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Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.
Jan Paweł II

Słowo wstępu
W słowie wstępnym do publikacji „60 lat Łódzkiej Izby
Adwokackiej”, wydanej w 2009 roku z okazji sześćdziesięciolecia istnienia naszej Izby, ówczesny dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Andrzej
Pelc wyraził nadzieję, że publikacja ta będzie przyczynkiem do powstania kolejnych monografii historycznych
dotyczących Izby Łódzkiej. Po upływie kolejnej dekady, w roku jej siedemdziesięciolecia, przygotowaliśmy
nową publikację, która nie jest powtórzeniem zawartości
poprzedniej pozycji z uwzględnieniem wydarzeń z życia łódzkiej adwokatury w latach 2009 – 2019, ale nieco
innym ujęciem sposobu prezentacji historii palestry
łódzkiej.
Mamy nadzieję, że lektura ta będzie dla Państwa
okazją do spotkania z dawną adwokaturą łódzką oraz do zanurzenia się w jej historii, co przyniesie walory poznawcze,
a dla części starszych czytelników może być również powodem do wzruszeń. Trawestując znany cytat o znaczeniu
pamięci zbiorowej dla istnienia narodów, należy stwierdzić,
6

że każda wspólnota ludzka, w tym środowiska czy grupy zawodowe, które nie kultywują swojej historii, tracą
tożsamość i giną.
Oddajemy publikację pt. „Kronika 70-lecia” koleżankom
i kolegom adwokatom Łódzkiej Izby Adwokackiej, szczególnie młodej generacji, ale również czytelnikom spoza
adwokatury, pragnącym poznać historię naszego środowiska, aby móc ją skonfrontować z teraźniejszością. Niech
niniejsze opracowanie będzie materialnym dowodem naszej adwokackiej pamięci i tożsamości oraz przesłaniem
dla przyszłych generacji adwokatów.
Przed II wojną światową Izby Adwokackie były tworzone odpowiednio do podziału kraju na okręgi Sądów Apelacyjnych. Łódź należała do obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a łódzcy adwokaci byli członkami
Warszawskiej Izby Adwokackiej. Adwokatura łódzka była
bardzo zróżnicowana – zarówno pod względem etnicznym,
jak i religijnym – i to z niej wywodzili się wybitni prawnicy,
działacze społeczni i twórcy kultury, którzy niewątpliwie
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należeli do elity intelektualnej naszego miasta. II wojna
światowa, która przyniosła naszemu narodowi gigantyczne
spustoszenia ludzkie, materialne i kulturowe, w tym eksterminację inteligencji polskiej, nie oszczędziła również
adwokatów. Ginęli oni na frontach, w walce podziemnej
z okupantem, w powstaniu warszawskim, egzekucjach,
więzieniach i obozach koncentracyjnych. Ze stanu osobowego Adwokatury Łódzkiej na dzień 1 września 1939 roku
po wojnie pozostało zaledwie 25%.
Izba Adwokacka w Łodzi została powołana w 1949 roku,
w okresie stalinowskim, który położył się cieniem również na samorządzie adwokackim. Symbolem tego
stał się niechlubnej pamięci komunistyczny dziekan
Kazimierz Aspis-Popecki, który był wykonawcą poleceń
reżimu komunistycznego dławiącego wszelkie przejawy
postaw niechętnych narzuconemu Polsce sowieckiemu
porządkowi i ideologii komunistycznej. W adwokaturze
następowały represje, z zawodu wydalono ponad 60
łódzkich adwokatów, a wobec wielu prowadzono postępowania karne na podstawie fałszywych oskarżeń i sprokurowanych dowodów, aresztowano ich i skazywano
na wieloletnie kary więzienia, a nawet na karę śmierci.
Do rangi symbolu ofiar represji stalinowskich w łódzkiej
adwokaturze można zaliczyć adwokatów Witolda Pajora,
który skazany na karę śmierci przebywał w celi śmierci
kilka lat, Edwarda Góreckiego, Witolda Kotowskiego
oraz Eugeniusza Zejdę.
W 1953 roku, kiedy odwołano szkodzącego adwokaturze
denuncjującego adwokatów dziekana Kazimierza Aspisa-Popeckiego, funkcję tę powierzono adwokatowi Mirosławowi Olczykowi, który starał się naprawić krzywdy represjonowanym adwokatom i przywrócić ich do zawodu. W ten
sposób do 1956 roku doprowadził Izbę do okresu tzw. odwilży poststalinowskiej, kiedy to dziekanem został adwokat
Zygmunt Albrecht. W owym okresie, a także później, władze
samorządu adwokackiego Izby Łódzkiej starały się chronić
adwokatów przed naciskami władz komunistycznych i działaniami służby bezpieczeństwa. W okresie PRL-u wielu adwokatów łódzkich, jeśli nawet bezpośrednio nie angażowało
się w działalność opozycyjną wobec systemu komunistycznego, jak na przykład adwokat Karol Głogowski, na Zgromadzeniach Izby Adwokackiej odważnie występowało na rzecz
przestrzegania praw oraz wolności obywatelskich i ówczesnej
sytuacji politycznej.
Rok 1980 i ruch NSZZ „Solidarność” przyniósł wielki
entuzjazm społeczny i rozbudził nadzieje na zmianę systemu politycznego i demokratyzację życia publicznego.
Adwokaci łódzcy włączyli się z pełnym zaangażowaniem
w wolnościowy, solidarnościowy zryw społeczny, byli
twórcami wielu propozycji programowych i organizacyjnych, uczestnikami rozlicznych powstających organizacji
czy inicjatyw społecznych. 17 września 1981 roku w Łodzi
założono Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, na którego prezesa wybrano adwokata Mirosława
Olczyka. Ponadto wnieśli oni olbrzymi wkład ideowy, intelektualny i merytoryczny w uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury w Poznaniu, w czasie którego podjęto uchwałę –
apel do ORA w Łodzi o uchylenie uchwały o skreśleniu
z listy adwokatów Karola Głogowskiego. W uznaniu działań adwokatów łódzkich na forum samorządowym i społecznym oraz wobec rosnącej pozycji Izby Łódzkiej •
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w 1983 roku wybrano na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Marię Budzanowską, a Izba Łódzka jak nigdy
w historii posiadała liczną, czteroosobową reprezentację w Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Wprowadzenie stanu wojennego było dramatycznym
okresem w historii kraju, momentem prawdy, próby
charakterów i postaw zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Adwokaci łódzcy zapisali w tym
okresie piękną kartę historii, udzielając pomocy prawnej, głównie poradnictwa prawnego, prześladowanym
działaczom Solidarności oraz opozycji demokratycznej,
pełniąc godnie, bezkompromisowo i odważnie funkcję
obrońców w procesach politycznych. W tym kontekście
należy przywołać m.in. nazwiska adwokatów Krystyny
Skoleckiej-Kona, Karola Głogowskiego, Andrzeja Kerna, Konrada Gardy (internowanych) oraz Elżbiety Agackiej-Gajdowskiej, Mieczysława Korczaka, Józefa Kotkowskiego, Zbigniewa Maciejewskiego, Lecha Mazura,
Mirosława Olczyka, Stanisława Maurera, Wiesława
Ożadowicza, Eugeniusza Sindlewskiego, Wojciecha Sobańskiego, Jerzego Szczepaniaka, Andrzeja Wosińskiego
i wielu innych.
W 1983 roku w uznaniu znaczenia Izby Łódzkiej i łódzkich adwokatów dla obrony praw człowieka Krajowy Zjazd
Adwokatury Polskiej wybrał na Prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej adwokata z Izby Łódzkiej Marię Budzanowską, która zapisała swoją postawą piękną ale dramatyczną
kartę w życiu publicznym i w samej adwokaturze. Jeszcze
rok wcześniej jako poseł na Sejm z ramienia Stronnictwa
Demokratycznego głosowała w grupie 12 posłów przeciwko ustawie o delegalizacji związków zawodowych. Za ten
akt odwagi cywilnej spotkały ją ze strony władzy szykany
i represje. W okresie piastowania funkcji Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej była wierna zasadom demokracji
i praworządności oraz misji adwokatury Polsce: Wierność,
praw i wolności obrona, pomoc potrzebującym. Zapłaciła za to wysoką cenę, doznała bowiem wielu przykrości
i szykan, nie tylko ze strony władz komunistycznych, lecz
także części władz naczelnych adwokatury. Podupadła na zdrowiu i w 1985 roku pod presją złożyła dymisję.
Zmarła w roku 1988.
Po demokratycznym przełomie w 1989 roku, a następnie odzyskaniu pełnej niepodległości i suwerenności
przez Rzeczpospolitą, adwokaci łódzcy zaangażowali się
we współtworzenie wielu instytucji życia publicznego, od
samorządu terytorialnego przez prokuraturę, sądy, dyplomację i kulturę aż do działalności politycznej i parlamentarnej. Symptomatycznym tego przykładem jest wybór
na urząd wicemarszałka Sejmu RP adwokata Andrzeja
Kerna czy powołanie adwokata Witolda Knychalskiego
na przedstawiciela Senatu RP w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Warto wspomnieć także o działalności
Witolda Knychalskiego na niwie kultury. Dzięki swojej
miłości do Łodzi i fascynacji jej historią i bogactwem
dziedzictwa kulturowego stworzył Festiwal Dialogu
Czterech Kultur – wydarzenie kulturalne o charakterze
unikatowym.
Wielkim zaszczytem i powodem do dumy dla łódzkich adwokatów był wybór na Krajowym Zjeździe Adwokatury w Warszawie w 2007 roku adwokat Joanny
Agackiej-Indeckiej, która wniosła nową wizję adwokat8

ury, na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
Niestety tragiczna śmierć w katastrofie smoleńskiej nie
pozwoliła na zrealizowanie planów i zamierzeń Pani Prezes oraz nadziei, jakie z jej wyborem zostały rozbudzone
w środowisku.
Izba Łódzka była miejscem bardzo kreatywnym i innowacyjnym na mapie adwokatury polskiej. W łódzkim
samorządzie adwokackim powstawały pierwsze w kraju
projekty i inicjatywy środowiskowe: w latach 70. Klub
Adwokatów Pisarzy czy Kabaret Literacki prowadzony
przez adwokatów Jerzego Nowaka, Andrzeja Kerna i Janusza Jennera. W Izbie Łódzkiej w 1996 roku powstało
pierwsze w kraju regionalne pismo adwokackie „Kronika”,
którego pierwszym redaktorem naczelnym był adwokat
Jerzy Szczepaniak. W Łodzi zainicjowano również spotkania komisji prawnych, które stały się forum wymiany
poglądów na istotne sprawy adwokatury i źródłem nowych
nurtów intelektualnych w Adwokaturze Polskiej. Pod przewodnictwem późniejszej dziekan Izby Łódzkiej adwokat
Bożenny Banasik na początku lat 90. adwokaci łódzcy
stworzyli Fundację „Societas Palestra” oraz Stowarzyszenie
Adwokatów Polskich i Frankońskich, które integrowało
łódzkie środowiska prawnicze i skupiało wielu wybitnych
prawników. W okresie drugiej kadencji dziekana Andrzeja
Pelca w 2007 roku Komisja Parlamentarno-Prawna ORA
w Łodzi zainicjowała nowatorski i jedyny w kraju projekt
zwołania w Łodzi I Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, na którą przybyło
z całego kraju, ze wszystkich samorządów ponad 120
przedstawicieli zawodów zaufania publicznego w obronie
samorządności zawodowej przed próbami jej ograniczenia
ze strony niektórych sił politycznych. Od tego czasu adwokacka Łódź stała się centrum integracji środowisk inteligenckich skupionych w samorządach zawodów zaufania
publicznego. Tutaj powołano pierwsze w kraju forum stałej
formacyjnej współpracy instytucjonalnej samorządów
pod nazwą Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które corocznie organizuje
konferencje przedstawicieli samorządów – ogólnokrajowe
i lokalne. W latach 2013 – 2016 w samorządzie łódzkim
po raz pierwszy w kraju opracowano i przeprowadzono zintegrowaną i długofalową kampanię wizerunkową adwokatury i zawodu adwokata z wykorzystaniem
zarówno tradycyjnych form komunikacji społecznej,
jak i nowych technologii.
Lata 2009 – 2019 to w kraju czas dynamicznych przemian społeczno-politycznych, kulturowych i ekonomicznych, okres przewartościowań, które nie ominęły szeroko
pojętego wymiaru sprawiedliwości, dotyczących także
miejsca adwokata jako swoistego współczynnika wymiaru
sprawiedliwości oraz adwokatury jako instytucji systemu
ochrony prawnej obywateli. Zmieniły się warunki wykonywania tego zawodu, począwszy od zmian prawnych,
skończywszy na pojawieniu się nowych technologii, a także wizerunek adwokata, jego pozycja społeczna i poziom
zaufania publicznego. Pauperyzacji uległa sytuacja ekonomiczna ze względu na trudne realia rynkowe związane
z tzw. otwarciem zawodu i geometrycznym przyrostem
liczby jego przedstawicieli oraz nasyceniem rynku usług
prawnych przez różne profesje prawnicze, m.in. uzyskanie szerokich uprawnień w zakresie spraw cywilnych, ro-
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dzinnych i wreszcie karnych przez radców prawnych. Stan
osobowy Izby Łódzkiej w ostatnim dziesięcioleciu wzrósł
do niemal 1200 adwokatów.
Mijające dziesięciolecie przyniosło w życiu zbiorowym
Polaków szczególną traumę związaną z datą 10 kwietnia
2010 roku – dniem katastrofy smoleńskiej, w której wśród
96 ofiar znalazła się nasza koleżanka adwokat z Izby
Łódzkiej, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej śp. Joanna
Agacka-Indecka. Jej pogrzeb, organizowany m.in. przez
Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, był dramatycznym
wspólnotowym przeżyciem i bezprecedensowym wydarzeniem nie tylko dla adwokatury, w szczególności łódzkiej,
lecz także mieszkańców naszego miasta, którzy w liczbie
kilku tysięcy towarzyszyli w ostatniej drodze, oddali cześć
pamięci i pożegnali naszą koleżankę.
Adwokatura Łódzka w ostatniej dekadzie niewątpliwie
przeszła przemianę w wielu aspektach funkcjonowania organów samorządu adwokackiego i zrozumienia konieczności stworzenia metod komunikacji społecznej, mającej
fundamentalne znaczenie dla społecznego postrzegania
zawodu adwokata, rozumienia jego etosu i roli społecznej oraz przywrócenia nadwątlonego zaufania publicznego. Priorytetami organów samorządu Izby Łódzkiej stało
się polepszenie warunków codziennej pracy adwokatów
w wymiarze sprawiedliwości, budowanie silnego poczucia
przynależności do wspólnoty adwokackiej poprzez działania integracyjne, spotkania i uroczystości, zapewnienie
właściwego obiegu informacji pomiędzy organami samorządu a członkami Izby, czemu służyło stworzenie strony
internetowej i systemu komunikatów dziekańskich wysyłanych newsletterem, wzmocnienie dostrzegalności adwokatury w życiu społecznym poprzez prekursorską stałą
akcję wizerunkową, akcję edukacyjną adresowaną do młodzieży szkolnej i seniorów, organizowanie dla środowisk
inteligenckich Łodzi w przeddzień Narodowego Święta
Niepodległości w siedzibie ORA w Łodzi wydarzenia
patriotyczno-kulturalnego pn. „Wieczór Niepodległości”,
udział w wielu wydarzeniach o charakterze publicznym,
współpraca z władzami miasta, organizowanie wydarzeń
kulturalnych jak koncert muzyki poważnej dedykowany śp.
Prezes NRA adw. Joannie Agackiej-Indeckiej organizowany
w przeddzień Zgromadzeń Izby Adwokackiej, integracja
środowisk samorządowych zawodów zaufania publicznego w ramach prężnie działającego i powstałego z inspiracji
adwokatury w 2010 roku Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, pierwszego
tego typu projektu w kraju, reaktywowanie współpracy
międzynarodowej, w szczególności z adwokaturą Lyonu,
i nawiązanie kontaktów międzynarodowych, w ramach
których na szczególny respekt zasługiwała współorganizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi z polskimi placówkami dyplomatycznymi akcja porad prawnych
pro bono dla Polonii i Polaków mieszkających za granicą:
w Paryżu, Lyonie i Sztokholmie, zaangażowanie adwokatów łódzkich we wsparcie dążeń wolnościowych i demokratycznych na Ukrainie, obecność na Majdanie i akcja
solidarności z narodem ukraińskim wobec aneksji Krymu
przez Rosję, wzmocnienie pozycji Izby Łódzkiej w Adwokaturze Polskiej, czego świadectwem było wprowadzenie
innowacyjnej akcji wizerunkowej rekomendowanej przez
NRA oraz dwóch elekcyjnych przedstawicieli naszej Izby

do Naczelnej Rady Adwokackiej i do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Zupełnie odrębnej uwagi wymaga nabycie
przez Izbę Łódzką od władz miasta 28 listopada 2014 roku
przepięknego neorenesansowego obiektu, tzw. willi Richtera, wraz z przyległym ogrodem, w którym po przeprowadzeniu gruntownego remontu od 10 października 2015 roku
mieści się siedziba ORA w Łodzi.
Należy jednak przypomnieć i podkreślić, że pewne wartości, kardynalne dla adwokatury i jej funkcji publicznej,
pozostają uniwersalne. Z historii łódzkiej adwokatury wywodzimy nie tylko silną tożsamość wspólnotową, lecz także
inspirację do działania dla ochrony praw i wolności obywatelskich oraz rządów prawa jako warunków podstawowych
demokratycznego państwa prawnego wolnych obywateli.
Adwokaci łódzcy w ostatnim dziesięcioleciu na wielu
płaszczyznach swojej działalności zawodowej, samorządowej i politycznej kroczyli drogą swoich znakomitych
poprzedników i udowadniali przywiązanie do wartości
patriotycznych, wolnościowych, demokratycznych, w tym
samorządowych, oraz rządów prawa. W latach 2015 – 2018
wobec zagrożeń wartości konstytucyjnych wielu łódzkich
adwokatów zaangażowało się w obronę niezależności sądów i porządku konstytucyjnego RP. Adwokaci wraz z sędziami ze stowarzyszenia Iustitia oraz radcami prawnymi
prowadzili akcję edukacyjną dotycząca propagowania
przepisów konstytucji jako fundamentu demokratycznego
państwa prawnego, a także uczestniczyli w manifestacjach
wraz z mieszkańcami miasta przed sądem okręgowym
w Łodzi w ramach akcji „Bądźmy razem”.
Niniejsza publikacja jest świadectwem naszej środowiskowej pamięci i tożsamości. Jesteśmy depozytariuszami
etosu adwokata. Nasza historia stanowi nasze dziedzictwo,
ale także zobowiązanie na przyszłość.
Pragnę podziękować osobom, bez których pracy i zaangażowania opracowanie i wydanie niniejszej publikacji
nie byłoby możliwe. Dziękuję kol. adwokat Katarzynie Piotrowskiej-Mańko, Sylwii Kubiak-Kielichowskiej, Michałowi
Wojtysiakowi, dziekanom Andrzejowi Pelcowi i Zbigniewowi Wodo oraz tym wszystkim Koleżankom i Kolegom,
którzy opracowali poprzednią pozycję „60 lat Łódzkiej Izby
Adwokackiej”, z której czerpaliśmy inspirację i wykorzystaliśmy część materiałów.
Oddzielne podziękowanie składam Panu Krzysztofowi
Waloszczykowi, który podjął się opracowania graficznego
i edytorskiego niniejszego wydania.
Z wyrazami szacunku
adw. Jarosław Zdzisław Szymański
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
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adw. katarzyna piotrowska-mańko

