
 

 

 

 

Szanowni Państwo 

 

            Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc w zorganizowaniu prestiżowych, 

Międzynarodowych Zawodów Prawniczych (International Moot Court) dla uczniów szkół 

średnich z całego świata (18 drużyn m.in. z: Polski, USA, Rosji, RPA, Zimbabwe, Wenezueli, 

Argentyny, Mongolii, Holandii, Rumunii, Niemiec...), które odbędą się w dniach od 26 stycznia 

do 01 lutego 2020 r. w Gdyni. 

            II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym im. Adama Mickiewicza 

w Gdyni, to szkoła z niemal 90-letnią tradycją, która ostatnimi laty zdobywa coraz większą renomę 

na polu konkursów prawniczych zarówno krajowych jak i europejskich, a nawet światowych. 

            Od 2012 uczestniczymy w jedynych na świecie, odbywających się co dwa lata w Hadze - 

mieście sprawiedliwości i pokoju, zawodach prawniczych dla uczniów szkół średnich z całego 

świata, zawody polegają na odgrywaniu ról obrońców i oskarżycieli w sprawie przed Trybunałem 

Sprawiedliwości, gdzie w role sędziów wcielają się najwybitniejsi sędziowie Trybunału. 

            W 2013 roku zainicjowaliśmy pierwsze tego typu zawody dla młodzieży z Rosji i Polski, 

a następnie w roku 2015 byliśmy organizatorami europejskich zawodów Baltic Moot Court.                      

Braliśmy tez udział w zawodach Moot Court Europe w Rumunii, gdzie wygraliśmy w roku 2017, 

a w roku 2019 zostaliśmy finalistami. Dzięki naszej postawie, determinacji, umiejętnościom 

organizacyjnym zaprezentowanym podczas Baltic Moot Court w 2015 roku udało nam się wygrać 

konkurs na organizację światowych zawodów w 2020 roku. Jest to nasz olbrzymi sukces, 

o organizację walczyło kilka krajów, bowiem prestiż tej imprezy jest niewyobrażalny. 

            Do Trójmiasta przyjadą nie tylko młodzi ludzie z 18 krajów świata, ale również wybitni 

sędziowie Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze oraz 

znani profesorowie i twórcy prawa. 

            Wydarzenie współorganizować będzie Justice Resource Centre z Nowego Jorku, 

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Urząd Miasta Gdyni, patronatem objęli je 

Prezydent Lech Wałęsa, Senator RP Sławomir Rybicki, Marszałek Województwa 

Pomorskiego- Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek. Naszymi 

partnerami są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa 

i Administracji WSAiB w Gdyni, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokacka, Stowarzyszenie Sędziów Polskich 

"Iustitia" i kancelarie prawne z Trójmiasta. 
            Jeśli będziecie Państwo zainteresowani wsparciem, zarówno finansowym jak i rzeczowym, 

w zamian oferujemy reklamę w materiałach promocyjnych, medialnych oraz konkursowych i udział 

w uroczystym finale w ECS dnia 31 stycznia 2020 roku, podczas którego obecni będą nasi 

patroni, dyplomaci i przedstawiciele naszych partnerów. 
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O szczegóły możliwości pomocy prosimy zwrócić się nas: 

 

            Anna Ćwiklińska - Rutka - koordynator, 

                       tel. 608 381 003, e’mail: cwikrut@wp.pl 

 

            Elżbieta Zaręba- dyrektor szkoły, 

                       tel. do szkoły: 58 0620 17 50, e.mail: sekretariat@iilo.edu.gdynia.pl 

 


