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„Czysta myśl, piękna mowa”
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza
Słowackiego w Przemyślu odbył się Konkurs
Krasomówczy zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Pod hasłem
„Czysta myśl, piękna mowa” uczniowie szkoły
spierali się na słowa i argumenty, prezentując
swoje walory krasomówcze. Wystartowało 10
uczniów, którzy wcześniej wytypowani zostali
na etapie szkolnym. Konkurs zaaranżowano
w warunkach zbliżonych do sali sądowej.
Uczestnicy występowali w togach i kierowali
swe wystąpienia w stronę Sądu, który w tym
przypadku stanowiło Jury. Tematem wystąpień
był fragment filmu Bogowie, ukazujący dylemat
prof. Zbigniewa Religi, który podejmuje trudną decyzję o operacji serca małej dziewczynki.
Niestety operacja, ratująca życie, nie powiodła się. Po obejrzeniu filmu uczestnicy losowali
swe role procesowe (prokurator–obrońca),
przywdziewali togi i przekonywali jurorów
(sąd) o słuszności swoich racji. Zgromadzona
na sali publiczność z uwagą wsłuchiwała się
w mowy oskarżycieli i obrońców, nagradzając
je oklaskami, a całości przyglądał się dyrektor
szkoły Tomasz Dziumak. Wystąpienia ograniczono do pięciu minut, z prawem do minutowej repliki i supliki, z których skwapliwie
korzystano. Jury w składzie: adwokat Janusz
Czarniecki, mgr Aneta Bednarczyk – nauczyciel języka polskiego i adwokat Leszek Kołodziejczyk oceniało nie tylko walory krasomówcze, a to czystość języka, swadę i błyskotliwość
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wypowiedzi. Sztuka prowadzenia sporu to
także umiejętność przekonywania i siła argumentacji. Prokuratorzy oskarżali doktora
Religę, adwokaci bronili. Zwyciężyła jednogłośnie Klaudia Godos, występująca w roli
adwokata-obrońcy. Płomienne wystąpienie,
ze zmienną artykulacją głosu i natężenia wypowiedzi oraz przekonywające argumenty
sprawiły, że oskarżony został uniewinniony.
Przysłowiową wisienką na torcie była anegdota wpleciona zgrabnie w mowę obrończą. Drugie miejsce zdobył Michał Ekiert, występujący
w roli prokuratora. Wywód kontrolowany,
prawie profesjonalny, z ciętą i celną repliką.
Trzecie miejsce przyznano Justynie Baran za
dobrą grę aktorską i ciekawą mowę oskarżycielską, z niezłą repliką. Wszyscy uczestnicy
konkursu zaprezentowali poziom, który pozwala na optymistyczną prognozę co do ich
przyszłości, nawet jeśli nie zdecydują się na
karierę prawniczą. Pomysłodawcy konkursu
to członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej
w Rzeszowie: Janusz Czarniecki i Krzysztof
Litwin. Zmagania zorganizowano w tym samym czasie w pięciu ośrodkach: Przemyślu,
Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Sanoku.
Laureaci spotkają się w finale wojewódzkim
organizowanym w Rzeszowie. W dobie krótkich wiadomości tekstowych i internetowych
dialogów sztuka pięknej wypowiedzi i logicznego myślenia zdaje się tracić na znaczeniu.
Uczestnicy konkursu udowodnili, że może być
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inaczej. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez ORA w Rzeszowie. Na dyplomach, które wręczono wszystkim uczestni-
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kom, widnieje stara rzymska paremia: audiatur
et altera pars – należy wysłuchać drugiej strony.
Paremia często zapominana.
Janusz Czarniecki

SprostowaniA
W artykule mojego autorstwa Granice możliwości nieorzekania fakultatywnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej (art. 75 § 2 Kodeksu karnego), opublikowanym
w „Palestrze” nr 3/2017, wkradł się błąd (strona 22, kolumna pierwsza, 2. akapit) polegający na
wadliwym użyciu pojęcia „sąd penitencjarny” w sytuacji, gdy w rzeczywistości chodziło o sąd
właściwy stosownie do art. 178 § 1 k.k.w.
Za omyłkę przepraszam Czytelników.
Kazimierz Postulski
W spisie treści zeszytu nr 5/2017 na s. 3 omyłkowo podano przynależność studencką Autora.
Prawidłowy zapis powinien brzmieć: Tobiasz Nowakowski, student, Uniwersytet Łódzki (UŁ).
Za powstały błąd Redakcja przeprasza Autora i Czytelników.
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