/ redaktor naczelna „Kroniki”

Mówi się „piękny wiek”. Rzeczywiście to już 70 lat, choć
z naszych plakatów wizerunkowych wiemy, że bronimy nawet od 300 lat. Tym bardziej niełatwo jest zebrać i dokonać
kompendium zdarzeń oraz wybrać te, które zaważyły lub
mogły zaważyć na teraźniejszości. Przygotowując materiały
do jubileuszu, chcieliśmy pierwotnie wydać kolejną książkę jubileuszową, pod podobnym tytułem: „70-lecie Izby
Łódzkiej”. Jednak z przyczyn natury merkantylnej, związanych z decyzjami „na górze”, a można nawet powiedzieć
konkretniej, „w Warszawie”, postanowiliśmy wydać jubileuszową „Kronikę 70-lecia”. Zwłaszcza, że to akurat 70. wydanie „Kroniki”. Zbieg okoliczności całkowicie przypadkowy,
a jakże korzystny.
Przygotowanie tej „Kroniki” było dla mnie w głównej
mierze obserwacją umiejętności elastycznego sposobu postępowania wobec zmieniających się realiów, a więc i rozwoju
adwokatury przez te siedemdziesiąt lat. To niesamowite, ale
elastyczność jest niejako wbudowana w istotę bycia adwokatem. Ile razy trzeba przeinstalować swój dzień, godziny pracy,
podporządkować się zmianom wokand albo zmianie sytuacji
na sali w trakcie rozprawy. Czasem wydaje się, że sama wiedza nie jest tak ważna jak umiejętność dostosowania się do
rzeczywistości.
Zagłębienie się w lata ubiegłe właśnie pod tym kątem
było fantastyczną przygodą i nauką. Oczywiście nie znaczy to, że „Kronika 70-lecia” to kompendium 70 lat życia Izby. Podjęcie się tego zadania byłoby bowiem nie
lada wyzwaniem i wymagałoby zaangażowania zdecydowanie większej liczby osób i czasu, dlatego to wydanie
skupia się na ostatnich dziesięciu latach, na zaakcentowaniu kilku wydarzeń, które wydają się być istotne i które być może rzeczywiście okażą się dla tego, kto będzie
dokonywał takiego podsumowania za kolejne dziesięć lat,
także ważne.
A zatem elastyczność i dostosowanie to cechy, na które
zwróciłam uwagę. W zależności od kontekstu mogą być one
oczywiście pozytywem albo wadą. Staram się jednak myśleć
pozytywnie, więc zwróciłam uwagę na dobre strony. Pisząc
o ostatnich dziesięciu latach, trzeba było od czegoś wyjść,
zobaczyć, jak adwokatura w Łodzi powstawała, jak trwała przez 60 lat. Był to niełatwy okres. Czasy po wojnie,
trudne rządy z nadania politycznego dziekana Kazimierza Aspisa-Popeckiego i wydalenie mnóstwa adwokatów
z zawodu, potem przełomowy rok 1956, kolejni łódzcy
dziekani, w tym niezapomniany Mirosław Olczyk czy Eugeniusz Sindlewski, którzy starali się integrować środowisko
i musieli lawirować pomiędzy dobrem adwokatury, codziennym ich funkcjonowaniem zawodowym a naciskami i ciągły-

mi próbami zwalczania samorządu, jako przeciwieństwa autorytaryzmu. A potem niełatwe lata 80., procesy polityczne,
lojalność lub jej brak wśród kolegów, poddawanie się lub nie
presji władzy. Wreszcie rok 1989 i lata 90., które były – jak nazwał to trafnie Marian Redlisz-Redlicki w publikacji „60 lat
Łódzkiej Izby Adwokackiej” – „zachłyśnięciem się wolnością”, nie tylko zresztą przez adwokaturę. Obserwując
wydarzenia tych 60 lat i zachowania władz samorządowych,
uważam, że jedyne, co pozwoliło adwokaturze przetrwać,
to umiejętność dostosowania się. Nie jest to oczywiście nic
odkrywczego, albowiem na tym polega właśnie ewolucja, ale
patrząc na inne samorządy, mam wrażenie, że oprócz ewolucyjnego przetrwania jako stowarzyszenie stricte zawodowe
adwokatura zachowała jeszcze własną tożsamość. A nawet
nie tylko zachowała, lecz także rozwinęła. Wspomniana publikacja pod redakcją Mariana Redlisz-Redlickiego, przegląd
„Kroniki” od początku jej powstania, rozmowy z adwokatami,
pozwoliła na zarysowanie się obrazu adwokatury właśnie
w kontekście ewolucji, ponieważ z perspektywy przełomu
lat 2009 i 2010. Z pewnością zbiegiem okoliczności rok 2009,
czyli początek ostatniej dekady, to kolejne wydarzenie
przełomowe – wejście do zawodu pierwszej grupy osób
z naboru na aplikację według zmienionych przepisów.
Dyskusyjna może być sama nazwa – ʻotwarcie zawodu’ –
albowiem w tym sformułowaniu zawarta jest informacja,
że wcześniej był on zamknięty. Ocenę czy był, czy nie, pozostawiam każdemu we własnym zakresie. Jednak faktem
jest, że ten moment był przełomowy. Jego zagadka zaklęta
jest w liczbach. Po wojnie w Izbie Łódzkiej praktykowało
niespełna 300 adwokatów, w roku 2008 czyli po 60 latach
liczba ta wzrosła do 500, a przez kolejną dekadę przekroczyła 1000. To musiało wpłynąć na kształt, charakter i postawę
adwokatów, ale i adwokatury. Pytanie – czy rzeczywiście
wpłynęło? Z pewnością w Łodzi tak, ponieważ znalazło się
dużo mądrych ludzi, którzy zobaczyli w tym zjawisku potencjał. Było oczywiście wielu, którzy sądzili, że to początek
końca, jednak zawsze są tacy, którzy w ten sposób określają
przemiany, rozwój i kontynuację. Nie, to nie był początek
końca, albowiem w Izbie Łódzkiej przez ostatnie dziesięć
lat samorząd postawił na integrację, samodoskonalenie
i upublicznianie wizerunku adwokatury jako samorządnej
całości. Wydarzeń rzeczywiście było mnóstwo. Izba w tym
czasie miała trzech dziekanów – Andrzeja Pelca do 2010 r.,
Zbigniewa Wodo do 2013 r. i obecnego dziekana, Jarosława
Zdzisława Szymańskiego, pełniącego tę funkcję od 2013 r.
drugą dekadę. Niewątpliwie umieli oni nie tylko dostosować
prędkość jadącego bolidu do zakrętu, lecz także prowadzić
go w pięknym stylu – pomimo dość trudnej trasy. Każdy
na swój sposób. Jestem bardzo wdzięczna, że opracowując
tak obszerny materiał do bieżącego wydania, miałam możliwość poznać tak wielu ludzi, którzy mieli wpływ na obecny
kształt samorządu w Łodzi. Te dziesięć lat to naprawdę kawał
dobrej roboty.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy współpracowali
przy wydaniu jubileuszowej „Kroniki 70-lecia”. ¶
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Ostatnia dekada w Izbie Łódzkiej
Obchody 60-lecia Izby Łódzkiej w 2009 r. uświetnione
wydaniem okolicznościowej publikacji zakończyły pewien rozdział i otworzyły nowy. Rozpoczął się okres zmian
w organizacji adwokatury, który musiał spowodować jej
przemianę, trwającą do dziś. Niewątpliwie adwokatura,
także łódzka, w pewien sposób została zdeterminowana
zmianami w zakresie formy aplikacji i dostępu do zawodu.
Pierwszy rocznik z nowego naboru zdawał egzamin w listopadzie 2009 r. i składał ślubowanie w styczniu 2010 r.
Forma egzaminu końcowego różniła się jednak znacznie
od późniejszych. Był to ostatni egzamin zawodowy, na który składał się oprócz części pisemnej egzamin ustny, zakończony sukcesem blisko 50 osób. Kolejne roczniki były
raz mniejsze, raz większe. Pierwszy egzamin zawodowy
przeprowadzony już według całkowicie nowych zasad odbył się na przełomie czerwca i lipca 2010 r. Część ustną
zastąpiono testem oraz dodano część opisową egzaminu
z prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
Ostatecznie Izba zyskała 56 nowych adwokatów. Już te
dwie grupy stanowiły znaczny wzrost liczby adwokatów
na rynku. Coraz częściej zresztą zaczęto używać określenia ʻrynek usług prawniczych’. Wcześniej termin ten, jeśli
był używany, to przez nielicznych, a często w sensie pejoratywnym. W lipcu 2011 r. Okręgowa Rada Adwokacka
mocą uchwały poprzedzonej rekomendacją i propozycją
kierownika szkolenia aplikantów adwokackich Bartosza
Tiutiunika, zwiększyła zakres przedmiotowy kolokwium
połówkowego dla II roku aplikantów. Aplikanci nazywali
to ʻmałym egzaminem adwokackim’. Pierwsza cześć to test
zawierający 105 pytań w blokach tematycznych obejmujących podstawowe spektrum zagadnień – od prawa karnego poprzez postępowanie administracyjne po znajomość
orzecznictwa Sądu Najwyższego. Drugą część stanowiło
samodzielne do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne opra-

cowane w formie apelacji karnej, cywilnej i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Egzamin adwokacki
w 2011 r. pozytywnie zakończył się dla 97 osób.
Kolejne lata przyniosły kosmetyczne zmiany w formie
egzaminu końcowego i wzrost liczby adwokatów. Ostatecznie na przestrzeni lat 2008 – 2018 liczna adwokatów powiększyła się z 496 do 1047 osób.
Przez ostatnią dekadę aplikantami opiekowało się
dwóch kierowników szkolenia – Bartosz Tiutiunik, później
wspierany przez dr. Bartosza Kucharskiego, oraz od 2016 r.
dr Sylwester Redeł. Wszyscy niezwykle oddani aplikantom, dbający o nich z niemal ojcowskim zaangażowaniem,
wprowadzający zmiany do merytorycznego toku aplikacji poprzez usprawnianie kolokwiów, zmiany ich zakresu
i formy. Od 2010 roku mamy bowiem kolokwia cząstkowe
w formie ustnej. Jest to jedyny sposób, jak wskazują członkowie ORA w Łodzi, wobec wycofania tego egzaminu z elementów egzaminu zawodowego, aby pretendent do zawodu miał możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i siebie
w sposób żywy, spontaniczny, mając kontakt ze specjalistą,
pokonania stresu, skonfrontowania się z zaskoczeniem itd.
Liczba nowych adeptów sztuki zaczęła determinować
kształt adwokatury łódzkiej. W roku 2010 dziekanem został Zbigniew Wodo. Ten czas to dla Łodzi trudny okres
po śmierci Joanny Agackiej-Indeckiej, w którym zabrakło
osoby integrującej środowisko, mającej wizję przyszłości
adwokatury i energię do działania jak mało kto. Dziekan
Zbigniew Wodo musiał zmierzyć się z rosnącą liczbą adwokatów. Postawił na kształcenie. Doskonalenie zawodowe
adwokatów pod kierownictwem Sylwii Kubiak-Kielichowskiej było jego oczkiem w głowie. Do współpracy zaczęto
zapraszać prelegentów o najwyższych kwalifikacjach – profesorów prawa, sędziów Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych. Szkolenia odbywały się w bardzo różnych formach •
rr Ślubowanie adwokatów rocznika 2015–2018
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oo Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Łódzkiej, 2010 r.
Dziekan Zbigniew Wodo
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

(wykłady w lokalu ORA, przynajmniej dwa razy w roku
wyjazdy szkoleniowe i nieco niedoceniana forma konferencji uniwersyteckich). To w tamtym czasie Izba uczestniczyła niemal we wszystkich inicjatywach naukowych i szkoleniowych organizowanych przez Uniwersytet Łódzki,
w formie patronatów, niewielkiego wsparcia finansowego,
w zamian za co adwokaci korzystali z wydarzeń uniwersyteckich bez ograniczeń i bezpłatnie. Podczas kadencji
dziekana Zbigniewa Wodo wprowadzono do programu
aplikacji tzw. case method, czyli opracowywanie konkretnych spraw na zajęciach, a także zaczęto powszechnie stosować ankietę aplikancką, będącą ewaluacją wykładowców.
Pozwalało to – i do dziś pozwala – na krytyczną weryfikację wykładowców, a nawet w miarę potrzeby ich zmianę,
co powoduje utrzymywanie wysokiego poziomu aplikacji,
o czym świadczy odsetek zdających egzamin adwokacki
w Łodzi. Dziekan Zbigniew Wodo, stawiający rygorystyczne egzekwowanie zasad etyki i deontologii zawodu

na pierwszym miejscu, doprowadził do zmniejszenia się
liczby skarg na adwokatów. Z pewnością także na ten okres
przypada przeorganizowanie administracyjne Izby, choćby
w zakresie rozwinięcia i usprawnienia całego działu szkolenia aplikantów adwokackich. Całokształt pracy i pełnienia
przez niego tej funkcji zamyka się w wywiadzie przeprowadzonym z nim na koniec kadencji („Kronika” nr 49), w którym powiedział, że „działalność samorządowa w ogólności
wymaga dużego wysiłku i jeżeli ktoś chce pracować w samorządzie, obejmować stanowiska, musi mieć świadomość,
że to nie są funkcje tytularne i „ku ozdobie”. Nie jest to też
żadna władza, co trzeba podkreślić. Po prostu kawałek poważnej, żmudnej roboty, na którą trzeba mieć czas, niezależnie od swoich obowiązków zawodowych”. Za czasów
dziekana Zbigniewa Wodo adwokatura łódzka zacieśniła
współpracę, za sprawą przyszłego dziekana Jarosława Zdzisława Szymańskiego, z innymi samorządami zawodowymi. Staraniem Komisji Parlementarno-Prawnej powstało

oo Ogólnopolskie Spotkanie
Przedstawicieli Samorządów Zaufania
Publicznego w 2015 r. w Łodzi. Spotkaniu przewodniczył dziekan Jarosław
Zdzisław Szymański
©©MICHAŁ BOROWSKI
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pp Alicja Bień, Konsul
Honorowy Francji w RP
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

bowiem Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego, którego działalność zdecydowanie wykraczała
poza region łódzki (więcej o tym w rozdziale Adwokaci
łódzcy w Polsce). Bardzo rozwinęła się współpraca adwokatów z Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz
Fundacją Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Kontynuując inicjatywę Komisji Prawnych i śp. Joanny Agackiej-Indeckiej, prowadzono poradnictwo pro bono w każdy
poniedziałek w lokalach ORA, a adwokaci angażowali się
w ogólnopolskie akcje bezpłatnej pomocy prawnej. Dziekan Zbigniew Wodo rozpoczął także popularyzację partnerstwa publiczno-prywatnego dla adwokatury. W styczniu
2013 r. ORA w Łodzi podpisała porozumienie o współpracy
na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w regionie łódzkim z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego.
W tym czasie także Izba powiększyła majątek. W roku
2012 r. doszło do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu użytkowanego na potrzeby

Ośrodka Wypoczynkowego w Grotnikach. Od 2010 r. zaczęła rozwijać się integracja środowisk prawniczych, zapoczątkowana Balem Prawnika w 2011 r.
Na ten czas przypada też bardzo prestiżowe wydarzenie,
jakim było nominowanie Alicji Bień na konsula honorowego Francji 24 lutego 2012 r. Podczas gali nowej Pani Konsul towarzyszyli ówczesny dziekan Zbigniew Wodo oraz
m.in. Krystyna Skolecka-Kona, Jerzy Szczepaniak, Dariusz
Wojnar, Bartosz Zacharek, Malina Tarczyńska-Kubiak, Stanisław Kubiak, Dorota Dzięgielewska i Ewa Woskowicz.
Alicja Bień z pewnością stanowi przykład właściwej osoby
na właściwym miejscu. Doskonale wykształcona, zawsze
świetnie przygotowana, o bardzo wysokim poziomie
etycznym. Włada biegle językiem francuskim, angielskim
i rosyjskim. Wśród wielu etapów jej kształcenia jest m.in.
uzyskanie Dyplomu Prawa Francuskiego Uniwersytetu
Pierre Mandes II Grenoble, staż w Radzie Europy – Trybunale Praw Człowieka, Podyplomowe Studia Prawa •

pp Alicja Bień, Konsul
Honorowy Francji.
Adwokat Izby Łódzkiej
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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Francuskiego w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Tours od 2008 r. Już jako
Konsul Honorowy Republiki Francuskiej Alicja Bień została uhonorowana przyznaniem przez Prezydenta Republiki
Francuskiej Francois Hollande Orderem Legii Honorowej
za działanie na rzecz współpracy i zbliżenia narodów polskiego i francuskiego.
Nie można nie wspomnieć, że Zbigniew Wodo jako
jeden z pierwszych w Łodzi mówił otwarcie o problemie
reklamy zawodu adwokata. Widział potrzebę potraktowania tematu systemowo i planował poruszać ten temat
w organach Naczelnej Rady Adwokackiej. Był zdecydowanym przeciwnikiem tzw. reklamy indywidualnej,
uważał jednak, że koniecznością jest podjęcie dyskusji
na ten temat w ogóle, albowiem problem ten będzie tylko
narastał. Jako dziekan był zwolennikiem przyjmowania
rzeczywistości takiej jaką jest, i mierzenia się z nią, a nie
obrażania na nią.
Lata 2010 – 2013 to okres pytań stawianych przez środowisko co do roli samorządu adwokackiego. Coraz częściej
pytania te wypływały z wnętrza samego samorządu. Zarysował się, po raz pierwszy od czasów powojennej adwokatury,
problem wskazywania adwokatom, szczególnie młodym,
dlaczego warunkiem jej istnienia jest istnienie samorządu.
Władze adwokatury łódzkiej, dziekan Zbigniew Wodo, a od
sześciu lat dziekan Jarosław Zdzisław Szymański, kontynuowali dotychczasową linię adwokatury prosamorządowej.
Niezmiennie opowiadają się za zachowaniem samorządu.
Cały czas władze adwokatury łódzkiej podkreślają istotę
tego parasola ochronnego w dobrym tego słowa znaczeniu.
Samorządność zawsze miała silny związek z integracją środowiska, potrzebą wzajemnego wsparcia, przekazywania
sobie wiedzy i doświadczeń oraz zrozumienia istoty wykonywania zawodu adwokata. Rocznik aplikantów 2006 – 2009
był pierwszym, który rozpoczynał aplikację egzaminem
16

qq Bal Mistrzów Sportu, jesień 2014 r. Na zdjęciu
m.in. Jarosław Szczepaniak (pierwszy od lewej),
Sylwia Kubiak-Kielichowska z dyplomem za II miejsce oraz wręczający nagrody dziekan Jarosław
Zdzisław Szymański

