendarzowym wykazały się
osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym
zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub
naukową. Poniżej do pobrania zmieniony formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby
prawne, wszelkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi
organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, jak nieformalne ruchy
społeczne czy grupy osób fizycznych.
Zwyciężczynię wybierze Kapituła, w składzie: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska,
przewodnicząca Kapituły, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw.
Emilia Barabasz, r.pr Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, adw. Rafał Dębowski - sekretarz NRA i
reprezentant Prezesa NRA, adw. Jakub Bartosiak, Danuta Przywara, prezes HFPCz, adw. Paulina
Kieszkowska-Knapik – laureatka poprzedniej edycji Konkursu.
Nagroda zostanie wręczona 8 marca 2019 r.
Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się
do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy
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naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada
2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań
zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.
Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy NRA. W ubiegłym roku laureatką
została adw. Paulina Kieszkowska-Knapik. Wyróżniono wówczas również: adw. Natalię KlimęPiotrowską, adw. Marcjannę Dębską-Koniecek oraz adw. Agnieszkę Staszków-Bularz.
Kandydatury
za
pomocą
formularza
zgłoszeń,
prosimy
nadsyłać
na
adres
mailowy dzial.osobowy@nra.pl. Do dokumentów należy załaczyć zdjęcie kandydatki w osobnym pliku
w formacie jpg.
(pobierz formularz zgłoszeniowy) - formularz uaktualniony i zmieniony 15 stycznia 2019 r.
(pobierz formularz zgody kandydatki)
(zobacz regulamin Nagrody)

Turniej wiedzy aplikanta - druga edycja
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Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby
Adwokackiej w Warszawie oraz Komitet
Organizacyjny
Konkursu
zapraszają
do
udziału
w
Turnieju
wiedzy
aplikanta.
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego.
Finał
Turnieju
zostanie
rozstrzygnięty
podczas IX Karnawałowego Balu Aplikantów
23 lutego w Arkadach Kubickiego.
Zgłoszenia do Turnieju są przyjmowane do dnia 5
lutego br. poprzez formularz zgłoszeniowy
(pobierz formularz)
W odpowiedzi na przesłanianie poniższego
formularza zgłoszeniowego otrzymacie Państwo
zwrotną wiadomość e-mail z informacjami
organizacyjnymi.
Eliminacje odbędą się w dniu 12 lutego (wtorek) o
godz. 18:00 w sali Klubowej w siedzibie Okręgowej
Rady Adwokackiej (Al. Ujazdowskie 49 w
Warszawie).
Udział w Turnieju mogą brać aplikanci wszystkich
trzech lat aplikacji ze wszystkich izb adwokackich
w
Polsce,
występując
w
drużynach
dwuosobowych.
Pytania konkursowe będą obejmować przedmioty
objęte
programem
szkolenia
aplikantów
adwokackich:
a) prawo i postępowanie karne;
b) prawo i postępowanie cywilne (w tym prawo
rodzinne i opiekuńcze)
c) prawo i postępowanie administracyjne
d) prawo gospodarcze, w tym prawo publiczne
gospodarcze oraz prawo spółek handlowych.
Pytanie
w
Eliminacjach
będą
pytaniami
zamkniętymi (a, b, c, d) z jedną prawidłową
odpowiedzią.
Odpowiedzi
będą
udzielane
drużynowo. Do finału przejdą 3 drużyny z
największą liczbą punktów, które jednocześnie
zachowają co najmniej jedno „życie”.
Pytania w Finale będą pytaniami „tak / nie”, na
pierwszą pulę pytań odpowiadać będzie pierwsza
osoba z drużyny, na drugą partię pytań będzie
odpowiadać druga osoba z pary.
Zwycięża ta drużyna, która udzieli najwięcej
poprawnych odpowiedzi we wskazanym czasie.
Szczegółowe zasady Turnieju znajdują
regulamienie (pobierz regulamin)

