
 

 

Sprawozdanie ze ślubowania aplikantów adwokackich - 9 stycznia 2013 r. 

 

 W dniu 9 stycznia 2013 r. w sali Oratorium Marianum odbyło się uroczyste 

ślubowanie  aplikantów adwokackich Izby 

Wrocławskiej. W znakomitej większości, 

aplikantom  towarzyszyli rodzice i przyjaciele, 

co podkreślało podniosły charakter 

uroczystości. Uczestniczących powitał 

Kierownik Szkolenia Aplikantów 

Adwokackich - adw. Krzysztof Zuber.  

 

 Wieloletnią tradycją Izby Wrocławskiej 

stało się zapraszanie gości, będących 

przedstawicielami nauki, jak i praktyki prawniczej. W tym roku uroczystość 

uświetnili swą obecnością: ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek - diecezjalny 

duszpasterz prawników, prof. Piotr Machnikowski, Prezes Sądu Apelacyjnego 

we Wrocławiu - SSA Andrzej Niedużak, Wiceprezes Sądu Okręgowego we 

Wrocławiu - SSO Marcin Sosiński, Członek Okręgowej Rady Adwokackiej - 

adw. Barbara Józefowicz-Olczyk.  

 

 Po wstępnych czynnościach organizacyjnych, mecenas Krzysztof Zuber 

skierował kilka słów do aplikantów, pogratulował pomyślnego zdania egzaminu 

wstępnego i życzył wielu sukcesów na drodze kariery zawodowej, po czym przekazał 

głos Dziekanowi ORA we Wrocławiu, adw. Andrzejowi Malickiemu. 

 

 Wygłoszony przez Dziekana wykład  Współczesna misja adwokata nadał ton 

uroczystości. Z uwagi na aktualność podnoszonych problemów i wskazanie potrzeby 

szerokiego dyskursu, tak w środowisku 

prawniczym, jak i społeczeństwie 

obywatelskim, nie będzie przesadą określenie 

prelekcji mianem przesłania -  zarówno dla 

mających przystąpić do ślubowania aplikantów, 

rozpoczynających swą  przygodę z 

Adwokaturą, jak i dla adwokatów praktyków, 

którzy swoją  codzienną pracą  urzeczywistniają 

obowiązek dbałości o ochronę praw człowieka i 

obywatela, jak i ochronę praworządności.  

 

 Dziekan kontestując przeobrażenia, jakie ostatnimi laty dokonały się w 

sposobie postrzegania zawodu adwokata, tj.  próby pozbawienia adwokata 

podstawowych atrybutów, poddania 

przedstawicieli tej profesji prawom konkurencji 

i rynku, wskazał na trud i poświęcenie 

wykonywania zawodu nie tylko w minionych 

okresach historycznych, lecz także 

współcześnie. Adwokatura zawsze przewodziła 

społeczeństwu, niosąc pomoc potrzebującym i 

stojąc na straży praw i wolności obywatelskich, 

a działalność pro publico bono jest istotą 

wykonywania zawodu adwokata. 

 



 

 

  Niemniej, zmieniająca się rzeczywistość stawia przed Adwokaturą nowe 

wyzwania, którym ta musi sprostać. Misja Adwokatury nabiera nowego znaczenia, 

które aktualizuje się w zależności od społecznych potrzeb.  

 

 Współczesną misją adwokata jest podejmowanie działań odważnych, 

przeciwstawiających się konformizmowi, ale także odpowiedzialność za te działania, 

jak i bardzo potrzebna dziś odpowiedzialność za słowo - wynikająca tak z wiedzy i 

profesjonalizmu, jak i wewnętrznego  poczucia ważności sprawowanego zawodu i 

jego społecznej użyteczności, poczucia własnej służby - względem społeczeństwa, 

lecz także względem przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a przede 

wszystkim zawodu sędziowskiego, który nieustannie bywa pomawiany, co godzi nie 

tylko  w sam urząd, lecz także w podstawy państwa prawa.  Jest to niewątpliwie 

rozpoczęcie nowego rozdziału w dziejach Adwokatury Polskiej, który na nowo 

określił rolę i misję współczesnego adwokata. 

 

 Tradycyjnie Dziekan podziękował obecnym aplikantom za wybór właśnie 

Adwokatury, wskazując, iż zawód adwokata jest w swej istocie piękny, stwarza 

możliwości rozwoju i kreacji rzeczywistości, niemniej stawia też wyższe wymagania. 

Od adwokatów wymaga się dużo - mają być wszechstronni, krytyczni, niezależni w 

myśleniu, dbać o swoje walory etyczne, jak i samodoskonalenie. Mimo co raz 

większej “otwartości zawodu“, nie jest to profesja dla wszystkich, lecz tylko dla  tych, 

którzy będą w stanie sprostać wysokim wymaganiom i wykonywać  zawód jako 

pasję, służbę i misję. 

 

 Z taką refleksją aplikanci przystąpili do uroczystego ślubowania przed 

Dziekanem, które odbywa się poprzez chóralne powtarzanie roty: Ślubuję uroczyście 

w swej pracy aplikanta adwokackiego 

przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony  

praw i wolności obywatelskich oraz umacniania 

porządku prawnego Rzeczypospolitej polskiej, 

obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i 

zgodnie z przepisami prawa, zachować 

tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim 

kierować się zasadami godności, uczciwości, 

słuszności i sprawiedliwości społecznej. 

 

 Wszystkim udzielił się podniosły nastrój  chwili, a wygłoszony przed chwilą 

wykład dodatkowo podkreślił znaczenie i wagę wypowiadanych słów. 

 

 Następnie aplikanci podpisali protokoły ślubowania, stając się pełnoprawnymi 

członkami Wrocławskiej Izby Adwokackiej. 

            
 



 

 

 Zwieńczeniem wieczoru był mini-recital wirtuoza gitary klasycznej 

Krzysztofa Pełecha. Koncert, choć bardzo krótki zdecydowanie wywarł niemałe 

wrażenie na zgromadzonych. 
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