państwowym. Nie należy ukrywać, bo jest to część naszej
historii, że dla środowiska adwokackiego nie było to proste.
Duża liczba aplikantów, co przełożyło się na przestrzeni
trzech lat na większą liczbę adwokatów, spowodowała spore
emocje. Niestety zauważalny był wyraźny podział, a graniczną linią był rocznik 2006 – 2009. Rów trzeba było jednak
zasypać. W tamtym czasie było sporo osób, które to widziały.
Komisja Sportu i Rekreacji kierowana przez Jarosława Szczepaniaka, który rozpoczął organizowanie Balów Mistrzów
Sportu, zapoczątkowała cykliczne organizowanie rajdów
motocyklowo-rowerowo-pieszych, przyjęcia choinkowe dla
dzieci adwokatów i aplikantów adwokackich. Te na pozór
lifestylowe wydarzenia spowodowały, że również młodzi
adwokaci, wchodzący do adwokatury po 2010 roku, zaczęli
się czuć dobrze w tym środowisku i być pełnoprawnymi jego
członkami, a w konsekwencji poczuli potrzebę integrowania
się i utożsamiania z nim. W ten model integracji wpisuje się
także doskonale pielęgnowana przez Piotra Olszańskiego
tradycja pikników rodzinnych w Grotnikach, odbywających się do dziś i niesamowicie rozwiniętych przez szefa
Komisji Kulturalnej, obecnie przekształconej w Komisję
Sportu i Rekreacji oraz Kultury i Integracji Zawodowej. Od
2010 r. regularnie spotykamy się na piknikach rodzinnych
wiosną i jesienią, a polana w ośrodku im. Z. Deczyńskiego
w Grotnikach tętni życiem i śmiechem dzieci. W pikniku
uczestniczą nie tylko adwokaci i aplikanci adwokaccy, lecz
także ich rodziny. Integracja obejmuje więc również osoby,
które na co dzień żyją z adwokaturą, co – jak każdy wie – nie
jest proste, zważywszy na to, że adwokat to nie zawód, to sposób na życie.
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Od 2013 r. po majowych wyborach funkcję dziekana objął dotychczasowy szef Komisji Parlamentarno-Prawnej Jarosław Zdzisław Szymański. Na Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w maju 2013 r. przyszły
rr Coroczne Zgromadzenie Izby Łódzkiej. Na zdję- dziekan przedstawił swoją wizję, nazywając ją „zmianą
ciu członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej
jakościową funkcjonowania władz samorządowych dla
2016–2020: Od lewej na górze Sylwester Redeł
podołania wyzwaniom współczesności, z którymi adwo(kierownik szkolenia aplikantów adwokacich),
Jarosław Bielski (skarbnik ORA). Od lewej na dole: katura musi się zmierzyć”. Można z czystym sumieniem
Sławomir Szatkiewicz (sekretarz ORA), Bartosz
powiedzieć, że obie późniejsze kadencje w całości były
Tiutiunik (wicedziekan)
spełnieniem założeń wyrażonych w credo wyborczym
„przyszliśmy tutaj do ciężkiej pracy, a nie dla osobistego
splendoru, i winniśmy innym dawać świadectwo własnego przykładu troski o adwokaturę i pracy na jej rzecz”.
To początek rozwoju polityki medialnej Izby, dbałości
o obecność adwokatury w mediach i przestrzeni publicznej, wdrożenia i rozwoju kampanii wizerunkowej, której
Izba Łódzka była prekursorem, wprowadzenie do Izby
instytucji Rzecznika Okręgowej Rady Adwokackiej, którym do dziś jest Piotr Kaszewiak, a następnie stworzenie
Biura Prasowego ORA i Komisji Wizerunkowej, której
przewodniczyli Aleksandra Bierzgalska i Piotr Nowakowski, pod kierunkiem której do dziś działa Komisja ds.
Wizerunku i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W drugiej kadencji z komisji tej wyodrębniono Komisję
ds. Edukacji Prawnej pod kierownictwem Marii Janik
(o rozwoju idei promowania wizerunku i roli łódzkiej
adwokatury na arenie ogólnopolskiej więcej w części
Media i wizerunek).
Istotą funkcjonowania Izby pod kierownictwem dziekana Jarosława Zdzisława Szymańskiego było i jest przede
wszystkim wzmocnienie pozycji społecznej adwokatury
poprzez budowę jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, czemu służyły akcje wizerunkowe, edukacyjne oraz
jej obecność w mediach. Jednym z priorytetów jest bliska
współpraca z innymi instytucjami życia publicznego, •
qq Wybór Jarosława Zdzisława Szymańskiego
na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
w maju 2013 r. Gratulacje składa Andrzej Bąk,
wówczas przewodniczący Komisji Rewizyjnej ORA
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w szczególności instytucjami systemu ochrony prawnej
obywateli. Silny nacisk został położony na wzmocnienie
poczucia wspólnoty środowiska adwokackiego, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia uczestnictwa generacji
młodych adwokatów w życiu samorządu adwokackiego
Izby Łódzkiej, poprzez orgnizaowane uroczystości, zarówno te podniosłe, jak i towarzyskie. Mieliśmy więc Wieczory
Niepodległości, spotkania wigilijne w siedzibie ORA zakończone wspólnym kolędowaniem i uświetnione koncertem
kolęd w wykonaniu primadonny światowej sławy Joanny
Woś, koncerty organowe m.in. w Kościele Luterańsko-Augsburskim im. Św. Mateusza, ale również wspomniane
pikniki rodzinne, choinki czy nawet bale przebierańców,
gdzie przekrój strojów był nieprawdopodobny – od średniowiecznego rycerstwa poprzez oświeceniowe peruki aż
do Akademii Policyjnej rodem z Rhode Island lub Miami.
Sprawdzonym i skutecznie przeprowadzonym planem integracji środowiska było zaproszenie do udziału

zrozumiałe. Nie ma chyba drugiego bardziej wyemancypowanego i pełnego miłości do niezależności oraz dbającego
o integralność środowiska, które jednocześnie bardzo lubi
ze sobą spędzać czas. Taki też integracyjny przekaz i cel ma
powstały, m.in. z inicjatywy Jarosława Szczepaniaka, Klub
Motocyklowy Adwokatury Polskiej, powołany uchwałą
NRA w 2011 r. i mający siedzibę w Łodzi. Adwokaci i aplikanci traktujący motoryzację jako hobby od 1 stycznia
2012 r. mają już formalnie swój klub. Jego tradycją jest organizowanie rajdów pod hasłem „Wiosna Riders”. Zwykle
to zlot motocyklowy, ale także i rajd rowerowo-pieszy. Istotą jest integracja. Nieważne jakim środkiem transportu się
poruszasz, ważne, że masz cel i chcesz go osiągać wspólnie
z innymi. I tak odbył się „Wiosna Riders 2012” i Ogólnopolski Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów „Wiosna Bike 2012”
w maju 2012 r. w Szklarskiej Porębie. Po szczegóły można
sięgnąć na stronę klubu oraz do materiałów archiwalnych
„Kroniki”.

©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

qq Uroczyste obchody Święta Niepodległości
11 listopada 2014 r. przy Grobie Nieznanego
Żołnierza w Łodzi przy Bazylice Archikatedralnej
pw. św. Stanisława Kostki
pp Wieczór Niepodległości w ORA w Łodzi –
recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Joanny
Łubkowskiej, sopranistki z Akademii Muzycznej
w Łodzi, przy akompaniamencie Jakuba Czecha,
także z Akademii Muzycznej w Łodzi. Wykład
o muzyce wygłosiła Elżbieta Stępnik

w komisjach problemowych w ORA młodych adwokatów i aplikantów adwokackich. Rzeczywiście w tym
okresie widać było uaktywnienie się wielu osób spoza Okręgowej Rady Adwokackiej. Powstały też inne,
pozaregulaminowe komisje, które skupiły młodych
i kreatywnych.
INTEGR AC JA
Adwokatura, także łódzka, miewa wiele twarzy, ale jedną
z nich jest chęć bycia razem. Integracja zresztą jest siłą samorządu, a ten istnieje dzięki integracji, której nie można
przecenić. Ludzie, którzy mają wspólne zainteresowania
i lubią swoje towarzystwo, będą zawsze lepiej funkcjonować zawodowo niż ci zamknięci w sztywnych regulaminach i klatkach przemówień. Pod tym względem używanie
wobec adwokatury pojęcia ʻkorporacjaʼ jest zupełnie nie18
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qq Otwarcie siedziby Klubu Motocyklowego
Adwokatury Polskiej w Łodzi w 2012 r. Od lewej:
Zbigniew Wodo (Łódź), Stanisław Estreich (Lublin),
Jarosław Szczepaniak (Łódź), Andrzej Zwara
(Warszawa)
oo Karnawałowy Bal Prawnika w 2013 r.
Coroczny bal organizowany przez Komisję
Kultury (obecnie Komisja Sportu i Rekreakcji
oraz Kultury i Integracji Zawodowej, którą
kieruje Piotr Olszański)
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Nie ma integracji bez balów. Bal Prawnika czy Bal Prawników od 2011 r. jest stałym elementem karnawału. Z biegiem lat przekształcił się w imprezę skupiającą wiele środowisk prawniczych, niewątpliwie fantastycznie integrując te
środowiska. Miejsca były przeróżne. Piękne wnętrza Pałacu
Izraela Poznańskiego przyjmowały spore grono prawników
do 2015 r. Od czterech lat natomiast bal odbywa się w Hotelu
Andel’s. Przez te lata spotykali się przy tej okazji prawnicy
z niemal wszystkich zawodów prawniczych. Na stronie eKroniki oraz Okręgowej Rady Adwokackiej można oglądać fantastyczny zestaw zdjęć z poszczególnych corocznych imprez.
Adwokaci łódzcy i nie tylko zawsze wychodzili z założenia,
że nie samą pracą człowiek żyje. Nie ma wątpliwości, że wpisuje się to w zasadę złotego środka, która zapewnia równowagę. A przy okazji balów często spotykają się ludzie, którzy
na przykład razem studiowali, co wywołuje niemałe zaskoczenie. Opiekę nad organizacją balów przejął w 2012 r. Piotr
Olszański, obecnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej.
Organizowane przez niego imprezy integracyjne jak bale
czy pikniki rodzinne w Grotnikach, o których była mowa
wyżej, a także zorganizowany jesienią 2018 r. spływ kajakowy po Krutyni, są zawsze fantastycznym powodem, aby się
spotkać, poznać, zrozumieć. Podczas tych spotkań buduje
się więź samorządowa, która jest nie do przecenienia wśród
adwokatów.
Jeśli samorząd to majątek. Jak bowiem napisał we
wstępie do specjalnego wydania „Kroniki” Wiesław
Wolski, „samorząd majątkiem stoi”. W kolejnych latach majątek Izby powiększył się o nową siedzibę dla
OR A, tj. zabytkowy, neoromantyczny pałac pochodzący z lat 80. XIX wieku, znany dziś wszystkim jako
willa Richtera. Osobistym staraniem dziekana •
19
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Jarosława Zdzisława Szymańskiego, wicedziekanów
ORA – Dariusza Wojnara i Macieja Lenarta – oraz adw.
Marka Kopczyńskiego, który przeprowadził większość
negocjacji w sprawie warunków jej nabycia od gminy
Łódź, nabyta została na potrzeby Izby po fabrykancka
willa. Remont prowadzony był przy nieocenionym wkładzie Andrzeja Wosińskiego, który z ramienia ORA koordynował prace zarówno remontowe, jak i projektowe.
Był inicjatorem i założycielem Fundacji „Willa Richtera”,
która dzięki adwokatom fundatorom wsparła finansowo
remont. Pomysł jej utworzenia był oddolną inicjatywą, której celem było pozyskiwanie dodatkowych dobrowolnych
środków na rewitalizację i wyposażenie nowej siedziby.
Andrzej Wosiński zapytany o źródła inicjatywy powie-

rr Z inicjatywy Fundacji „Willa
Richter" przy wsparciu Belindy
Miller, potomkini Józefa Richtera,
w pracowni Jana Dominikowskiego
poddano renowacji witraż, który
został uroczyście odsłonięty
w październiku 2017 r. Podczas
uroczystości Jan Dominikowski
wygłosił prelekcję „Zdobią i mówią –
formy i treści witraży w łódzkich
rezydencjach”

©©KRZYSZTOF WALOSZCZYK

dział: „Chcemy, aby adwokatura tym razem występowała – obok swojej tradycyjnej roli – w roli mecenasa sztuki, kultury, a przede wszystkim zachowania dziedzictwa
budowniczych przemysłowej Łodzi w kontekście historii
naszego miasta”. Oczywiste było, że remont bieżący i kolejne będą zmierzały do utrzymania willi w stanie użytkowym, ale też z racji samofinansowania się przez adwokatów muszą mieścić się w granicach zdrowego rozsądku
i proporcji w stosunku do innych wydatków. Natomiast
środki na rewitalizację i wyposażenie willi, które w jakikolwiek sposób wykraczają poza te zaplanowane przez
ORA jako niezbędne do adaptacji nowej siedziby pochodziły właśnie ze środków gromadzonych przez fundację.
Niezbędność często łączy się z taniością za wszelką cenę,
w przypadku zabytków, jakim jest willa, nie można jednak
zapomnieć, że mają one swoje prawa i wymogi i może nie
dać się wykonać rewitalizacji bez droższych niż minimalne
nakładów, aby nie zniszczyć historycznego ducha obiektu. Dlatego właśnie kilkudziesięciu łódzkich adwokatów
uznało, że może powołać do życia fundację i początkowo w miarę swoich możliwości wspomagać regularnie
z własnych środków.
20
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Fundacja jednak nie byłaby fundacją, gdyby działała tylko „dla ciała”. Działa też „dla ducha”. Jednym z jej celów jest
bowiem stworzenie archiwalnego zbioru danych o rodzinie
Richterów oraz neorenesansowych willach wzniesionych
przez nich na przełomie XIX i XX wieku w Łodzi, a także popularyzacja wiedzy o roli rodziny Richterów w rozwoju włókienniczej Łodzi. W skład Rady Fundacji weszli
Krystyna Skolecka-Kona, Aleksander Kappes, Krzysztof
Kwiecień, Andrzej Pelc, Jacek Skrzydło, Zbigniew Wodo,
Bartosz Zacharek.
Otwarcie nowej siedziby było połączone z uroczystym
koncertem i bankietem dla gości. Łódzcy adwokaci gościli
w swoich ogrodach, nazywanych obecnie „ogrodami własnymi”, ówczesnego Wojewodę Łódzkiego Jolantę Chełmińską,
Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską, członków Zarządu Miasta i Rady Miejskiej, prezesa oraz członków NRA
i dziekanów Izb Adwokackich, prezesów sądów, przedstawicieli prokuratury, rektora UŁ, parlamentarzystów, prezesów
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, jak również
przedstawicieli mediów i środowisk kultury, łącznie przybyło na uroczystość ponad 200 osób. Była to jednak przede
wszystkim fantastyczna możliwość integracji środowiska
adwokackiego. Na uroczystość przybyło kilkudziesięciu
adwokatów naszej Izby, od najmłodszych adwokatów i aplikantów adwokackich po nestorów, wśród których nie mogło
zabraknąć m.in. Krystyny Skoleckiej-Kony.
To także czas, w którym adwokatura łódzka postawiła
na zacieśnienie współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Przejawem tej współpracy było przystąpienie do inicjatywy prezydent Hanny Zdanowskiej – programu pt. „Łódź kreuje”,
w ramach którego ORA w Łodzi m.in. prowadziła zajęcia
edukacji prawnej w szkołach ponadpodstawowych. Akcją
zawiadywała Maria Janik, szefowa Komisji ds. Edukacji
Prawnej. W myśl powiedzenia „im skorupka za młodu…”
adwokaci związani z komisjami problemowymi przeprowadzali w szkołach zajęcia edukacji prawnej i promocji
adwokatury, wyjaśniając rolę adwokata w ich życiu. W ramach akcji edukacyjnej odbywało się średnio 5 – 6 spotkań

z młodzieżą w semestrze. Zainteresowanie szkół przeszło
najśmielsze oczekiwania. To szkoły decydowały, jakie zagadnienia są dla nich istotne i zgłaszały swoje propozycje,
a adwokaci opracowywali te zagadnienia w sposób przystępny. Do programu przystąpiły licea i szkoły ponadgimnazjalne cieszące się w Łodzi znakomitą renomą: III LO,
XXVI LO, a także XVI LO, KLO i Gimnazjum oo. Bernardynów. Z czasem szkół zaczęło przybywać. Zainteresowanie
zajęciami edukacyjnymi rozciągnęło się na Łask, Sieradz,
Zduńską Wolę i Zgierz. Trzeba podkreślić, że program był
pierwszym tego typu w Polsce. Oprócz ścisłej współpracy
z miastem wpisywał się także w program budowania wizerunku i jako taki był dla łódzkiego środowiska adwokackiego priorytetem. Później, w związku z wydarzeniami
społeczno-politycznymi po roku 2015 r., rozwinęła się akcja
#MojaKonstytucja, której wymiar był ogólnopolski i bardziej systemowy, jednak w założeniach był dokładnie tym,
czym łódzka akcja edukacyjna, która zresztą trwa do dziś.
Izba Łódzka w zakresie dostrzeżenia tej formy promocji była
prekursorem. Na działaniach z 2015 r. nie poprzestano. Od
2017 r. adwokaci łódzcy współpracują z Sądem Rejonowym
dla Łodzi-Widzewa i uczestniczą w symulacjach rozpraw
karnych, które są swoistym przedstawieniem dla uczniów
szkół podstawowych oraz jeszcze do niedawna gimnazjalnych. Na prostych przykładach dzieci i młodzież uczą się
działania w praktyce zasady domniemania niewinności
i in dubio pro reo, biorą udział w naradzie przed wydaniem
wyroku. Najintensywniej adwokaci Izby Łódzkiej działali
w 2017 r. Miesięcznie odbywało się nawet sześć rozpraw z ich
udziałem. W ramach komisji Maria Janik koordynowała
także projekt „Prawnik Prawi w Bibliotece”, czyli spotkania adwokatów z seniorami i rozmowy edukacyjne o prawach pacjenta, osobie starszej jako ofierze przestępstwa,
prawie autorskim w internecie. Lata 2016 i 2017
to czas ogromnej aktywizacji edukacji prawnej. W ramach III edycji Łódzkich Senioraliów, które zostały zorganizowane wspólnie z Zespołem ds. Seniorów we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Łodzi •