się
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w

W Jury Finału Turnieju Wiedzy Aplikantów zasiądą:
adw.
Katarzyna
Gajowniczek-Pruszyńska,
wicedziekan ORA – przewodnicząca jury
adw. Dorota Kulińska, kierownik Szkolenia
Aplikantów Adwokackich
adw. Ada Czapla-Lisowska, opiekun 1 roku
aplikacji.
Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres:
TurniejWiedzy2019@gmail.com
Członkowie Drużyn Finałowych są zobowiązani do
zapewnienia sobie możliwości wstępu na IX
Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich na
własny koszt. Komitet Organizacyjny Konkursu
zapewni, że dla Członków Drużyn Finałowych będą
dostępne bilety na bal z dofinansowaniem w cenie
165 zł.
Zachęcamy do udziału.
Komitet Organizacyjny Konkursu
adw. Monika Rajska
apl. adw. Piotr Wojciechowski
apl. adw. Michał Magdziak
apl. adw. Marta Trochimczyk
Partnerem
merytorycznym
Turnieju
Wiedzy
Aplikanta i fundatorem nagród (atrakcyjnych
zestawów komentarzy) jest Wydawnictwo C. H.
BECK

(zobacz plakat)

Wykład prof. Piotra Tulei nt. roli adwokatów,
prokuratorów i sędziów w dobie kryzysu
konstytucyjnego
Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie zaprasza
na wykład prof. Piotra Tulei, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pt. "Czy obecnie
można traktować Konstytucję poważnie? Rola Adwokatów, Prokuratorów i Sędziów w
dobie kryzysu konstytucyjnego".
Wykład odbędzie się 14 lutego br.godz. 19:15 w Klubie Adwokackim w Krakowie im.adw. Janiny Ruth
Buczyńskiej. Wykład zaliczany do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów - 2 pkt.
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(zobacz plakat)

46. Jesienny Rajd Tatrzański - zaproszenie 1-6
października
Sędziowie krakowscy zapraszają na 46. Jesienny Rajd Tatrzański od 1 do 6 października
2019 r. Zaproszenie skierowane jest do pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Celem rajdu jest integracja środowisk prawniczych, poznanie flory, fauny, historii Tatr i Podtatrza,
propagowanie aktywnego, zdrowego wypoczynku.
Trasa rajdu wiedzie przez Tatry Zachodnie po stronie polskiej i słowackiej. Baza rajdu będzie w Domu
Wczasowym Rewita w Zakopanem.
Koszt rajdu 895 zł za osobę.
W programie przewidziano: szczyty po stronie słowackiej Rohacze (Ostry i Płaczliwy), Siwy Wierch,
Osobita (bez wejścia na wierzchołek - rezerwat), Brestowa, Salatyn, po stronie polskiej Kasprowy
Wierch, Czerwone Wierchy, Giewont, Wołowiec (od strony słowackiej), Rakoń (od strony słowackiej),
Grześ (od strony słowackiej), wycieczki do schronisk: w Dolinie Zuberskiej (Zwierówka), w Dolinie
Kościeliskiej, w Dolinie Chochołowskiej, w Dolinie Gąsiennicowej do schroniska Murowaniec,
wycieczka do Stawów Rohackich.
Opłaty za pobyt pokrywają uczestnicy Rajdu za siebie i swoich gości. Zgłoszeniem udziału w Rajdzie
jest dokonanie rezerwacji miejsca do dnia 31 maja 2019 r. na adres mailowy rezerwacjezakopane@rewita.pl
Po potwierdzeniu przez Oddział Rewita Zakopane zgłoszenia, wniesienie opłaty rezerwacyjnej z
dopiskiem "46 Rajd" do dnia 30 czerwca 2019 r. w kwocie 300 zł na konto bankowe numer 38 1240
6292 1111 0010 3709 0741.
Pozostałą kwotę 595 zł należy wpłacić do dnia 31 sierpnia 2019 r na ww. konto bankowe również z
dopiskiem "46 Rajd".
Kontakt do organizatorów: janusz.bociaga@op.pl

XI Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów w
Warszawie
Na kortach Legii, w dniach 26-27 stycznia 2019 roku odbył się XI Otwarty
Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów. Udział w nim wzięło ok. 60 zawodników, w tym 20
adwokatów, 2 aplikantów adwokackich, liczna reprezentacja samorządu radcowskiego (15
uczestników), trzech prokuratorów, jeden komornik i przedstawiciel wydawnictwa
prawniczego.

