
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu 

 

Nadanie, przyjęcie i poświęcenie sztandaru izby adwokackiej we Wrocławiu 

 

14 maja 2012 w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu  odbyły 

się uroczystości nadania, przyjęcia i poświęcenia sztandaru izby adwokackiej we Wrocławiu  

z udziałem adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzeja 

Malickiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, adw. Anny Ślęzak,  

adw. Małgorzaty Gruszeckiej, adw. Jadwigi Banaszewskiej, członków Naczelnej Rady 

Adwokackiej, prof. dr adw. Jacka Giezka i adw. Piotra Latosa, wicedziekanów Okręgowej 

Rady Adwokackiej we Wrocławiu, członków Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, 

adwokatów i aplikantów adwokackich, prezesa dr Igora Chęcińskiego i wiceprezesa  

dr Andrzeja Wojnara, przedstawicieli Izby Lekarskiej we Wrocławiu oraz mieszkańców 

miasta. 

 

Adw. Andrzej Malicki przywitał zebranych i podkreślił znaczenie sztandaru jako 

symbolu tożsamości palestry dolnośląskiej, uzewnętrzniającego jej szczytne wartości  

i dążenia historyczne, współczesne, etyczne i profesjonalne. Poprosił następnie o poświęcenie 

sztandaru i poprowadzenie mszy świętej Jego Eminencję Księdza Kardynała Seniora Henryka 

Gulbinowicza, przybyłego na uroczystości w asyście koncelebrantów – księży dr Jerzego 

Żytowieckiego, dr Janusza Czarnego, dr Janusza Prejznera, Adriana Kosendiaka, Cezarego 

Chwilczyńskiego, dyrektora Radia Rodzina, prałata Stanisława Pawlaczka, duszpasterza izby. 

 

Poczet sztandarowy stanowili adw. Barbara Józefowicz-Olczyk, honorowy chorąży  

i kustosz sztandaru, adw. Marek Czuba i adw. Jakub Gerus, członkowie ORA oraz przybrani 

do uczestnictwa w nim adw. Aleksander Sikorski i Łukasz Kłak. 

 

Ceremonia poświęcenia, nadania i przyjęcia sztandaru odbyła się w miejscu 

szczególnym, bowiem w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, gdzie od 1372 roku 

znajdują się relikwie św. Iwona z Bretanii, także i adwokata znanego między innymi  

z niezwykłej uczynności dla ubogich. Adwokatura dolnośląska podkreśliła więź z nim 

ufundowaniem witraża w latach 90-tych zeszłego stulecia w Jego kaplicy istniejącej od  

1396 roku. Pamięć o Nim, jako patronie adwokatury wrocławskiej, kultywowana jest 

corocznie 19 maja tj. w dniu imienin św. Iwona oraz podczas co miesięcznych mszy  

św. odprawianych od 1981 roku dla adwokatów i aplikantów naszej izby. 

 

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Senior Henryk Gulbinowicz, w asyście 

koncelebransów dokonał aktu poświęcenia sztandaru, natomiast do pocztu sztandarowego jak 

i wszystkich obecnych zaapelował o strzeżenie Go przez pokolenia. 

 

W czasie mszy świętej homilię wygłosił dr Janusz Czarny. Główne przesłanie 

dotyczyło poszukiwania prawdy tego atrybutu Boga, do której poznania aspirujemy jak 

Prometeusz i znaczenia prawdy w tym wszystkim co czynimy. 

 

Stosowne suplikacje przygotowane przez adw. Leszka Rojka odczytali adwokaci  

i aplikanci adwokaccy.  

 

Adw. Andrzej Malicki, występując ramię w ramię z prezesem NRA, ogłosił akt 

nadania i przyjęcia sztandaru przyklękając i całując Jego płat, a następnie skierował do 

zebranych słowa o uroczystości patronalnej prawników, a także postaci św. Jadwigi Śląskiej. 



 

Adw. Barbara Józefowicz-Olczyk oświadczyła: „Przyrzekamy go strzec” i powtórzyła 

gesty dziekana. 

 

Adw. Andrzej Zwara, poproszony o uroczyste podsumowanie wydarzenia, mówił  

o zadaniach adwokatury w obecnym czasie, nawiązując także do homilii i pogratulował 

zebranym posiadania tak ważnego punktu odniesienia jakim jest sztandar izby. 

 

Nasz sztandar wykonany jest z jedwabiu w kolorze zieleni, na którego lewym płacie 

umieszczone jest godło Adwokatury – srebrny stylizowany orzeł w koronie ze złotym 

napisem w otoku ,,Adwokatura Polska, Prawo, Ojczyzna, Honor” i złoto srebrnymi 

stylizowanymi kwiatkami rozdzielającymi ten napis oraz srebrnym napisem na górze – „Izba 

Adwokacka” i takim samym na dole – „We Wrocławiu”. Na prawym płacie z jedwabiu  

w kolorze zieleni, na którym w jasnym tondzie z materii w kolorze blado różowym w złote  

i srebrne cętki przypominającej złoto głów, umieszczone jest hipotetyczne portretowe 

przedstawienie twarzy kobiecej w podwice i w aureoli, w koronie książęcej w kształcie złotej 

obręczy wysadzanej rubinem i diamentami, zwieńczonej jabłkiem z krzyżem  

na usztywnionych w kolorze amarantowo purpurowym kabłąkach i postaci ujętej do połowy 

ramion, w dostojnym takimże kolorze amarantowo purpurowym płaszczu książęcym, spiętym 

złotą z rubinem broszą i widocznym pod nim fragmentem sukni oraz po prawej stronie 

postaci z atrybutem korpusem klasztoru i kościoła w Trzebnicy, a także złotym napisem  

w otoku – ,,Święta Jadwiga Obrońca Potrzebujących” – z  dwoma stylizowanymi srebrno 

złotymi kwiatkami rozdzielającymi ten napis, a w narożach płatu srebrne stylizowane 

paragrafy w każdym z nich. 

 

Płaty sztandaru łączą nowoczesność wyrażoną w przedstawieniu orła i tradycję 

ukazaną w postaci św. Jadwigi Śląskiej, docenionej za jej zasługi w Polsce i Europie. 

 

Projekt awersu i rewersu sztandaru wykonany został przez prof. Ewę Marię 

Poradowską-Werszler z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, UAM WPA Kalisz, 

wykładowcę kursów tkackich, twórcę w 1972 r. grupy tkackiej 10 x TAK, prowadzącą od 

1972 r. samodzielną Galerią Tkacką Na Jatkach we Wrocławiu. Jeden płat jest 

odwzorowaniem godła Adwokatury Polskiej z dodaniem napisów dotyczących określenia 

izby. Drugi płat jest autorskim artystycznym wykonaniem hipotetycznego portretu  

św. Jadwigi Śląskiej, ur. w 1178 r. w bawarskim Andechs-Meran, żony piastowskiego księcia 

Henryka Brodatego, a matki Henryka Pobożnego znanej także z pomocy potrzebującym, 

pochowanej w Trzebnicy, wybranej przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu  

na patronkę sztandaru. 

 

Sztandar zgodnie z projektem wykonany został w firmie ,,Haftina Michalscy” spółka 

jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Udział sztandaru we wszelkich uroczystościach, związane z tym ceremonie jak  

i miejsce przechowania sztandaru określają stosowne zapisy zdeponowane w ORA. 

 

Wyrażamy nadzieję i życzymy sobie by adwokaci izby wrocławskiej fideliter  

et constanter mieli pieczę przez pokolenia nad sztandarem. 

 

 

       adw. Barbara Józefowicz- Olczyk  