pp „Prawnik prawi w bibliotece".
W 2017 r. prowadzony był cykl
spotkań edukacyjnych z seniorami.
Na zdjęciu prelegentka Aleksandra
Bierzgalska
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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i Łódzkie Centrum Wydarzeń, opracowano i przeprowadzono szereg wykładów i zajęć, w których brała udział Anna
Gręda-Adamczyk. W Zgierzu podobną rolę odegrała Anna
Głowińska. Oprócz kontynuowania dyżurów w ciągu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
adwokaci udzielali porad prawnych w Stowarzyszeniu Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz „Wszyscy Razem”
„In Corpore”. W kolejnych latach adwokatura łódzka przystąpiła do projektu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Tygodniu Konstytucyjnym, której projekt #MojaKonstytucja jest programem angażującym adwokatów z całej Polski.
Unikatową w kraju inicjatywą łódzkiego samorządu adwokackiego było nawiązanie w 2016 r. przez ORA w Łodzi
współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Związku Głuchych w zakresie poradnictwa prawnego i pomocy sądowej
dla członków związku oraz nauki podstaw języka migowego dla adwokatów. Koordynatorką całości projektu była
Katarzyna Ciesielska.
W ramach działań propagujących aktywność publiczną
adwokatów zorganizowano akcję „Łódzcy Adwokaci dla
swojego miasta”. Polegała ona na spotkaniach łódzkich
adwokatów z przedstawicielami władz miasta i mieszkańcami Łodzi, prowadzenie debat i często gorących dyskusji
na tematy ważkie społecznie i ekonomicznie dotyczące
miasta. Jednym z pomysłodawców bardzo zaangażowanych
w projekt był założyciel „Kroniki” i jej pierwszy redaktor
naczelny, Jerzy Szczepaniak. Od maja 2015 r. nowa siedziba oprócz funkcji integracyjnych i miejsca wydarzeń kulturalnych zaczęła pełnić także bardzo pragmatyczną rolę.
Przeniesiono bowiem do niej wykłady szkoleniowe dla
aplikantów adwokackich, co zdecydowanie ograniczyło
wydatki na najem pomieszczeń w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, niewątpliwie z zyskiem dla aplikantów
adwokackich, albowiem te kwoty mogły być przeznaczone
na poszerzenie oferty szkoleniowej.
Swoistym novum w kierunku wprowadzania w życie
Izby nowych sposobów komunikacji było stworzenie przez
Rzecznika Prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej Piotra
Kaszewiaka profilu facebookowego Okręgowej Rady Adwokackiej, który z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Ostatnie 10 lat to przede wszystkich
krok milowy w formach komunikacji w ogóle, więc niewyobrażalne byłoby niedostosowanie się do tej tendencji,
choć patrząc na tempo wprowadzania zmian w sposobie
komunikacji na poziomie ogólnopolskim, wykorzystywania nowoczesnych technologii jako sposobu komunikacji,
ale i polityki wizerunkowej adwokatury, pozostawia jeszcze
wiele do życzenia.
Ważnymi wydarzeniami w Izbie, przy których zgromadziło się znaczne grono adwokatów, to niewątpliwie Wieczór Pamięci w 10. rocznicę śmierci dziekan ORA w Łodzi
Bożenny Banasik i wydanie tomu jej wierszy, wykonanie
i poświęcenie przez ks. dr. Łukasza Burcharda sztandaru
Izby Łódzkiej oraz ufundowanie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Prezes NRA śp. Joannie Agackiej-Indeckiej w kwietniu 2014 r.
W ostatnim dziesięcioleciu adwokatura łódzka była dość
mocnym środowiskiem kulturotwórczym. Tradycją stało
się już organizowanie koncertów w przeddzień Zgromadzeń Izby w kościele pw. św. Mateusza, gdy gościliśmy
przy tej okazji wybitnego prof. Andrzeja Białko z Krakowa,
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organizowanie wystaw sztuk plastycznych – w siedzibie
ORA odbyła się wystawa instalacji tkanin prof. Włodzimierza Cygana, a w ogrodzie wystawa rzeźby Danieli
Jałkiewicz. W ramach przeróżnych spotkań i uroczystości
dla adwokatów śpiewali, poza wspomnianą wyżej Joanną
Woś, znany polski baryton Zbigniew Macias – dyrektor
artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi – oraz młoda
sopranistka z Filharmonii Łódzkiej Joanna Łubkowska.
Artystkę adwokaci gościli jeszcze kilkukrotnie podczas najprzeróżniejszych uroczystości izbowych jak jubileusze czy
wieczory wigilijne. W roku 2015 r. siedziba ORA przez jakiś
czas pełniła funkcję wystawienniczą, albowiem w kwietniu
została otwarta wystawa „Designerki Sztuki”. Były to prace
doktorantek Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi – Michaliny Szurgot oraz Wiktorii Jakubowskiej. Wernisażowi towarzyszył rzecz jasna koncert tria
studentek Akademii Muzycznej w Łodzi imienia Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów w składzie: Karolina Szczechowicz – wiolonczela, Maria Sosnowska – skrzypce, Maria
Orzeł – fortepian. Goście mieli możliwość wysłuchania
tria fortepianowego g-moll op. 15. cz. II i III B. Smetany,
a także tria fortepianowego d-moll op. 32, cz. I Antona
Areńskiego. Na uwagę zasługuje również propagowanie
w neorenesansowych wnętrzach willi Richtera twórczości artystycznej adwokatów łódzkich, czego przykładem
jest wystawa rysunku Zbigniewa Majewskiego „Drżenie
przestrzeni”.
Przepięknym, niezapomnianym i uroczystym momentem, którego nie można pominąć, zarówno w kontekście
samego kalendarium wydarzeń, jak i oczywiście integracji środowiskowej, był benefis Krystyny Skoleckiej-Kony,
który odbył się 12 maja 2018 r. w ogrodzie siedziby ORA.
Było to uroczyste zwieńczenie kariery zawodowej i oficjalne przejście w stan spoczynku. Święto było to niezwykłe,
albowiem Krystyna Skolecka-Kona to z pewnością postać
nietuzinkowa i ikona łódzkiej palestry, adwokat o najdłuższym stażu zawodowym. Wpis na listę adwokatów Izby
Łódzkiej otrzymała 16 grudnia 1954 r. Nie było przesady
w słowach dziekana Jarosława Zdzisława Szymańskiego,
który podczas powitania szacownego gościa rzekł, że ten
właśnie „benefis jest wyznaniem szacunku i hołdu dla
dorobku zawodowego, pozycji w adwokaturze i postawy
etycznej oraz dokonań na rzecz samorządu Pani Mecenas.
Jest Pani ikoną adwokatury, a Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym odzwierciedla wszystko to, kim Pani jest
i co uczyniła dla adwokatury”. I rzeczywiście podkreślić
trzeba, że uczyniła wiele. Jako wieloletni kierownik szkolenia aplikantów adwokackich wychowała dziesiątki młodych
adwokatów, jako obrońca w procesach politycznych lat 80.
nie uległa presji i pomimo internowania nie zmieniła swojej
obrończej postawy, broniąc w procesie łódzkich robotnic
„Teofilowa” przed Sądem Najwyższym w Warszawie, podczas
którego właśnie została pozbawiona wolności. Brała udział
w Zjeździe Solidarności w Gdańsku-Oliwie w 1981 r. oraz
w I Zjeździe Adwokatury w Warszawie. Była także członkiem Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w Łodzi od 1981 r. •
pp W maju 2018 r. Krystyna Skolecka-Kona obchodziła
swój jubileusz. Z tej okazji w siedzibie ORA w Łodzi odbyła się
uroczysta gala jubileuszowa. Na zdjęciu Pani Mecenas podczas
obrad KZA w Krakowie w 2016 r.

© MICHAŁ BOROWSKI

H i sto ri a

©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

qq W maju 2018 r. odbyła się gala
jubileuszowa Krystyny Skoleckiej-Kony, ikony palestry łódzkiej
oo Dostojnej jubilatce podczas gali
towarzyszyli członkowie najbliższej
rodziny, m.in. wnuk Franek Kona
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Krystyna Skolecka-Kona nigdy nie była postacią tuzinkową. O jej niezwykle bogatej osobowości świadczy to, że pierwotnie miała zostać aktorką. W liceum
prowadziła grupę teatralną. Kochała nauki humanistyczne – literaturę i historię. Jednak za namową ojca
w roku 1948 rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, a po nich aplikację adwokacką. Uznała,
że teatr i sala sądowa mają wiele wspólnego, zwłaszcza
w procesie karnym, w którym „słowo to jedno z najważniejszych narzędzi obrońcy”. Egzamin adwokacki zdała
w 1956 r. Od tamtego czasu nieprzerwanie była adwokatem
Izby Łódzkiej.
O pozycji dostojnej beneficjentki świadczy lista gości, którzy zabierali głos, wśród nich znaleźli się bowiem aplikantka
mec. K. Skoleckiej-Kony, a obecnie Konsul Honorowy Francji, Alicja Bień, Stanisław Kłys z Krakowa, członek Naczelnej
Rady Adwokackiej, były aplikant, obecnie poseł na Sejm
RP Cezary Grabarczyk, przedstawicielka prezydenta Łodzi
Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury
Luiza Staszczak-Gąsiorek, prezes Naczelnej Rady Adwo-
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kackiej Jacek Trela, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi Jarosław Zdzisław Szymański. Wśród pozostałych
nie zabrakło syna Piotra Kony, wicedziekana ORA Łódź
Macieja Lenarta i wielu innych.
Krystyna Skolecka-Kona jako adwokat była wielokrotnie nagradzana za pracę zawodową i społeczną, m.in.
w 1980 roku Honorową Odznaką Miasta Łodzi, w 1989
Złotą Odznaką Adwokatury PRL, w 1994 Odznaką Adwokatura Zasłużonym, w 1999 Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, w 2013 Wielką Odznaką
Adwokatura Zasłużonym, w 2014 roku medalem Dla
Obrońcy Praw Człowieka – Adwokatura Polska „Dla
Obrońcy Praw Człowieka Adwokatura Polska”. Benefis był oczywiście wydarzeniem o charakterze kulturalnym, albowiem uroczystość uświetnili wspaniali artyści,
a mianowicie Lena Ledoff, pianistka i kompozytorka,
absolwentka wydziału fortepianowego na Akademii Muzycznej w Woroneżu, oraz Zbigniew Macias, śpiewak
operowy, baryton, reżyser, absolwent Łódzkiej Akademii
Muzycznej.
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WSPÓŁPR ACA Z ZAGR ANICĄ
Odnotujmy też rozwój i systematyczny wzrost znaczenia Komisji ds. Współpracy Zagranicznej. Jest to zasługa
Bartosza Zacharka, który jako przewodniczący komisji reaktywował w drugiej połowie 2013 r. współpracę
z Izbą Adwokacką w Lyonie. Słowo ʻreaktywował’ nie
jest przypadkowe, albowiem wcześniej o współpracę tę
bardzo dbała dziekan ORA w Łodzi Bożenna Banasik.
W ramach utrzymywanej współpracy pod kierownictwem Bartosza Zacharka odbywały się staże zarówno
we Francji, jak i w Polsce. W 2014 r. komisja przygotowała
we współpracy z polskimi służbami dyplomatycznymi
plan udzielania na terenie polskich placówek dyplomatycznych porad prawnych pro bono przedstawicielom
Polonii.
W ramach projektu w październiku 2014 r. grupa
czterech adwokatów Izby wyjechała do Lyonu, gdzie
na terenie polskiego konsulatu, przy silnym udziale Konsula Generalnego RP Dariusza Wiśniewskiego,

udzielała porad prawnych pro bono dla Polonii z Lyonu
i całego okręgu konsularnego, obejmującego centralną
i południowo-zachodnią Francję. Współorganizatorem
ze strony francuskiej była Izba Adwokacka w Lyonie, którą reprezentowała Anna Mizerka z kancelarii
„De Foresta Avocats”.
Spotkanie w 2014 r. to odnowienie współpracy zapoczątkowanej w 1994 r. Jak pisze w „Kronice” Bartosz Zacharek: „Po symbolicznych 20 latach od zawarcia umowy
o współpracy, w jakże zmienionej rzeczywistości społecznej, politycznej i ekonomicznej, Izby Adwokackie w Lyonie
i w Łodzi zawarły nowe porozumienie o współpracy, które
uroczyście podpisali dziekan ORA w Łodzi oraz goszczący
wówczas w Łodzi na zaproszenie dziekana Izby Łódzkiej dziekan Barreau de Lyon Pierre-Yves Joly, któremu
towarzyszyła delegacja adwokatury lyońskiej w osobach
adwokata Guy de Foresta oraz Dyrektor Szkoły Adwokatów – École des Avocats Région Rhône-Alpes (EDARA)
Geneviève Biot-Crozet •
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qq W 2014 r. na zaproszenie
Jarosława Zdzisława Szymańskiego,
dziekana ORA w Łodzi, gości dziekan
Barreau de Lyon Pierre-Yves Joly
(Francja)
pp W listopadzie 2017 r. Jarosław
Szczepaniak brał udział w obchodach
5. rocznicy istnienia Ukraińskiego
Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów (UNBA), jako Koordynator
ds Kontaktów z Ukrainą z ramienia
NRA
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pp Na przełomie listopada i grudnia
2015 r. odbyło się III Polsko-Ukraińskie Szkolenie Adwokackie
rr III Polsko-Ukraińskie Szkolenie
Adwokackie 2016 r.
©©MICHAŁ BOROWSKI
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Z kolei jesienią 2015 r. przybyła do Łodzi grupa aplikantów adwokackich z Lyonu, którzy odbywali praktyki
w łódzkich kancelariach, towarzysząc adwokatom w codziennej pracy, także podczas rozpraw sądowych. Wobec
dużego zainteresowania formą pomocy prawnej dla Polonii przez polskie placówki dyplomatyczne we Francji we
współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi podobną akcję grupy łódzkich adwokatów zorganizowano w 2015 r. na terenie
ambasady RP w Sztokholmie oraz w konsulacie polskim
w Paryżu.
Od strony naszej wschodniej granicy z kolei sukcesywną współpracę zainicjował i prowadzi Jarosław Szczepaniak. Przyjaźń z Ukrainą trwa do dziś, a rozpoczęła się od
solidarności adwokatów łódzkich z narodem ukraińskim
w obronie praw człowieka w związku z tragicznymi wydarzeniami na Majdanie w Kijowie w roku 2014. Okręgowa
Rada Adwokacka w Łodzi włączyła się bardzo aktywnie
w protest przeciwko łamaniu praw człowieka na Ukrainie.
Adwokaci łódzcy zbierali pod siedzibą ORA na ul. Piotrkowskiej 63 podpisy od mieszkańców miasta pod petycją
wzywającą do zaprzestania łamania praw człowieka i brutalnego tłumienia demokratycznych dążeń narodu ukaińskiego. Na znak solidarności łódzkich adwokatów z narodem ukraińskim w jego aspiracjach wolnościowych ORA
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w Łodzi ufundowała znaczki z paragrafem na tle barw norodowych Ukrainy, które łódzcy adwokaci w czasie trwania
protestu nosili na togach.
Od tego czasu wizyty ukraińskich gości z adwokatury
kijowskiej są normą. Rozwój współpracy zaowocował
zorganizowaniem przez Jarosława Szczepaniaka wspólnie
z Naczelną Radą Adwokacką w I Europejskiej Konferencji Praw Człowieka w Instytucie Europejskim w Łodzi
15 maja 2014 r.
Współorganizatorem tego niezwykle istotnego z punktu
widzenia ochrony praw człowieka i wolności obywatelskich
wydarzenia była również Okręgowa Rada Adwokacka
w Łodzi. Wykłady wygłosiło wielu przedstawicieli nauki
prawa oraz praktyków, choćby europoseł Parlamentu Europejskiego dr Jacek Saryusz Wolski, prof. dr hab. Krzysztof
Indecki, prof. dr hab. Justyna Jurewicz czy Danuta Przywara – ówczesna Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka. Oczywiście obecny był także Prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej Andrzej Zwara, Prezes Najwyższej
Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Nie zabrakło rzecz
jasna gości z Ukrainy: Romana Maguta – przewodniczącego Izby Obrachunkowej Ukrainy, odpowiednika NIK
w Polsce oraz Walentina Stepaniuka – członka Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów Ukrainy, oraz Walen-
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tin Stepiuk – członek Narodowej Asocjacji Adwokatów
Ukrainy. Współpraca jednak dopiero się rozpoczęła. Kilka
dni później, 25 maja 2014 r., także Jarosław Szczepaniak,
Justyna Mazur i Piotr Osiewacz brali udział jako oficjalni
obserwatorzy RP w wyborach prezydenckich w Kijowie.
W lipcu tego samego roku przedstawiciele adwokatury
wzięli udział w zorganizowanym przez Adwokaturę Miasta
Kijowa I Międzynarodowym Forum pod hasłem „Szlaki
rozwoju Adwokatury Ukrainy w Unii Europejskiej”. Było
to niezwykle ciekawe doświadczenie, a obecni na nim byli
przedstawiciele środowisk adwokackich nie tylko z Unii
Europejskiej, lecz także Stanów Zjednoczonych. Jak zwykle na tego rodzaju spotkaniach nawiązano szereg kontaktów, które zaowocowały delegacją ukraińskich adwokatów
w Polsce we wrześniu tego samego roku. Podczas tego
pobytu, w Łodzi z udziałem m.in. Jarosława Szczepaniaka, wypracowano projekt porozumienia między oboma
samorządami, mający stanowić podstawę do dalszej ich
współpracy.
Ostatecznie 4 grudnia 2014 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką
a Radą Adwokatów miasta Kijowa. Współpracę koordynował z ramienia NRA m.in. Jarosław Szczepaniak. Jednym
z głównych założeń były szkolenia i współpraca między

kancelariami. Do współpracy tej z Łodzi przystąpili dr hab.
Justyna Jurewicz, Ryszard Marcinkowski, Mariusz Mazepus i Jarosław Szczepaniak.
Pierwsze szkolenie to kwiecień 2015 r. Począwszy od środy 22 kwietnia, biorący udział w szkoleniu adwokaci pogłębiali swoją wiedzę pod okiem swoich polskich kolegów
w kancelariach adwokackich w Bydgoszczy, Częstochowie,
Krakowie i Łodzi. Udział w negocjacjach, rozprawach i dyskusjach pozwolił ukraińskim kolegom poznać specyfikę
wymiaru sprawiedliwości i kancelarii adwokackich funkcjonujących w jednym z państw Unii Europejskiej. Właśnie to zagadnienie było dla nich najbardziej interesujące.
W tym samym czasie dziekan Izby Łódzkiej podejmował
w Łodzi Ambasadora Ukrainy w Polsce Jego Ekscelencję
Andrija Deszczycia, który spotkał się z łódzkimi adwokatami w związku z organizowanym szkoleniem. Końcowy etap
stażu to przyjęcie adwokatów z Kijowa i Odessy w siedzibie
ORA w Łodzi, podczas którego Denys Keshkentii i Jarosław Szczepaniak wygłosili krótkie referaty nt. ustroju adwokatury na Ukrainie oraz historii relacji obu samorządów.
Z kolei drugie szkolenie polsko-ukraińskie adwokatów zostało zorganizowane w Kijowie i miało miejsce
na przełomie czerwca i lipca 2016 r. Z Łodzi jako delegacja pojechali Natalia Szałamacha, Mariusz Mazepus •