8 / 13

W tym roku wyjątkowo dopisali goście z innych izb, w tym największa grupa prawników z Łodzi (5
tenisistów), a także Radomia, Radomska, Kielc, Siedlec, Olsztyna, Gdańska i Szczecina. Po raz drugi
w Warszawie gościliśmy silną reprezentację Adwokatury Litewskiej.
W imieniu dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wszystkich tenisistów uroczyście
powitała adw. Monika Rajska – przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej Kultur i Sportu oraz
r.pr. Tomasz Nawrot – przedstawiciel OIRP w Warszawie.
W ciągu dwóch dni turniejowych rozegrano ok. 100 meczów w 8 kategoriach singlowych i deblowych.
W najmocniej obsadzonej kategorii Mężczyźni OPEN wygrał Tomasz Modro (Izba Komornicza w
Łodzi), a drugie miejsce zajął r.pr. Paweł Bilicki (OIRP Szczecin). Zwycięzcą kat. 35+ został r.pr.
Zbigniew Krajewski (OIRP Warszawa) wygrywając z prawnikiem Łukaszem Kamińskim (Warszawa).
W kategorii 45+ Artur Mądry (Warszawa), pokonał Romana Różańskiego, wieloletniego przyjaciela
turnieju. Wielki sukces w kat. 55+ odniósł adw. Andrzej Murek (ORA Siedlce) pokonując
ubiegłorocznego zwycięzcę Mariusza Jesionka (Warszawa). Szczególne wyrazy uznania za walkę w
kategorii 55+ należą się mecenasowi Sławomirowi Leśniewskiemu, weteranowi i pomysłodawcy
turnieju. Warto przypomnieć, że pierwszy turniej z jego inicjatywy odbył się dokładnie 10 lat temu.
Wśród Pań w kat. OPEN wszystkie mecze były na niezwykłe wysokim poziomie. W finale spotkały się
dwie byłe zawodniczki. Po raz trzeci już zwyciężyła apl. radc. Katarzyna Kaleta (OIRP Warszawa) w
świetnym finałowym meczu z adw. Martą Sołtys-Materą (ORA Warszawa).
W deblu Panów triumfowali Roman Różański z apl. adw. Piotrem Waraksą (ORA Warszawa)
pokonując parę litewską Mantasa Mikalopasa i Tomasa Bagdanskisa (Lithuanian Bar Association).
Bezapelacyjne zwycięstwo w mikście przypadło parze apl. radc. Ewelina Skaza (OIRP Warszawa) wraz
z adw. Mateuszemm Zakrzewskim (ORA Warszawa).
Turniej był doskonałą okazją do integracji środowisk prawniczych z całej Polski. Miksty i deble trwały
do późnych godziny wieczornych, a zawodnicy chętnie spędzali czas między meczami w niezawodnej
Cafe Legia. Sędzią Naczelnym już po raz kolejny był pan Tomasz Pazik.
Była to siódma edycja turnieju na kortach tenisowych Legii. Wcześniejsze turnieje odbywały się w
Klubie Choszczówka oraz Okęcie Tennis Club.
Szczególne podziękowania należą się partnerom turnieju: marce LEXUS oraz Klubowi Tenisowemu
Legia, bez wsparcia których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Piłką turniejową był HEAD ATP
wysoko oceniony przez zawodników, podobnie jak w zeszłym roku.
Dziękujemy także partnerom, którzy umilili nam czas poza kortami: CUKIERNIA CIEŚLIKOWSCY,
CARLSBERG oraz WINE AVENUE.
Nagrody dla 20 finalistów ufundowali: LEXUS Polska – nagrodą główną był „Weekend z Lexusem”,
HEAD, SIGG, LEWANOWICZ, WINE AVENUE, JA BACZEWSKI, Wydawnictwo C.H. Beck i Wolters Kluwer.
Zwycięzcy otrzymali także pamiątki od Izby Adwokackiej w Warszawie oraz godzinę gry w tenisa
ufundowaną przez Klub Tenisowy LEGIA.
Głównym organizatorem turnieju była adw. Monika Rajska – przewodnicząca Komisji Integracji
Środowiskowej Kultury i Sportu, we współpracy z adw. Joanna Tkaczyk, wiceprzewodniczącą Komisji.
Komisja dziękuje za wsparcie przedstawicielom samorządu radcowskiego r.pr. Tomaszowi Nawrotowi
oraz r.pr. Soni Strzeleckiej, a także adwokatkom Magdalenie Niegierewicz i Marcie Wyszyńskiej.
W uroczystym wręczeniu nagród udział wzięli adw. Andrzej Orliński - wicedziekan Okręgowej Rady
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Adwokackiej w Warszawie, r.pr Tomasz Nawrot – przewodniczący Komisji Integracji i Sportu