pp Ambasador Ukrainy w RP, Andrij
Deszczycia, z dziekanem Jarosławem
Zdzisławem Szymańskim, 2014 r.
rr Łódzcy adwokaci przed siedzibą
Okręgowej Rady Adwokackiej
w obronie praw człowieka
na Ukrainie, luty 2014 r.
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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i Jarosław Szczepaniak. Ze strony ukraińskiej gości przywitała Natalia Savinowa, członkini Rady Adwokatów Kijowa.
Koledzy odwiedzili Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy oraz Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, które wówczas
było w fazie tworzenia. W ministerstwie dyrektor Centrum
Świadczenia Pomocy Prawnej Mirosław Ławrinok zapoznał nas z systemem bezpłatnej pomocy prawnej. Tamtejsi
adwokaci działają na podstawie umów z państwem w sieci
punktów pomocy prawnej tworzonych przez siebie. W Polsce obecnie także funkcjonuje podobny sposób udzielania
pomocy prawnej. Druga część szkolenia to rozprawy cywilna i karna. Niezbyt przyjemne, ale wywołujące zainteresowanie, były zamontowane na salach sądowych znane
z przekazów telewizyjnych „klatki” dla oskarżonych, co ciekawe, nawet dla tych, wobec których nie stosowano aresztu.
Szokujące były też poznane rozwiązania i praktyki stosowane w procedurze cywilnej, jak na przykład przepisy dotyczące wyłączenia sędziego, o tyle dziwne, że o zasadności
wniosku o wyłączenie decydował sędzia, którego wniosek
dotyczył. Ciekawie z punktu widzenia naszych dzisiejszych
doświadczeń brzmi fragment wspomnienia z tego okresu
Jarosława Szczepaniaka, opublikowanego na łamach „Kroniki”, w którym czytamy: „Celem kolejnej wizyty był Sąd
Konstytucyjny Ukrainy. Po zwiedzeniu części reprezentacyjnej spotkaliśmy się z sędziami. Środowisko sędziowskie
reprezentowali Viktor Shyshkin i dr Petro Stetsiuk. Poruszono rolę adwokatów jako osób dbających o wsparcie
porządku konstytucyjnego i realizację praw i wolności
obywatelskich. Ciekawym tematem były możliwości, jakie daje adwokatom ukraińskim prawo i praktyka sądowa
w zakresie wnoszenia swego rodzaju skarg, mimo braku
takiej instytucji w przepisach prawa, jak jest w Polsce”. Czy
i dziś, w roku 2019 r., po zmianach w Trybunale Konstytucyjnym dokonanych po roku 2015 r., możemy powiedzieć,
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qq Konferencja Komisji Wizerunkowych zorganizowana przez Komisję Wizerunkową w Łodzi,
październik 2013 r. Na zdjęciu, wśród licznych
uczestników konferencji m.in. Jerzy Szczepaniak,
współzałożyciel „Kroniki”
rr Porady prawne dla Polonii w Sztokholmie.
Na zdjęciu: Bartosz Zacharek (szef Komisji
ds Współpracy z Zagranicą), Joanna Pustelnik-Jaźwiec, Konsul RP w Sztokholmie Barbara
Sośnicka, Małgorzata Striżko i Jacek Podsiadło
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że system wnoszenia skarg konstytucyjnych i w ogóle
istnienie sądu konstytucyjnego jest w istocie gwarancją
praworządności?
W lipcu odbyło się II Forum Adwokatury Ukraińskiej,
w którym ze strony polskiej adwokatury brali udział Jarosław
Szczepaniak i Piotr Osiewacz. Wizyta oprócz części oficjalnej przewidywała także zwiedzanie Kijowa. Trzecie szkolenie adwokatów Ukrainy odbyło się w listopadzie 2016 r.
Do dziś relacje z kolegami z Ukrainy są bardzo przyjazne.
KONFERENC JE
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qq III Polsko-Ukraińskie Szkolenie
Adwokackie 2016 r. Spotkanie
w Ministerstwie Sprawiedliwości
z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem
rr Jarosław Szczepaniak (Łódź)
i Justyna Mazur (Bydgoszcz) podczas
spotkania Komisji ds. Współpracy
z Zagranicą przy NRA z Lidią Izowitową prezesem Narodowej Asocjacji
Adwokatów Ukrainy w siedzibie
NRA w Warszawie w czerwcu 2014
r. Obecny był także Piotr Osiewacz
(Częstochowa)

Adwokaci łódzcy przez ostatnią dekadę nie stronili także
od udziału w szeregu konferencji i spotkań naukowych. To,
że w kręgu środowiska adwokackiego znajduje się wielu
pracowników naukowych, pomogło we współorganizacji
tego typu spotkań. Zintensyfikowanie tych działań to lata
2015 – 2018.
W październiku 2013 r. w hotelu Grand z inicjatywy ORA
w Łodzi, a konkretniej budującej się wówczas Komisji Wizerunkowej, wspieranej przez ówczesnego członka NRA
Dariusza Wojnara odbyła się Ogólnopolska Konferencja
pod hasłem „Reklama czy jej brak”. Dotyczyła między
innymi obowiązującego nas generalnego zakazu reklamy,
a przyniosła niesamowity wtedy skutek w postaci rozpoczęcia rozmów w środowisku na ten temat. Ciekawym wówczas, z perspektywy dzisiejszych praktyk i realnego funkcjonowania, były stanowiska uczestników. Więcej na ten
temat można przeczytać w Kronice nr 54, w artykule Ewy
Stępniewicz-Kwaśny „Reklama czy jej brak”.
W maju 2016 r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego,
w którym główną rolę odegrała ORA w Łodzi i Komisja
Parlamentarno-Prawna. Ta swoista konferencja przebiegała pod hasłem „Rola samorządów zaufania publicznego
w demokratycznym porządku państwa prawnego”. Najliczniejszym gronem było środowisko adwokatów łódzkich.
Więcej o samej konferencji można znaleźć w części omawiającej Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego.
We wrześniu 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja
pt. „Współczesne wyzwania dla tajemnicy zawodowej”.
Organizatorem Konferencji była Komisja Praw Człowieka oraz Komisja Parlamentarno-Prawna Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi. Podczas konferencji wykłady •
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wygłosili: Prokurator Regionalny Jarosław Szubert, sędzia
Sądu Apelacyjnego w Łodzi Piotr Feliniak, Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Łodzi Januariusz Kaczmarek, redaktor
„Dziennika Gazety Prawnej” Mira Suchodolska, prof. dr
hab. Jacek Giezek, dr Magdalena Matusiak-Frącczak oraz
dr Marcin Górski.
W październiku 2016 r. wspólnie z Okręgową Radą
Adwokacką w Warszawie Izba Łódzka zorganizowała w Łodzi Ogólnopolską Konferencję „Adwokatura. Wizerunek – Reklama – Konkurencja”. Obecnych
było ponad 150 adwokatów z całej Polski. Prelegentami w ramach czterech tematycznych paneli konferencji byli głównie adwokaci z całej Polski, wśród których
wystąpili m.in. Karol Orzechowski z Warszawy, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska z Warszawy, Wojciech
Berger z Krakowa, ale także przedstawiciele środowiska
dziennikarskiego i PR.
W marcu 2017 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbyło się spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich. Organizatorami byli
dziekan Jarosław Zdzisław Szymański, przewodnicząca Komisji Wizerunkowej Aleksandra Bierzgalska oraz Dariusz
Wojnar (były wicedziekan ORA Łódź i ówcześnie członek NRA). Przybyli przedstawiciele 21 rad adwokackich,
dziekani, wicedziekani i przedstawiciele poszczególnych
komisji wizerunkowych. Obecny był także prezes NRA
Jacek Trela oraz Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnej Rady
Adwokackiej Ewa Krasowska.
W czerwcu 2017 r. w ramach I Forum Mediacji przy
współpracy Katedry Postępowania Administracyjnego
WPIA UŁ oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
zorganizowano konferencję pod hasłem „Mediacja jako
narzędzie łagodzenia konfliktów”. Spotkanie dotyczyło
nieporuszanej dotąd kwestii w mediacji, a mianowicie
postępowań administracyjnych, co niewątpliwie jest
dość zastanawiające, zważywszy na to, że w tym rodzaju
sprawy zawsze istnieje nierówność stron. Organ administracyjny stoi bowiem na pozycji wyższej. W konfe-
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rencji ze strony ORA w Łodzi brali udział wicedziekan
Bartosz Tiutiunik, Katarzyna Fulko, Dariusz Wojnar,
Anna Janicka i in.
1 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja „Reforma
wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny”. Jej organizatorem była Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu
Łódzkiego. Konferencja zgromadziła ponad 100 praktyków
i teoretyków prawa. Wśród nich znalazł się łódzki adwokat
prof. dr hab. Jacek Skrzydło z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ,
który zastanawiał się, czy polska skarga konstytucyjna jest

oo Marek Markiewicz podczas
prelekcji na Ogólnopolskiej Konferencji – Wizerunek, Reklama,
Konkurencja – w październiku 2016 r.
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qq Ogólnopolska Konferencja – Wizerunek,
Reklama, Konkurencja, października 2016 r., zorganizowana przez Komisję Wizerunkową w Łodzi
przy wsparciu wicedziekana Dariusza Wojnara
oo Aleksandra Bierzgalska podczas Ogólnopolskiej
Konferencji – Wizerunek, Reklama, Konkurencja
w październiku 2016 r.

jeszcze środkiem odwoławczym. W świetle wydarzeń stale
powtarzających się od roku 2016, po stosowaniu przez
władzę metody zmian zasad konstytucyjnych poprzez
ustawy zwykłe, jest to pytanie niezwykle istotne. Wśród
prelegentów byli m.in. prof. dr hab. Anna Wyrozumska,
Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ; prof. dr hab. Maciej Szpunar, Rzecznik
Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
który poruszał istotną kwestię, czy Unia Europejska ma
kompetencje, aby przyglądać się polskiemu wymiarowi
sprawiedliwości, i co się stanie, jeśli w którymś momencie
sądy narodowe stracą przymiot niezależności; Renata Degener, Zastępca Kanclerza Sekcji w Europejskim Trybunale
Praw Człowieka.
Z kolei jednym z ważniejszych wydarzeń roku 2018
obok ogólnopolskich obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości były listopadowe obchody 25-lecia stosowania w Polsce Konwencji Praw Człowieka. Okręgowa
Rada Adwokacka w Łodzi zorganizowała Konferencję
„Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce”.
Gośćmi i prelegentami byli pracownicy Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ prof. dr hab.
Anna Wyrozumska, dr Anna Czaplińska, dr Izabela
Skomerska-Muchowska, a także dr Marcin Górski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab.
Anna Liszowska, prof. dr. hab. Jacek Skrzydło, Justyna
Chrzanowska z MSZ z Katedry Europejskiego Prawa
Konstytucyjnego UŁ, prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także Mirosław
Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Konferencję zorganizowała i przygotowała dr Magdalena
Matusiak-Frącczak, członek Okręgowej rady Adwokackiej od 2016 r., pracownik naukowy UŁ oraz czynny
zawodowo adwokat. ¶
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Dom twój tam, gdzie serce twoje – siedziby ORA w Łodzi
Pierwszą siedzibą wyodrębnionej w 1949 roku Izby Adwokackiej w Łodzi były pomieszczenia kamienicy położonej
w Łodzi przy ulicy Narutowicza 49. Niewątpliwie za walor
tej lokalizacji uznać można jej odległość (zaledwie kilkudziesięciu metrów) od siedziby Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
z którego powstaniem wiąże się wyodrębnienie Łódzkiej
Izby Adwokackiej. W związku z istnieniem w tamtym okresie zespołów adwokackich biura ówczesnej Wojewódzkiej
Rady Adwokackiej, w tym Zespołu Adwokackiego nr 5,
znajdowały się również w pomieszczeniach kamienicy
położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 167.
Decyzją Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi
z 1956 roku wobec konieczności opróżnienia dotychczasowych pomieszczeń siedziba Wojewódzkiej Rady Adwokackiej w Łodzi została przeniesiona do jednopiętrowego
neoklasycystycznego budynku mieszkalno-usługowego
przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i 6 Sierpnia (wtedy 22 Lipca). Na cele związane z prowadzeniem biura Izby Adwokackiej przydzielonych zostało łącznie 16 pomieszczeń
na pierwszym piętrze i poddaszu w budynku frontowym,
reprezentującym typ niewysokiej kamienicy charakterystycznej dla budownictwa łódzkiego lat 70. XIX wieku.
Niedługo po dokonanym przydziale – w latach pięćdziesiątych XX wieku, władze samorządowe, chcąc uniknąć
wydatków związanych z koniecznością ponoszenia kosztów najmu pomieszczeń na potrzeby działalności Izby,
podjęły starania w celu dokonania zakupu nieruchomości.
Konsekwencją prowadzonych z ówczesnym właścicielem
nieruchomości negocjacji był zakup części nieruchomości

wraz z budynkiem frontowym. Kamienica stanowiąca pierwotnie własność łódzkiego fabrykanta Karola Kretschmera
w 1911 r. stała się własnością Bernarda i Pauliny Eisnerów.
Własność nieruchomości na rzecz ówczesnej Wojewódzkiej
Izby Adwokackiej w Łodzi przeniosła córka i jedyna spadkobierczyni wyżej wymienionych – Stefania Matusowska.
Przekazanie nieruchomości miało miejsce 1 października
1957 roku. Budynek, w którym mieściła się Izba Adwokacka
w Łodzi, jest najstarszym istniejącym do dziś budynkiem
ulokowanym przy ul. 6 Sierpnia. W 1976 r. kamienica została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/195.
W związku z tym, że przekazana część nieruchomości
była w złym stanie technicznym, już od lat pięćdziesiątych
przeprowadzano w niej etapami prace remontowe. 28 listopada 1978 r., po prawie dwuletnim okresie kolejnego
remontu, oddano do użytku lokal Rady Adwokackiej przy
ulicy Piotrkowskiej 63 – w miejscu, w którym jej siedziba
znajdowała się do 2014 r. W tym miejscu Łódzka Izba Adwokacka miała swoją siedzibę od 1957 roku.
Kamienica została poddana generalnemu remontowi
rozpoczętemu na przełomie lat 1999 i 2000, dokonanemu
pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zakresem prac remontowych objęty został zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny kamienicy. W 2003 r.
rozpoczęto remont elewacji, uwzględniający skucie tynków,
uzupełnienie ubytków w murach i odtworzenie wszystkich
szczegółów architektonicznych: gzymsów, pilastrów, faset
itd. Nowe okna wykonano z zachowaniem stylu z epoki.
Odnowiono piwnice, wymieniono stolarkę drzwiową, •

oo Uroczyste otwarcie nowej siedziby
ORA w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199 tzw. willi Richtera.
Aktu przecięcia wstęgi dokonali
wspólnie Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska i dziekan ORA
Jarosław Zdzisław Szymański
pp Willa Józefa Richtera,
XIX-wiecznego fabrykanta łódzkiego
produkującego tkaniny wełniane.
Od 2014 r. siedziba Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi
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piec grzewczy, grzejniki. W związku z koniecznością dostosowania budynku do potrzeb adwokatów i aplikantów
adwokackich przebudowano poddasze, podwyższając
pomieszczenia i jednocześnie odciążając konstrukcję dachową. W ramach prowadzonych prac renowacyjnych
na klatce schodowej zainstalowane zostało okno witrażowe
w oprawie z drewna sosnowego. Wewnątrz budynku zaaranżowano salę wykładową stylistyką nawiązującą do architektonicznego wykończenia całości budynku.
W tekście Michała Wojtysiaka opublikowanym w „Kronice” nr 40 czytamy: „Dolna część elewacji, poza częścią
centralną, składa się w głównej mierze z dużych witrynowych okien sklepowych. Opisywana kamienica jest przykładem łódzkiego budownictwa mieszkalnego nawiązującego formą do pierwszych budynków wzniesionych
w nowej Łodzi (miasta po 1820 r.) (…) Kamienica nawiązuje stylem do klasycyzmu niemieckiego, a więc do form

architektonicznych popularnych prawie 80 lat przed jej
wybudowaniem. Można się w niej dopatrzyć wpływów
architektury Carla Friedricha Schinkla czy Carla Ferdinanda Langhansa i ich projektów domów mieszczańskich
z Berlina. W polskiej architekturze klasycznej najwięcej
podobieństwa dopatrywać się można z działalnością architekta Jakuba Kubickiego, który projektował jednak głównie
mniejsze pałace ziemiańskie i nie zajmował się budownictwem miejskim. Wybór takiej formy architektonicznej
odbiegał znacznie od standardów projektowych stosowanych w tamtym okresie (…) Oceniając ogólnie architekturę
siedziby naszej Izby należy stwierdzić, że jest jedną z »perełek« ulic Piotrkowskiej. Niewielkie rozmiary, oszczędność form, a jednocześnie ogromna użyteczność stanowią
o wyjątkowości tego budynku, stawiają go w szeregu wielu
pięknych budowli naszego miasta. Mimo swojej lekkości,
wynikającej z prostoty, dzięki zręcznemu wykorzystaniu

qq Nadzwyczajne Zgromadzenie
Adwokatów Izby Łódzkiej w 2014 r.
podjęło decyzję o zakupie willi
Richtera do majątku adwokatów
łódzkich. Na zdjęciu członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej kadencji
2013–2016
oo Trzej dziekani ORA w Łodzi,
kadencji 2013–2016 po podjęciu
przez Nadzwyczajne Zgromadzenie
Adwokatów Izby Łódzkiej uchwały
wyrażającej zgodę na zakup nowej
siedziby Izby. Na zdjęciu: wicedziekan
Dariusz Wojnar, dziekan Jarosław
Zdzisław Szymański i wicedziekan
Maciej Lenart
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proporcji pomiędzy ryzalitem w centrum a bocznymi
częściami fasady, budynek sprawia wrażenie mocnego
związanego z gruntem (…) Jest to połączenie przestrzeni mieszkalnych, znajdujących się głównie na pierwszym
piętrze, z powierzchniami przeznaczonymi pod wynajem
(parter) oraz częścią fabryczną, znajdującą się na tyłach
domu. Ta użyteczność może sugerować ogromny pragmatyzm i zaradność właścicieli. Potwierdzona jest też dużym zainteresowaniem, jakim cieszył się budynek wśród
międzywojennych drobnych przedsiębiorców łódzkich.
Już w czasie, gdy budynek powstał, na podwórzu mieściła
się tkalnia należąca do właściciela. Na początku XX wieku (około roku 1911) w kamienicy miała siedzibę fabryka
wyrobów skórzanych Hermana Fogelbauma oraz skład
szkła i porcelany Ignacego Hordliczki, a potem Zygmunta
Tarczyńskiego. Przez okres międzywojenny cały budynek
pełnił rolę użytkowo-gospodarczą. Miały tam siedzibę re-

stauracje, sklepy z kapeluszami, galanterią damską i męską”.
Według autora tekstu ustalono ponad wszelką wątpliwość
na odbywającej się konferencji tuwimowskiej, że w restauracji znajdującej się na parterze budynku przepił swoje
pierwsze honorarium za wiersze Julian Tuwim. Dalej czytamy, że „w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 63 znalazło
miejsce około 50 różnych firm, co może świadczyć o dużej
popularności tego miejsca i ciągłej rotacji. W 1897 r. nieruchomość nabył Bernard Eisner i do końca lat trzydziestych.
znajdowała się we władaniu jego i jego małżonki Pauliny.
Po wojnie, po zakupie nieruchomości przez izbę łódzką,
budynek pełnił nadal użytkową rolę. Pomieszczenia dolnej
kondygnacji cały czas są wynajmowane na cele handlowe”.
Budynek służył adwokatom w Łodzi aż do 2014 r. jako
siedziba ORA i głównych organów Izby, tj. sądu dyscyplinarnego, komisji rewizyjnej. Od roku 2012 siedzibę tam miał także Klub Motocyklowy Adwokatury. •

qq Uroczyste otwarcie nowej
siedziby ORA w Łodzi 10 października 2015 r. Wśród gości m.in. Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
oraz prezes NRA Andrzej Zwara
pp Uroczyste otwarcie nowej
siedziby ORA w Łodzi 15 października 2015 r. Uroczyste otwarcie
uświetniła wystawa „Tkaniny”
prof. Włodzimierza Cygana,
którą zgromadzeni goście mogli
podziwiać we wnętrzach willi Richtera, w ogrodach natomiast prezentowane były rzeźby Danieli Krystyny
Jałkiewicz
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To miejsce było świadkiem ślubowań aplikantów adwokackich i adwokatów przez kilkadziesiąt lat, to tutaj
odbywały się konferencje, spotkania towarzyskie, bale,
ale także egzaminy adwokackie. Po 2010 r., gdy zaczęła wzrastać liczba adwokatów, budynek stał się jednak
zbyt ciasny. Sekretariat, księgowość, sąd dyscyplinarny,
miejsca posiedzeń szeregu nowych komisji problemowych zaczęły zajmować coraz więcej miejsca. Także dział
aplikantów, początkowo znajdujący się na pierwszym
piętrze, a ostatecznie przeniesiony do pomieszczeń strychowych, miał ograniczone możliwości – zarówno personalne, jak i lokalowe. Szkolenia w siedzibie ORA stały
się wręcz niemożliwe. Konieczne stało się wynajmowanie
sal w innych budynkach, co niestety generowało znaczne koszty, pokrywane z budżetu aplikantów. To z kolei
zmniejszało ofertę szkoleniową. Nieoczekiwanie w 2013 r.
pojawiła się dość atrakcyjna pod względem cenowym, ale
przede wszystkim kulturowym oferta zakupu nowego
budynku – tzw. willi Richtera przy ul. Wólczańskiej 199,
należącej niegdyś do znanej w Łodzi rodziny Richterów,
którzy, jak czytamy w materiale przygotowanym przez
Dominika Antoszczyka („Kronika” nr 56), „przybyli do Łodzi z Czeskiej Lipy już w 1825 r. Zaczynali od chałupnictwa.
W 1841 r. Józef Richter kupił trzy działki przy skrzyżowaniu
ul. Wólczańskiej z Placową (dziś Skorupki), na których
uruchomił ręczną tkalnię wyrobów wełnianych”. Budy-

nek to jedna z kilku willi należących do rodziny. Drugi
z budynków znajduje się przy ul. Skorupki 6/8 i mieści
się w nim rektorat Politechniki Łódzkiej. Historia willi, podobnie jak siedziby ORA przy ul. Piotrkowskiej
63, jest imponująca. Jak dalej czytamy, „w 1933 r. willa była rezydencją wojewody łódzkiego. Po wojnie kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Mieścił się w niej dom
dziecka, Urząd Stanu Cywilnego, Centrum Kształcenia
Międzynarodowego PŁ. W 1949 r. urodził się syn Józefa
i Julianny z Sieberów – Zygmunt. Pracował w zarządzie
fabryki ojca. W 1979 r. uruchomił własną przędzalnię
wełny i wykańczalnię oraz skład. Przed I wojną światową
jej wartość wynosiła ponad 600 tys. rubli. Rezydencję
rodzinną na placu przy skrzyżowaniu ul. Wólczańskiej
i obecnie Skorupki wybudował w 1888 r., czego dowodem
jest data umieszczona na fontannie. Przed zakupem przez
adwokaturę łódzką należała do biura Międzynarodowych
Targów Łódzkich. „Otoczona niewielkim ogrodem willa
posiada zwartą bryłę urozmaiconą ryzalitami. Elewację
wschodnią w kondygnacji pierwszego piętra wzbogaca balkon wsparty na ozdobnych kroksztynach. W pomysłowy
sposób urozmaicono elewację zachodnią wprowadzając
bardzo niewielki narożny ryzalit umieszczony w centrum fasady. Na skomponowaną w dachu neorenesansu
dekorację willi składają się ozdoby sztukatorskie w postaci girland oraz rozbudowane oprawy okien. Otwory
oo Klatka schodowa willi z odrestaurowanym witrażem. Wejście
na I piętro, gdzie obecnie znajdują się
sekretariaty i mniejsze sale konferencyjne oraz gabinet dziekana ORA
pp Druga wizyta potomkini Józefa
Richtera, Honorowej Członkini Fundacji "Willi Richtera", Belindy Miller
w 2017 r. Na zdjęciu m.in. Andrzej
Wosiński, inicjator powołania fundacji
(pierwszy od lewej), główny koordynator remontu i przeprojektowania
willi dla potrzeb ORA, Belinda Miller
z mężem Rossem Ricem, dziekan Jarosław Zdzisław Szymański (pierwszy
od prawej)
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okienne oflankowane zostały dźwigającymi fragmenty
belkowania pilastrami o korynckich kapitelach. Ponad
oknami pierwszego piętra umieszczono ponadto naczółki
w postaci wycinka koła. Ściany parteru pokryto boniowaniem pasowym. Ściany posiadającego wydatniejsze oprawy
okien pierwszego piętra, pozostawiono gładkie, co miało
zapobiegać wrażeniu przeładowania elewacji ozdobami.
Willi towarzyszył budynek oficyny, usytuowany naprzeciw
elewacji północnej, prostopadle do ulicy Wólczańskiej.
Założony był na planie wydłużonego prostokąta i wbrew
tendencjom epoki, posiadał starannie opracowane elewacje. Został rozebrany w latach 90. XX wieku, w trakcie
przystosowywania willi do potrzeb nowego użytkownika”.
Budynek o wymiarach 13,09 ×  1 8,16 m jest zabytkowym
obiektem dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym ze strychem nieużytkowym. Wykonano go w tradycyjnej dla okresu początków ubiegłego stulecia konstrukcji murowanej ze stropem międzypiętrowym i dachem
drewnianym. Łączna kubatura budynku to 2139,39 m3.
„Wnętrza willi o funkcjonalnym układzie otrzymały bogatą oprawę skomponowaną w formach charakterystycznych dla epoki historyzmu. Szczególnie wyróżniają się boazerie zdobiące pokoje parteru.
W oknie klatki schodowej zachował się efektowny witraż
z wyobrażeniami ptaków”.
Znajdująca się na parterze jadalnia z kominkiem, zwana
dziś salą kominkową, to obecnie reprezentacyjna sala wykładowa, w której od 2014 r. odbywają się wszystkie zajęcia
z aplikantami i szkolenia adwokackie w ramach doskonalenia zawodowego. Górna kondygnacja to sekretariaty, gabinety dziekana, pierwotnie sądu dyscyplinarnego (obecnie,
od początku 2019 r., dział ten został z powrotem przeniesiony do budynku na ul. Piotrkowskiej 63), sala posiedzeń
Rady. Budynek okala zabytkowy ogród. „W ogrodzie –
jak pisze Dominik Antoszczyk – znajdują się cztery bzy,
które liczą sobie już przeszło po 100 lat i urosły do rozmiarów drzew. Wkomponowane w ogród alejki, oświetlenie
wraz z nowymi nasadzeniami okazałych różaneczników
na froncie, tworzą oazę zieleni w centrum miasta. Usytuowanie rezydencji przy kompleksie Politechniki Łódzkiej
i Targów Łódzkich procentuje dużą ilością miejsc parkin-

gowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości”. A nie jest to dziś, jak wiadomo, bez znaczenia,
szczególnie w opozycji do budynku przy ul. Piotrkowskiej
63, przy którym funkcjonuje całkowity zakaz parkowania.
Cytując za Dominikiem Antoszczykiem, w tekście zostały wykorzystane informacje zawarte w artykule: Redakcja, hurtownie i gęsi puch; Joanna Podolska, „Gazeta Wyborcza” – Łódzkie Fabryki: Richterowie, 18 lipca
2008 r., oraz napisanej w 2003 roku w Katedrze Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ
pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Stefańskiego
pracy magisterskiej „Wille burżuazji w architekturze
Łodzi przełomu XIX i XX wieku”.
Już w ramach działań kulturotwórczych i rewitalizacyjnych willi w październiku 2018 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie z panią Belindą Miller z rodziny Richterów,
potomkinią Józefa Richtera, która wraz z małżonkiem
Rossem Rice'em przybyła do Łodzi na zaproszenie ORA
oraz Fundacji „Willa Richtera”, powołanej do życia 7 maja
2015 r. przez grupę łódzkich adwokatów celem wspierania
łódzkiego samorządu adwokackiego w restauracji neorenesansowej zabytkowej willi. Podczas uroczystości nastąpiła prezentacja projektu witraża wykonanego przez Jana
Dominikowskiego, a ufundowanego przez Belindę Miller.
Belindzie Miller i jej mężowi Rossowi Rice'owi nadano
również tytuły honorowe Fundacji „Willa Richtera”. Była
to druga wizyta potomkini Józefa Richtera w Łodzi. Pierwsza miała miejsce w 2015 roku.
Fundacja otrzymała wówczas z rąk Belindy Miller rodzinną pamiątkę w postaci haftowanego obrusa, który
jej babka zabrała ze sobą, kiedy emigrowała do Australii.
Liczący sobie około 100 lat dar niewątpliwie jest cenną
pamiątką po rodzinie Richterów, która na stałe wpisała
się w historię przemysłu i architektury Łodzi. Wszyscy
przybyli zostali obdarowani pamiątkowymi pocztówkami
z wizerunkiem willi Richtera. ¶
***
Tekst powstał w większości w oparciu o materiały archiwalne „Kroniki”, zebrane dla potrzeb Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi w 2014 r.
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Adwokaci łódzcy w Polsce
POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO
I OBECNOŚĆ ŁODZI W NACZELNE J RADZIE ADWOK ACKIE J
Idea powstania porozumienia zrodziła się w roku 2007 r.
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych zostało powołane do życia 26 listopada 2010 r. na mocy deklaracji założycielskiej, której sygnatariuszami byli szefowie
władz Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego okręgu łódzkiego. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest
dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Zdzisław
Szymański, ówczesny szef Komisji Parlamentarno-Prawnej
Izby Adwokackiej w Łodzi. Sygnatariuszami porozumienia
były samorządy: adwokacki, aptekarski, architektów, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, doradców
podatkowych, inżynierów budownictwa, komorników,
lekarski, lekarzy weterynarii, notarialny, pielęgniarek
i położnych, radców prawnych, rzeczników patentowych,
urbanistów (obecnie nieistniejący). Do udziału na prawach
członków porozumienia zostały zaproszone stowarzyszenia
zawodowe, które miały aspiracje uzyskania dla ich zawodów statusu zawodu zaufania publicznego: rzeczoznawcy
majątkowi, syndycy, psycholodzy. Obecnie współpracuje
również Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.
Chodziło głównie o to, aby pod nazwą Łódzkie
Porozumienie Samorządów Zawodow ych powołać forum wymiany informacji i doświadczeń oraz
zbudować płaszczyznę organizacyjną zapewniającą
współdziałanie pomiędzy łódzkimi środowiskami samorządów zawodowych, wspólne występowanie wobec innych podmiotów władzy publicznej i opinii społecznej w sprawach istotnych dla samorządów zaufania
publicznego.

Porozumienie działa do chwili obecnej.
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Zawodów Zaufania Publicznego pod hasłem „Samorządna Rzeczpospolita” miała miejsce we wrześniu 2007 r., choć formalnie
porozumienie zawiązano trzy lata później. Pomysł był
reakcją na projekty zmian legislacyjnych planowanych
przez Rząd i Parlament RP. To wówczas po raz pierwszy
władza wykonawcza zaczęła samorządy określać mianem
„pewnej społecznej anomalii” czy „worka kamieni”, który
należy „zrzucić z pleców”. Środowiska samorządowe były
tym papierkiem lakmusowym, wyczuwającym zmiany
i ostrzegającym o możliwych krokach, do których przygotowuje się władza. Konferencja ta wypracowała stanowisko
kontestujące działania wymierzone przeciwko podstawom
demokratycznego ładu prawnego RP oraz samorządności
zawodowej jako fundamentu demokratycznego, nowoczesnego państwa prawnego, w którym obywatele powiązani
wykonywaniem tego samego zawodu, wybitnie istotnego
dla funkcjonowania państwa i szeroko pojętego interesu
publicznego, realizując zasadę pomocniczości i partycypacji obywateli w wykonywaniu władzy publicznej, zrzeszają
się z mocy prawa w samorządy zawodowe. Konferencja
była również inspiracją dla integracji tych środowisk.
Skutek? Odnosząc się do tego wezwania poszanowania
podstawowych, konstytucyjnych zasad samorządności, rząd
ustami rzecznika zbagatelizował wagę zjawiska, określając je
mianem inicjatywy lokalnej. Czytając treść podjętej uchwały
ma się swego rodzaju déjà vu. Jak inaczej skomentować wnioski, że władza „w miejsce dyskursu publicznego nad rzeczy-

oo III Ogólnopolska Konferencja
Zawodów Zaufania Publicznego,
wrzesień 2011 r.
qq Dziekan Zbigniew Wodo podczas
obrad III Ogólnopolskiej Konferencji
Zawodów Zaufania Publicznego,
wrzesień 2011 r.
pp Krzysztof Kwiatkowski, ówczesny
minister sprawiedliwości z uczestnikami III Ogólnopolskiej Konferencji
Zawodów Zaufania Publicznego,
wrzesień 2011 r. oraz prof UŁ,
dr hab. Anna Rakowska-Trela, łódzki
adwokat
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wistymi problemami społecznymi i poszukiwania rozwiązań,
stosuje metodę nadużyć propagandowych, dyskredytując
w oczach społeczeństwa osoby wykonujące zawody zaufania
publicznego. Pozoruje zmiany systemu opieki zdrowotnej czy
też modyfikacji wynagrodzeń w służbie zdrowia, zmierzające
jedynie do załagodzenia konfliktów społecznych wybuchających na tle wyraźnie już nabrzmiałego problemu społecznego,
jakim jest system opieki zdrowotnej. Władza unikała i unika
poważnej debaty z udziałem przedstawicieli samorządów
zaufania publicznego, twierdząc, że z zainteresowanymi nie
rozmawia się o ich sprawach, albowiem zawsze będą prezentować egoistyczne i partykularne spojrzenie. Wszystko to czyni w sytuacji, gdy zawody zaufania publicznego same podejmują wyzwania czasu w pełnieniu swych funkcji publicznych,

zgodnie ze sztuką oraz zasadami etyki i deontologii, wyrażając w ten sposób troskę o dobro publiczne”. Jakie to stało się
znów aktualne.
Uchwała została podpisana przez przedstawicieli m.in.
samorządów: adwokackiego, aptekarskiego, architektów,
biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, doradców podatkowych, komorniczego, lekarskiego, lekarsko-weterynaryjnego, notariuszy, pielęgniarek i położonych,
radców prawnych, urbanistów.
Kolejne konferencje dotyczyły konkretnych problemów,
z jakimi mają do czynienia przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Między innymi w listopadzie 2015 r.
dyskutowano nad problematyką „tajemnicy zawodowej
powierzonej przedstawicielom zawodów zaufania •
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pp Jednym z gości Spotkania
Porozumienia Zawodów Zaufania
Publicznego pod hasłem „Tajemnica
zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego”
była prezydent Miasta Łodzi Hanna
Zdanowska. Marzec 2015 r.
©©MICHAŁ BOROWSKI

publicznego”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska,
dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego prof. dr hab. Agnieszka Liszewska oraz rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz
Nykiel. Konferencji przewodniczył dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosław Zdzisław Szymański przy współudziale Komisji Parlamentarno-Prawnej
ORA w Łodzi, w skład której wchodzili wówczas: Roman
Dreszer, Piotr Kaszewiak, Michał Król, Paweł Kruczykowski, Ewa Maćkowska-Brzózka, dr Magdalena Matusiak-Frącczak, Magdalena Strzelecka-Miziołek, Joanna Fatima
Mohmand, Piotr Morawiec, Iga Parada, dr hab. Maciej
Rakowski, dr hab. Jacek Skrzydło, Bartosz Sokalszczuk,
a współpracowali z komisją: Paweł Niedziałek, Piotr Za-

wieja, Edgar Rogielewicz, Agnieszka Kacperska, Natalia
Szałamacha. Głos zabrał sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
Piotr Feliniak.
Inne spotkanie w 2015 r. dotyczyło problematyki deregulacji zawodów zaufania publicznego z którym to problemem w zasadzie mamy do czynienia do dziś, albowiem
kurs polityki deregulacyjnej, obniżającej kompetencje
podmiotów wykonujących zawody m.in. adwokata i radcy
prawnego, proponując zwiększenie uprawnień absolwentom studiów magisterskich, w zasadzie trwa cały czas.
Na konferencji nie zabrakło prezydent Hanny Zdanowskiej. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jerzy Stępień,
były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prelegentem
był także prof. dr hab. Marek Chmaj, który wygłosił
wykład pod tytułem: „Dostęp do wykonywania zawo-

pp Obrady Spotkania Porozumienia
Zawodów Zaufania Publicznego
pod hasłem „Tajemnica zawodowa
powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego”, marzec
2015 r.
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oo Prezydium Spotkania Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego,
marzec 2015 r.
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dów zaufania publicznego. Stan obecny a stan pożądany”, głos końcowy miała dr hab. adw. Justyna Jurewicz,
która przedstawiała „Konsekwencje praktyczne realizacji założeń ustrojowych dotyczących zawodów zaufania
publicznego”.
W maju 2016 r. podczas spotkania w podobnym gronie
dyskutowano nad rolą samorządów zawodów zaufania
publicznego w demokratycznym porządku państwa prawnego Wzięło w niej udział przeszło stu przedstawicieli
samorządów: adwokackiego (najliczniej reprezentowany),
aptekarskiego, architektów, diagnostów laboratoryjnych,
doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, lekarskiego, lekarsko-weterynaryjnego, notariuszy, pielęgniarek
i położnych, radców prawnych, rzeczników patentowych
i rzeczoznawców majątkowych.