OIRPWarszawa, Kamil Kowalski – przedstawiciel C.H. Beck oraz Marcin Hertel - przedstawiciel Klubu
Tenisowego Legia.
Podczas turnieju odbyła się zbiórka na rzecz akcji społecznej „Tenis bez Barier” wspierającej
tenisistów na wózkach. Patronem tej akcji jest słynny Kamil Kubisiak - obecnie 20. rakieta na świecie
wśród tenisistów na wózkach. Udało się zebrać niemałą kwotę 790 zł. Bardzo dziękujemy za hojność.
Zdjęcia z turnieju dostępne są na Facebooku, fot. Piotr Gilarski (zobacz zdjęcia)
Wszystkie koleżanki i kolegów tenisistów zapraszamy już na letni turniej o Puchar Dziekana OIRP w
Warszawie, który zaplanowany jest na 8-9 czerwca br. na kortach Klubu Warszawianka. A na Legii –
do zobaczenia za rok.
adw. Monika Rajska, Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu Okręgowej
Rady Adwokackiej w Warszawie
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"Bal na leśnej polanie" w ORA Warszawa
"Bal na leśnej polanie" to hasło, pod którym odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci w
warszawskim Klubie Adwokata 20 stycznia.
Zabawę zorganizowała Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie.
Temat balu nawiązywał do powstającego serialu dla dzieci „Na Leśnej Wokandzie” realizowanego
przez studio Artcore we współpracy z Komisją Wizerunku i Komunikacji ORA w Warszawie. Jedną z
pomysłodawczyń serialu jest adw. Joanna Parafianowicz.
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(zobacz fragment serialu na FB)
Podczas balu zaprezentowano główne postaci z serialu m.in. Sowę – adwokata, Misia – sędziego oraz
Dzika – prokuratora. Dzieci chętnie robiły sobie zdjęciami z tymi bohaterami.
W imprezie wzięło udział ponad 200 dzieci podzielonych na trzy grupy wiekowe. Bal poprowadzili
przyjaciel zwierząt i dzieci Gajowy Zbyszek oraz piękna i tajemnicza Gaja, która rozumie mowę
zwierząt. W każdej grupa odbywała się zabawa karnawałowa oraz kącik malowania buziek.
Dodatkowo najmłodsze dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym mogły obejrzeć przedstawienie
teatralne, przygotowane przez znaną i lubianą Ewę Gorzelak-Dziduch. Dzieci z najstarszej grupy
wzięły udział w warsztatach bębniarskich pt. "Na leśnej polanie w Afryce". Mali bębniarze mieli
okazje stworzyć swój własny unikatowy utwór rodem z afrykańskiej dżungli.
Tradycyjnie spotkanie każdej grupy kończyło się pojawieniem się świętego Mikołaja, z którym
wykonywano pamiątkowe zdjęcie i oczywiście następowało wręczenie prezentów. W tym roku w roli
brodatego jegomościa z Laponii wystąpił po raz pierwszy adw. Robert Bednarczyk. W ostatniej grupie
wiekowej Świętego Mikołaja wsparł w rozdawaniu prezentów nasz Izbowy Mikołaj, czyli dziekan adw.
Mikołaj Pietrzak.
Wielu uczestników przybyło w fantazyjnych i tematycznych strojach.
Organizatorzy dziękują aplikantom, którzy pomagali w przygotowaniu prezentów i samego
wydarzenia: apl. adw. Agacie Romanowskiej, apl. adw. Agacie Muchin, apl. adw. Agacie Wardzie, apl.
adw. Klaudii Górskiej, apl. adw. Marii Kozłowskiej, apl. adw. Hannie Malanchyn, apl. adw. Szymonowi
Studzińskiemu oraz apl. adw. Grzegorzowi Kukowce.
Poczęstunek został przygotowany przez restaurację Catering Smak Serwis i Bistro Synteza.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie składa podziękowania Komitetu Organizacyjnego Choinki w
którego skała weszły: adw. Monika Rajska, adw. Katarzyna Majer-Gębska, a także nieocenione
pracownice Biura ORA Pani Grażyna Zakrzewska i Pani Alicja Konopczyńska. Największe gratulacje za
pracę pro bono na rzecz naszego środowiska należą się mec. Katarzynie Majer-Gębskiej, która zajęła
się oprawą Balu i kilkutygodniowymi przygotowaniami.
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