Późniejsze spotkanie w dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się pod hasłem „Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów”. Patronat nad wydarzeniem
objęła m.in. prezydent Hanna Zdanowska, wojewoda
łódzki prof. Zbigniew Rau, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. Agnieszka Liszewska oraz rektor
UŁ prof. Antoni Różalski. Gościem honorowym był także Jacek Trela, prezes NRA. Istotę spotkania, ale także
i sedno stowarzyszenia, wyraziło wystąpienie dr. hab.
Macieja Chmielińskiego, prof. UŁ, który podkreślił wagę
autonomii samorządów z racji dbania przez nie same
o ich własne standardy oraz konieczność zapewnienia
im wolności od ingerencji władz państwowych. Podczas konferencji uczestnicy opracowali wspólne stanowisko, w którym zaakcentowali rolę samorządów jako •

oo Uczestnikiem Spotkania
Porozumienia Zawodów Zaufania
Publicznego w marcu 2015 r. była
Krystyna Skolecka-Kona
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qq I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji
Samorządów Zawodów Zaufania Pubicznego,
czerwiec 2018 r.

podstawy państwa demokratycznego oraz konieczność
funkcjonowania zawodów zaufania publicznego wyłącznie w formie samorządów, albowiem mają one wpływ
na poziom rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego
państwa i narodu.
W czerwcu 2018 r. z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się
pierwsze ogólnopolskie spotkanie organizacji regionalnych
zrzeszających samorządy tychże zawodów. Rozrastająca się
skala współpracy rzeczywiście jest imponująca. Na zaproszenie ŁPSZZP i dziekana Jarosława Zdzisława Szymańskiego, odpowiedziały praktycznie wszystkie organizacje
skupiające samorządy zawodów zaufania publicznego
w Polsce. Tym razem wśród uczestników było Forum
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie,
Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego, Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Śląskie Forum Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego, Warmińsko-Mazurskie
Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego. Gospodarz spotkania podkreślił
m.in., że spotkania PSZZP udowadniają potrzebę bliższego współdziałania i jednoczenia się wokół idei samorządności, jako gwarancji istnienia demokratycznego
państwa prawnego.
Chciałoby się powiedzieć, że omawiane podczas spotkań sprawy są oczywiste i dla każdego demokratycznego
państwa winny być bezdyskusyjne. Otóż czas pokazuje,
że nie są. Ścieżka nieuczęszczana zarasta. Stąd potrzeba
powtarzania i przypominania, akcentowania obecności
gremium czuwającego nad istotą demokracji jest tak ważna.
Dla Izby Łódzkiej to niezwykle ważne, że właśnie w Łodzi istnieje centrum spotkań, wokół Łodzi gromadzą się
czołowi przedstawiciele środowisk widzących potrzebę
dbania o samorządność jako gwarancję praw i wolności
obywatelskich.
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ADWOK ACI ŁÓDZCY
W NACZELNEJ R ADZIE ADWOK ACKIEJ
Obecność adwokatów łódzkich w gremiach zewnętrznych
i ogólnopolskich nie jest niczym nowym. Rok 2016 to dla
Izby Łódzkiej okres dość bogaty w wydarzenia właśnie
na forum ogólnopolskim. Dwóch naszych kolegów otrzymało mandat zaufania od delegatów Krajowego Zjazdu Adwokatury i weszło w skład Naczelnej Rady Adwokackiej:
Jarosław Szczepaniak ze 136, a Dariusz Wojnar ze 102 gło-
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sami. Oprócz nich do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
wybrany został jeszcze Wiesław Wolski, a zastępcą członka
został Marek Gumowski.
Obaj nasi koledzy mieli jasno sprecyzowane poglądy
i pomysły na swoje role w radzie. Czy udało im się to zrealizować, okaże się w roku 2020, po zakończeniu kadencji, gdy przyjdzie czas podsumowań. Jednak zważywszy
na charakter tego opracowania, warto utrwalić potencjał,
z jakim weszli w skład NRA, i jakie mieli plany.
Jarosław Szczepaniak wszedł w skład NRA z największa
liczbą głosów spośród tych, którzy dostali się tam po raz
pierwszy. Jest czynnym samorządowo członkiem łódzkiej palestry od wielu lat. Swoje mocne strony upatrywał w integracji środowiskowej, zarówno wewnętrznej,
jak i zewnętrznej, tj. z samorządami innych państw. Planował stworzenie centralnej bazy wydarzeń dostępnej dla
wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich, pozyskiwanie funduszy, które obniżyłyby koszty uczestnictwa
adwokatów i aplikantów w imprezach integracyjnych.
Główny nacisk chciał położyć na lepszą wymianę informacji o problemach wewnątrzśrodowiskowych, stworzenie
wspólnej platformy dyskusyjnej. Upatrywał możliwości
rozwiązywania wielu problemów adwokatury w integracji
w skali makro.
Już jako członek NRA zwraca uwagę na wyraźny podział
wewnątrz naszego samorządu, związany nie tylko z wiekiem
jego członków, lecz także rozwarstwieniem związanym z ich
zamożnością. Ponadto Jarosław Szczepaniak podkreśla niezmiennie rolę rady w poszerzaniu rynku usług adwokackich,
i to m.in. za pomocą integracji ze środowiskami zewnętrznymi. Stale współpracuje z adwokaturą Ukrainy, uważając,
że w miarę napływu do Polski obywateli Ukrainy wzrasta
oo Wicedziekan ORA w Łodzi Bartosz Tiutiunik na Krajowym
Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2016 r. po potwierdzeniu
informacji, że dwóch kandydatów z delegacji łódzkiej weszło
w skład Naczelnej Rady Adwokackiej

możliwość pozyskiwania klienteli właśnie z tego obszaru.
Od lat zresztą jest organizatorem szkoleń polsko-ukraińskich dla adwokatów i koordynatorem NRA ds. współpracy
z adwokaturą Ukrainy. Był delegatem NRA do Kijowa, gdy
na Majdanie trwały jeszcze walki, i obserwatorem wyborów
prezydenckich w roku 2014.
Jarosław Szczepaniak w swoich wystąpieniach, jeszcze
jako kandydat do NRA, podkreślał potrzebę reakcji adwokatury na bieżące wydarzenia polityczne i społeczne,
mające wpływ na kształtowanie i stosowanie prawa. Ciekawe, że było to jeszcze przed rokiem 2016, czyli przed
wydarzeniami, które wskutek zmian w prawie wymagały od
adwokatury, i to na szczeblu centralnym, zajęcia szybkiego
i zdecydowanego stanowiska.
Na gruncie współpracy z NRA, członkami ORA w Łodzi i adwokatami z całej Polski Jarosław Szczepaniak wraz
Katarzyną Piotrowską-Mańko stał się współtwórcą projektu „Zajrzyj do adwokata”, prowadzonego przez NRA od
roku 2018 i będącego z założenia sztandarowym programem wizerunkowym adwokatury. Projekt, którego głównym punktem było wydawanie pierwszego adresowanego
do przeciętnego czytelnika czasopisma samorządu adwokackiego, znalazł szerokie uznanie u członków NRA,
którzy dwukrotnie podjęli uchwałę dającą zielone światło
do wdrożenia i realizacji.
Jarosław Szczepaniak do chwili obecnej jest członkiem
wielu komisji NRA: Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji ds. Praktyki Adwokackiej
i Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej. Jest także współtwórcą Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej (KMAP), jedynego oficjalnego ciała NRA,
które zrzesza adwokatów i aplikantów adwokackich •
rr Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie,
listopad 2016. Delegaci na KZA reprezentujący
Izbę Łódzką
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w oparciu o kryterium zainteresowań (hobby). To właśnie w Łodzi zorganizowany został w 2009 r. pierwszy zlot,
na który przyjechali adwokaci i aplikanci motocykliści.
Od tego czasu minęło już 10 lat, a KMAP wciąż się rozwija, ma swoją stronę internetową, istnieje w mediach
społecznościowych, liczy blisko 100 członków i sympatyków z całej Polski, których wciąż przybywa. KMAP organizuje Ogólnopolskie Zloty Motocyklowe Adwokatów
WIOSNA RIDERS. W tym roku w Białce Tatrzańskiej
odbył się już XI Zlot i IX Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów WIOSNA BIKE. Jednym słowem klub spełnia
swoją rolę integracyjną. Jarek był także kontynuatorem
organizowanych jeszcze w latach 90., zapoczątkowanych
przez Jerzego Szczepaniaka, balów mistrzów sportu, które
w ostatnim czasie zmieniły swój charakter z izbowego na
ogólnopolski.
Do końca kadencji pozostało jeszcze trochę czasu na realizację celów.
Z pewnością będą podsumowania i oceny. Już za rok.
***
Drugim przedstawicielem Łodzi w NRA, z liczbą 109 głosów, został Dariusz Wojnar. W przeciwieństwie do Jarosława Szczepaniaka nie był to jego debiut, zasiadał on już
bowiem w NRA dwukrotnie, w latach 2007 – 2013, pełniąc
funkcje w prezydium NRA w kadencji, w której prezesem
NRA była Joanna Agacka-Indecka. Warto wspomnieć,
że cieszył się dużym poparciem środowiska – kandydując
po raz pierwszy do NRA, uzyskał mandat na szóstym miejscu, 167 głosami.
Jak widział tym razem swoje miejsce w NRA? Przede wszystkim uważał, że zdobytym doświadczeniem
w pracy samorządowej może dzielić się z młodszymi
kolegami. Liczył zresztą na to, że do NRA w 2016 r.
wejdzie więcej młodszych adwokatów niż w poprzednich kadencjach. To dość ważne, albowiem kadencyjność
władz naczelnych jest z założenia gwarancją rozwoju.
Dariusz Wojnar w pracach NRA uczestniczył już od
2005 roku jako dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury.
Jeszcze wcześniej, od czasu aktywności w Komisji
Prawnej przy ORA w Łodzi, podkreślał, że podstawowymi cechami samorządu powinny być jego transparentność i nowoczesność. Informacja jest obecnie
jednym z najcenniejszych dóbr, dlatego zależało mu
na budowaniu narzędzi zapewniających jej przepływ
w środowisku. Warto tu wspomnieć o „Wiadomościach
OBA” pierwszym ogólnopolskim newsletterze, który
redagował; obecnie ich zadania pełnią „Wiadomości
adwokatury”. Efekty jego aktywności są widoczne też
na co dzień – Znak Adwokatury. To projekt, który zainicjował i przeprowadził, zyskując poparcie dwóch jego
orędowników: wspomnianej już ówczesnej prezes NRA
i Stanisława Mikkego. Na koniec kadencji, w 2010 roku,
żartowano, że ówczesne prezydium zastało adwokaturę
papierową, a oddaje zinformatyzowaną (elektroniczny
obieg dokumentów, rejestr adwokatów). Na koniec nie
można nie wspomnieć o aktywności kolegi w budowaniu biura prasowego NRA, przełamywaniu stereotypów
środowiskowych w kontaktach z mediami. Akcja bezpłatnych porad prawnych, którą inicjował, była oceniana
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przez specjalistów public relations jako najlepszy przejaw
aktywności środowiska zmierzający do ocieplenia jego wizerunku. I wreszcie nasza łódzka akcja „Adwokat doradza
i broni”, która została wdrożona przez niemal wszystkie
izby adwokackie w Polsce, to efekt prac Komisji Wizerunkowej łódzkiej ORA, której działalność aktywnie animował
jako wicedziekan.
To tylko niektóre z jego aktywności z ostatnich dziesięciu lat, które wyjaśniają motywy, jakimi kierował się,
kandydując do NRA w 2016 r. Priorytetem był po pierwsze – wizerunek adwokatury, który trzeba budować systemowo, tworząc podstawy, które mógłby na co dzień
wykorzystywać każdy z adwokatów; po drugie – edukacja
społeczna i samodoskonalenie, czyli z jednej strony ciągłe edukowanie społeczeństwa w zakresie konieczności
korzystania z usług adwokata, a z drugiej ustawiczne
podnoszenie kwalifikacji przez adwokatów, nie tylko
w dziedzinach tradycyjnie powiązanych z zawodem, lecz
także tych, które dotyczą nowych zjawisk społecznych;
wykorzystywanie nowych możliwości, takich jak choćby
mediacja; po trzecie, transparentność w przekazywaniu
informacji o funkcjonowaniu samorządu – podkreślał,
że wstęp na posiedzenia NRA czy ORA powinien mieć
każdy adwokat; a po czwarte – bezpieczeństwo przepływu
informacji i ochrony tajemnicy zawodowej w sieci poprzez
zbudowanie własnej struktury informatycznej.
Na pytanie, jak chce jako członek NRA reagować na rzeczywistość społeczną, odpowiadał, że będzie „przekonywał
pozostałych członków NRA, iż najważniejszą wartością
adwokatury, zapisaną w artykule 1. Prawa o adwokaturze,
jest ochrona praworządności, czyli ochrona prawa, a przez
to i ochrona ludzi”. W tym właśnie upatruje zasadniczą
funkcję adwokatury. Podkreślał konieczność zmiany zasad redystrybucji środków gromadzonych przez NRA
ze składek adwokackich. Proponował przesunięcie ich
na budowanie wizerunku na lokalne Izby, które mogłyby
otrzymywać na ten cel fundusze z NRA. Dariusz Wojnar
szedł do NRA z przekonaniem, że dbanie przez samorząd o wizerunek adwokata i aktywne jego promowanie
daje przede wszystkich młodym adwokatom lepszy start
w zawodzie. Podkreślał, że każdy z adwokatów musi mieć
jednocześnie świadomość, że swoim zachowaniem, pracą,
kompetencjami, dbałością o sprawy klienta tworzy własny
wizerunek.
Jest członkiem Komisji Etyki przy NRA, pełniąc w niej
funkcję sekretarza. Komisja otrzymała od NRA związku
z uchwałami ostatniego Zjazdu Adwokatury arcytrudne zadanie przygotowania zmian lub napisania nowego
Kodeksu Etyki. Prace są zaawansowane, możemy więc
w najbliższym roku spodziewać się, że projekt zmian
zostanie poddany pod dyskusję środowiska. Bez tej dyskusji – uważa Dariusz Wojnar – wprowadzanie zmian
byłoby nie tylko lekkomyślne, ale wręcz nieuczciwe wobec
wszystkich adwokatów. ¶
pp Krajowy Zjazd Adwokatury
w Krakowie, listopad 2016 r. Rozpoczęcie uroczystości wprowadzeniem
sztandarów wszystkich Izb adwokackich w Polsce
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Adwokatura drugim sortem ze świecą w ręku – lata 2015 – 2019
Okres 2015 – 2019 to czas niełatwy. Pełen napięć społecznych, rozdarcia i narastającej niechęci władzy
do samorządności. Po 25 latach po odzyskaniu wolności,
po długoletnim procesie tworzenia młodego państwa demokratycznego oraz 15 latach od chwili stania się przez
Polskę członkiem Unii Europejskiej adwokaturze przyszło
zmierzyć się z tym, z czego namiastką mieliśmy do czynienia w roku 2008. Czas ten niestety jeszcze nie minął.
Po raz pierwszy od 2008 r., kiedy środowiska inteligenckie zostały nazwane pogardliwie „wykształciuchami”,
w roku 2015 znowu staliśmy się jednym z tych środowisk,
które nie należą do ulubieńców władzy. Adwokatura
w swoim dążeniu do suwerenności i wolności zawodo-

także dr Jarosław Sułkowski – adiunkt Katedry Prawa
Konstytucyjnego, radca orzecznictwa w Biurze Trybunału
Konstytucyjnego. Od tamtego czasu adwokaci, nie tylko
łódzcy, protestują przeciwko demontowaniu państwa prawa, porządku demokratycznego i ostatecznie samorządu.
Pierwszy protest pod sądem, gdzie, jak się okazało w kolejnych latach, przyszło spotykać się adwokatom i innym
środowiskom inteligenckim jeszcze wielokrotnie, odbył
się w listopadzie 2015 r. Na zdjęciach z tamtego czasu
widnieją pokolenia tych, którzy pamiętali stan wojenny,
okres PRL-u i walki o godność człowieka, obrońców
z procesów politycznych jak Jerzy Szczepaniak oraz młodsi
jak Jacek Skrzydło czy Szymon Byczko, Dariusz Wojnar,

pp Łódzcy adwokaci w protestach
ulicznych i przed sądem okręgowym
w Łodzi w obronie wartości konstytucyjnych w grudniu 2015 r. Na zdjęciu
m.in. Iga Parada, Ewa Stępniewicz-Kwaśny, Krzysztof Stępniewicz, Piotr
Kaszewiak
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wej nigdy nie będzie ulubieńcem żadnej władzy. Jednak
gwarancje płynące z zapisów Konstytucji i demokratycznych instytucji państwowych wydawały się być wystarczającym bezpiecznikiem, zatrzymującym zapędy władcze rządzących. Przełom lat 2015 i 2016 był zatem bardzo
pracowity dla adwokatów. Adwokatura postanowiła rozszerzać rzetelną wiedzę na temat tego, czym i jak ważna
jest Konstytucja.
Jeszcze w grudniu 2015 r. siedziba ORA stała się miejscem spotkania z łodzianami i dyskusji o najważniejszym
akcie prawnym w państwie. Prof. dr Szymon Byczko
jako jeden z wybitniejszych konstytucjonalistów adwokatury analizował wówczas uchwały Sejmu zarówno VII,
jak i VIII kadencji, które znalazły później wyraz w tzw.
nocnym zaprzysiężeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wśród których nota bene znalazł się łódzki były
już adwokat Piotr Pszczółkowski. Gościem spotkania był
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Iwona Zimoch, Ewa Skowron, Maciej Rakowski, Jarosław
Szczepaniak, oraz jeszcze młodsi: Elżbieta Meller, Magdalena Bartenbach-Byczko, Anna Szczepaniak, Joanna
Hahn-Kona, Maciej Lenart, Iga Parada i Piotr Kaszewiak
i wielu innych.
Okręgowa Rada Adwokacka i Zgromadzenie Izby podejmowało szereg uchwał, wyrażając w ten sposób stanowczy
sprzeciw wobec działań władzy. W listopadzie 2015 r. ORA
w Łodzi – jako pierwsza w kraju – zaapelowała do Naczelnej Rady Adwokackiej o zwrócenie się do Sejmu RP
i Prezydenta RP o zachowanie rozwagi i dbania o losy RP
przy uchwalaniu ustaw zmieniających podstawy ustrojowe
państwa – połączenie stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, zmian ustroju Trybunału
Konstytucyjnego, zmian w Ustawie o Sądzie Najwyższym.
Jak się z czasem okazało, ten głos był wołaniem konającego.
Czas pokazał, że wszystkie projekty, pomimo sprzeciwu
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nie tylko łódzkiej adwokatury, ale większej części środowiska, weszły w życie, zwykle podczas procedowania
kilkunastogodzinnego.
Adwokaci działali także na gruncie publicznym. 20
kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Łodzi na wniosek dr. hab.
Macieja Rakowskiego podjęła uchwałę o bezpośrednim
stosowaniu także nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Był to skutek podjęcia decyzji
przez ówczesną premier Beatę Szydło wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie K 34/15 z 3 grudnia 2015 dotyczącego zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
niektórych przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym, co było pierwszym w historii takim
przypadkiem. W marcu 2016 r. łódzcy adwokaci byli
obecni na konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw
Człowieka przy NRA pod hasłem „Niezależność sądów
i trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka”.
Obok m.in. Mikołaja Pietrzaka, dziekana ORA w Warszawie, Katarzyny Gonery – Sędziego Sądu Najwyższego –

pomocą fax’u i całkowitej zmiany Krajowej Rady Sądownictwa. Adwokaci łódzcy, podobnie jak adwokaci z całej
Polski, spotykali się pod sądami, paląc świece i protestując
przeciwko burzeniu porządku państwa. W trakcie spotkań
obok przedstawicieli IUSTITI głos zabierali m.in. łódzcy
adwokaci – Bartosz Tiutiunik, wicedziekan ORA w Łodzi, dr hab. Maciej Rakowski, prof. dr hab. Aleksander
Kappes, Dariusz Wojnar, Jerzy Szczepaniak, dr hab. Jacek
Skrzydło. W „Kronice” nr 64 – 65 zamieszczone są felietony
bliżej obrazujące tamten czas. Kwintesencją stanowiska
większości adwokatów łódzkich w tej kwestii zdaje się być
wypowiedź prof. dr. hab. Jacka Skrzydło: „Długofalowe
skutki Ustawy o Sądzie Najwyższym mogą być bardzo
niekorzystne. Przede wszystkim dlatego, że Sąd Najwyższy
został wyposażony w funkcje hamulcowe – (...) sprawdza
i weryfikuje ważność wyborów parlamentarnych, europejskich i prezydenckich. Jeżeli Sąd Najwyższy przestanie
być sądem, a stanie się przybudówką partii politycznej,
wówczas pytanie o zdolność takiej atrapy Sądu Najwyż-

oo Łódzcy adwokaci przeciwko zmianom zmierzającym do łamania zapisów Konstytucji w grudniu 2015 r.
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i Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich, głos
zabrał prof. dr hab. Szymon Byczko, podkreślając rolę
niezależnego sądownictwa.
Maj 2017 r. to nasilenie działań władzy w kierunku
dezawuowania władzy sądowniczej. Zgromadzenie Łódzkiej Izby Adwokackiej podjęło wtedy uchwałę wyrażającą sprzeciw środowiska adwokatów wobec wypowiedzi
publicznych dezawuujących władzę sądowniczą i jej niezależność. Tym samym adwokaci łódzcy przyłączyli się
do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Sędziów Sądu Najwyższego z 16 maja 2017 r. w sprawie
zmian w sądownictwie w Polsce. Lipiec i sierpień 2017 r.
to początek zmian w sądach i jednoczenia się środowisk
prawniczych i innych samorządów zawodowych, a także
wszystkich ludzi chcących zachowania porządku demokratycznego państwa. To początek demontowania struktury sądowniczej, zmian personalnych dokonywanych za

szego do sprawnego wykonywania swoich funkcji staje się
retoryczne. Wiadomo, że żadnej kontroli merytorycznej
wyborów wtedy nie będzie”.
W grudniu 2017 r. ORA w Łodzi podjęła uchwałę stanowiącą sprzeciw wobec zmian w prawodawstwie i żądaniem wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości, które będą budować zaufanie do bezstronnych
i niezawisłych sądów. Uchwała była wyrażeniem dezaprobaty wobec ustaw przyjętych przez parlament RP
o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa,
a także wobec przygotowywanego przez parlament projektu zmian w postępowaniu cywilnym, który zdaniem
członków Okręgowej Rady Adwokackiej był projektem
antyobywatelskim i stanowiącym zaprzeczenie oczekiwań
społecznych. Była to jak dotychczas ostatnia uchwała w tej
materii. Łódzka adwokatura od tamtego czasu działa już
nie przy pomocy uchwał, które w istocie nic nie dały. •
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Kolejne działania to publiczne wystąpienia poszczególnych
członków Izby przeciwko systematycznemu pogarszaniu
się jakości prawodawstwa i łamania Konstytucji. Od tamtej
chwili środowisko adwokackie cały czas wyraża swoją
solidarność ze środowiskiem sędziowskim, wskazując
jednocześnie na potrzebę reform wymiaru sprawiedliwości,
a adwokaci łódzcy na wielu frontach akcentują niezgodę
na rzeczywistość, w której trwają od 2015 r., i głośno mówią
o możliwych skutkach tzw. dobrej zmiany.
Bardzo zaangażowani w działalność publiczną, szczególnie w wystąpienia przed gmachem Sądu Okręgowego w Łodzi byli adwokaci Maciej Rakowski, Aleksander Kappes,
Dariusz Wojnar, Jerzy Szczepaniak, Bartosz Tiutiunik i inni.
Wicedziekan Bartosz Tiutiunik zaangażował się także później wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów
Polskich Iustitia w szereg spotkań z mieszkańcami miasta
pod hasłem „Bądźmy Razem”, mającymi być dyskusją ze
społeczeństwem o tym, czym jest niezawisłość sędziowska
i co będzie oznaczać jej ograniczenie.
Jednym z przejawów takiej aktywności jest uczestnictwo
od 2016 r. łódzkich adwokatów w cyklu organizowanym
przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy #MojaKonstytucja. Łódzcy adwokaci, m.in. prof. dr hab. Anna
Rakowska-Trela, Magdalena Bartenbach-Byczko, Maria
Janik, Katarzyna Piotrowska-Mańko, prof. dr hab. Szymon
Byczko, Dariusz Wojnar, Jarosław Szczepaniak i wielu innych. Projekt #MojaKonstytucja to spotkania z młodzieżą
szkół średnich, gimnazjalnych, ale i podstawowych, podczas których adwokaci uświadamiali młodym ludziom,
jak bardzo konstytucja dotyczy ich na co dzień. Te i inne
akcje, w których uczestniczyli adwokaci z Łodzi, składają
się na całokształt ostatnich lat.
Rok 2018, mimo że był rokiem 100-lecia Odrodzonej
Adwokatury i powinien być czasem wyłącznie radosnym,
do końca takim nie był, choć w Łodzi środowisko adwokackie starało się brać udział nie tylko w wydarzeniach
ogólnych, lecz także obchodach organizowanych przez
Prezydenta Miasta Łodzi oraz inne organizacje społeczne
czy uniwersyteckie.
Niezwykle smutnym, dramatycznym i wstrząsającym
wydarzeniem, przez jakie jako Izba adwokaci łódzcy
musieli przejść, była decyzja o ekshumacji ofiar katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. Pomimo stanowczego
sprzeciwu adw. Elżbiety Gajdowskiej-Agackiej, matki
zmarłej Joanny Agackiej-Indeckiej i uchwały Prezydium
ORA w Łodzi solidaryzujcej się z rodziną zmarej, 9 maja

2018 r. na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej w Łodzi,
odbył się ponowny pochówek zmarłej Prezes NRA. Byliśmy wtedy razem z najbliższymi zmarłej. Dziekan ORA
Jarosław Zdzisław Szymański na uroczystości powiedział:
„Śp. mec. Agacka-Indecka, jako adwokat i jako Prezes NRA,
urzeczywistniała credo Adwokatury Polskiej: Prawo, Ojczyzna i Honor. Dbała zawsze o prawa, wolności i godność
człowieka. Dzisiaj należy postawić pytanie: czy sytuacja,
którą obecnie przeżywamy jest dowodem uszanowania
godności ludzkiej?”.
Rok 2018 to w przeważającej części obchody 100-lecia
Odrodzonej Adwokatury Polskiej w całej Polsce. W ramach obchodów izby adwokackie w Polsce organizowały szereg imprez okolicznościowych o bardzo różnym
charakterze i klimacie: podniosłe uroczystości i wielkie
gale, a także spotkania w gronie kameralnym czy nawet
takie jak nasze – łódzkie spotkania kinowe, których pomysłodawcą był Michał Wojtysiak, od wielu lat bardzo
zaangażowany w pracę samorządową. Tym razem pełnił
funkcję koordynatora obchodów, dzięki któremu w kinie
Bodo od maja 2018 r. mogliśmy uczestniczyć w Festiwalu
Filmów Prawniczych „Masz prawo do adwokata”. Każdy
seans z tego cyklu rozpoczynał się krótkim przedstawieniem przez jednego z adwokatów łódzkich zagadnienia,
którego dotyczył film. I tak mogliśmy obejrzeć Prawnika
z Lincolna w reż. Brada Furmana czy Bezmiar sprawiedliwości w reż. Wiesława Saniawskiego. Podczas tego seansu
gościem i prelegentem był Piotr Kona, wychowawca wielu
aplikantów adwokackich, świetny karnik, a oprócz tego
charyzmatyczny mówca. Innym razem Bartosz Tiutiunik
– wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej – przybliżał
łodzianom tematykę dużych, często medialnych procesów
karnych i skomplikowanej roli adwokatów na przykładzie
filmu Lincz w reż. Krzysztofa Łukaszewicza. Filmów było
wiele i wielu adwokatów, ale tym niezwykle dobrze zapamiętanym będzie spotkanie ze Zbigniewem Maciejewskim,
nieocenionym obrońcą w tzw. solidarnościowych procesach politycznych okresu stanu wojennego przy okazji filmu Bez końca Krzysztofa Kieślowskiego.
W związku ze 100-leciem istnienia Odrodzonej Adwokatury Polskiej w 2018 r. zorganizowana została wystawa
zbiorów i pamiątek łódzkiej palestry w „starej” siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej przy ul. Piotrkowskiej 63.
Później została ona przekształcona w Muzeum Adwokatury
Łódzkiej, o którym mowa w tekście Michała Wojtysiaka
w tym numerze „Kroniki”. ¶
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Mediacja – Łódzkie Porozumienie Mediatorów
Mediację wprowadzono do przepisów prawa polskiego
w 2005 r. Adwokatura zainteresowała się tym zagadnieniem
za sprawą Katarzyny Przyłuskiej-Cieślak, która zorganizowała pod auspicjami NRA pierwsze szkolenie, tzw. podstawowe, obejmujące 40 godzin, które odbyło się w październiku 2012 roku. Z Łodzi w szkoleniu tym uczestniczył
jedynie Dariusz Wojnar. Od tego zaczynaliśmy. Po dwóch
latach przybył kolejny mediator – Katarzyna Fulko. Potem,
po około dziesięciu latach ciszy, mediacja zaczęła zyskiwać
na znaczeniu i pojawiła się w Łodzi w roku 2015 r. Przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi powstał Ośrodek
Mediacji, któremu przewodniczy od początku Katarzyna
Fulko.
W ramach działań edukacyjnych w lipcu 2015 przeprowadzono szkolenie „Konflikt i Komunikacja”, które poprowadziła dr Barbara J. Pawlak. W kwietniu 2016 r. w Izbie
Łódzkiej 13 adwokatów posiadło dodatkowy tytuł zawodowy po odbyciu szkolenia zawodowego organizowanego
przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pierwszymi mediatorami w Łodzi
byli: Liliana Adamiak, dr Marcin Białecki, Patrycja Borkowska, Katarzyna Fulko, Anna Janicka, Grzegorz Kiryczuk, Dominika Kolińska, Marcin Kurzawa, Łucja Malinowska, Paulina Miśta-Grobarek, Barbara J. Pawlak, Anna
Szczepaniak, Małgorzata Tatucha i Dariusz Wojnar; to oni
stanowią trzon Ośrodka Mediacyjnego.

W roku 2016 r. Ośrodek Mediacji podjął bliską współpracę ze środowiskiem sędziowskim. Zainteresowano sędziów
sądów apelacji łódzkiej listą adwokatów posiadających
uprawnienia zawodowe mediatora. Od 2015 roku liczba
ta zwiększyła się do czterdziestu trzech. 28 października
2016 r. dziekan Jarosław Zdzisław Szymański podpisał
z ówczesnym prezesem Sądu Okręgowego w Łodzi SSO
Krzysztofem Kacprzakiem list intencyjny dotyczący współpracy przy organizacji „Salonu Mediatora”. Jest to bardzo
ciekawa forma rozwijania praktycznych umiejętności dla
mediatorów w poszczególnych dziedzinach, z którymi mają
do czynienia. Salony funkcjonują na terenie całego kraju.
Ośrodek nawiązał także kontakty między innymi
z Uniwersytetem Łódzkim czy Sądem Polubownym Polski
Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
W ostatnich dwóch latach częstym gościem w Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Łodzi dzięki współpracy Ośrodka
Mediacji była prowadząca zajęcia z technik mediacji dr
Małgorzata Kożuch z Izby Krakowskiej, specjalistka szkoląca mediatorów w całej Polsce. Adwokaci-mediatorzy
łódzcy aktywnie oddziałują na środowisko mediacyjne.
Brali czynny udział w organizacji Międzynarodowego
Dnia Mediacji przypadającego na 20 października 2017.
oraz 2018 r. W 2017 roku odbywały się też Łódzkie Fora
Mediacji organizowane przy udziale Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi, Ośrodka Mediacji przy ORA. •

oo 11 marca 2019 r. podpisano
porozumienie ramowe pomiędzy
Prezesem Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi a Łódzkim Porozumieniem Mediatorów dotyczące upowszechniania i promowania
instytucji mediacji
©©MICHAŁ BOROWSKI
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Pierwsze poświęcone było mediacji w postępowaniu administracyjnym, a drugie – w biznesie, jako efektywne zarządzanie konfliktem. Trzecie Forum Mediacji, także organizowane przez Ośrodek Mediacji w Łodzi i ORA w Łodzi,
odbyło się w kwietniu 2019 r. Głównymi organizatorami
z ramienia Łódzkiego Ośrodka Mediacji byli Katarzyna
Fulko i Dariusz Wojnar.
Najważniejszym wydarzeniem ostatniego roku w sferze
mediacji, które niewątpliwie będzie miało znaczenie dla
rozwoju dla tej instytucji i jest wydarzeniem bezprecedensowym, było podpisane 11 marca 2019 r. porozumienie
ramowe pomiędzy Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z Łódzkim Porozumieniem Mediatorów dotyczące upowszechniania i promowania instytucji
mediacji. Jednym z ważniejszych postanowień Łódzkiego
Porozumienia Mediatorów (ŁPM) jest podjęcie współpracy z Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

oraz Sądem Okręgowym w Łodzi poprzez organizowanie codziennych bezpłatnych dyżurów informacyjnych.
Stworzono tzw. zielony pokój, gdzie mediatorzy zrzeszeni
w ŁPM będą pełnili dyżury, w trakcie których poprowadzą
bezpłatnie spotkania informacyjne dla stron postępowań
sądowych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, w dniach urzędowania sądu, w warunkach
sprzyjających mediacji. Środowisko adwokatów mediatorów podkreśla rosnącą rolę tej instytucji w zmieniającej się
z roku na rok kulturze prawnej, zarówno wśród społeczeństwa, jak i samych adwokatów. Stawiają oni na promowanie najwyższych standardów etycznych oraz budowanie
wiarygodności mediacji i zawodu mediatora na tle całego
wymiaru sprawiedliwości. Mediatorzy podkreślają, że ich
stowarzyszenie ma charakter otwarty, a inne organizacje,
które funkcjonują na obszarze Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
mogą przystąpić do porozumienia w każdym czasie. ¶
qq Uroczyste zawarcie ramowego
porozumienia mediacyjnego pomiędzy
Łódzkim Porozumieniem Mediatorów
w Łodzi, reprezentowanym przez
dziekana Jarosława Zdzisława
Szymańskiego, a Prezesem Sądu
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi SSR Krzysztofem Kuroszem.
Porozumienie podpisano
11 marca 2019 r.
oo Dariusz Wojnar, współzałożyciel
Ośrodka Mediacji w Łodzi, oraz
Tomasz Szabelski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi
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Czy adwokat tylko broni, czyli o roli pełnomocnika w mediacji
Ramowe porozumienie mediacyjne Łódzkiego Porozumienia Mediatorów (ŁPM) z Prezesem Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia zawarte w marcu 2019 r. jest jednym
z tych momentów w w ostatnim 10-leciu życia Izby, które
musi zostać zaakcentowane. Stanowi bowiem otwarcie się
adwokatów na nowe możliwości rynkowe. Tekst Dariusza
Wojnara, członka NRA oraz współtwórcy Ośrodka Mediacji przy ORA w Łodzi, niech będzie dopełnieniem informacji na ten ważny dla adwokatury łódzkiej temat (red.).

adw. dariusz wojnar

/ mediator

Plany Komisji Europejskiej dotyczące upowszechnienia mediacji jako jednej z możliwych metod rozwiązywania sporów
nie pozostawiają złudzeń. Po 2030 roku oczekuje się, że aż 10%
spraw spornych będzie kierowanych i rozwiązywanych w drodze mediacji. Do 2030 roku mamy osiągnąć ambitny plan: 3%.
Miarą śmiałości tego założenia jest obecna statystyka, która
zamyka się na poziomie nieprzekraczającym 0,05%. Gdy zestawimy to z wielkością środków finansowych, jakie są przeznaczane przez Ministerstwo Sprawiedliwości na upowszechnianie mediacji wśród sędziów, zyskamy obraz tego, jak z dużym
prawdopodobieństwem będzie ewoluował sposób dochodzenia
roszczeń i na ile inne metody rozwiązywania sporów na stałe
się w niego wpiszą. Dalej – w jaki sposób będzie się w związku
z tym kształtowało zapotrzebowanie na pomoc prawną, a raczej
rodzaj tej pomocy.
Wspomniane wydatki na upowszechnianie mediacji wśród
sędziów przeznaczone są przede wszystkim na szkolenia, których
zasadniczym celem jest zmiana postrzegania mediacji przez tę
grupę zawodową i zachęcenia do tego, by sędziowie kierowali
zainteresowane strony do mediacji.
Skoro tak, wypadałoby się zastanowić, na ile nasza grupa zawodowa jest do nowej roli przygotowana. Czy nie jest przypadkiem
tak, że dla większości z nas mediacja to kolejna bariera, która
skutecznie uniemożliwia szybkie i korzystne dla reprezentowanego przez nas klienta zakończenie etapu postępowania sądowego
i przystąpienie do postępowania egzekucyjnego?
Kilka lat temu w Łodzi komisja wizerunkowa zaproponowała,
opracowała, a następnie wcieliła w życie strategię wizerunkową
opartą o hasło „Adwokat doradza i broni…”. Kluczowe w tej strategii (a stało się tak za sprawą młodych adwokatów) było podkreślenie, że nasza misja zawodowa nie realizuje się wyłącznie w sferze
postępowania karnego, ale jest co najmniej tak samo ważna, gdy

idzie o obronę interesów ekonomicznych zarówno w życiu gospodarczym, jak i w kwestiach związanych z szeroko pojętymi
sporami rodzinnymi. W tym kontekście adwokat mediator jawi
się jako doskonałe rozwinięcie opisanego wyżej pomysłu. Wręcz
łamie stereotyp, że on wyłącznie konfliktuje, a jak jest potrzebny,
to dopiero wówczas, gdy sprawa dojdzie do takiego etapu, że bez
sprawy sądowej ani rusz.
Nie jednak o rolę adwokata mediatora w tym tekście ma chodzić. Interesuje mnie rola, jaką adwokat może odegrać w mediacji
jako pełnomocnik strony. Warto sobie uświadomić, jakie są różnice pomiędzy reprezentowaniem klienta w sądzie i w mediacji.
To klucz do tego, by dobrze zdefiniować tę rolę i dobrze wspólnie
z klientem zaplanować przebieg mediacji.
Po kolei. Obecność pełnomocnika jest kluczowa w zdecydowanej większości przypadków. Oczywiście pod warunkiem, że rozumie on istotę mediacji i chce być pomocny swojemu mandantowi w tym niełatwym postępowaniu. Skąd pogląd o kluczowej
roli pełnomocnika w mediacji? Są trzy przyczyny. Po pierwsze:
jesteśmy dla klienta gwarantem jego prawnego bezpieczeństwa.
To nasz klient negocjuje i decyduje o tym, czy chce podpisać ugodę. My jesteśmy po to, by pomóc mu tę ugodę sporządzić. Musimy pamiętać, że mediator nie sporządza ugody – i jest to zasada.
Może pomóc w jej redagowaniu, nie zmienia jej jednak. Po drugie: jesteśmy edukatorami. Nie tylko wyjaśniamy przed posiedzeniem mediacyjnym jego zasady, pomagamy, współpracując
z mediatorem, w ich przygotowaniu, ale w trakcie mediacji dzięki
naszej obecności klient może zawsze zwrócić się do nas o radę
i wyjaśnienie skutków prawnych podjętych przez niego decyzji.
Po trzecie: wspomagamy klienta, zarządzając trwającymi w czasie
mediacji negocjacjami.
Mając świadomość takiej właśnie roli adwokata, podkreślam
w obecności stron, jak jest istotne, by im towarzyszył. Podkreślam,
że reprezentowanie klienta w mediacjach jest zdecydowanie trudniejszym zadaniem niż jego reprezentowanie przed sądem, kiedy
naszym zadaniem jest deprecjonowanie przeciwnika i jego argumentów. W mediacji, jeśli chcemy, by klient zawarł ugodę, musimy
zdać sobie sprawę z tego, że będzie to możliwe, gdy przekonamy
do tego nie tylko przeciwnika, lecz także jego pełnomocnika.
Często słyszę pytanie: czy pełnomocnik będzie potrzebny?
Zawsze odpowiadam twierdząco, wspierając to pytaniem: czy
uczestnik mediacji będzie potrafił przygotować tekst uzgodnionej
z przeciwnikiem ugody?
Jaki z tego płynie wniosek? Mediacja jako alternatywna metoda
rozwiązywania sporów jest jeszcze jednym – poza postępowaniem sądowym, arbitrażem i negocjacjami – miejscem, w którym
adwokat może doradzić i pomóc. Ze względu na stopień trudności, jaki wiąże się z uzyskaniem w toku tego procesu ugody,
na jakiej zależy klientowi, i czas, jaki musimy temu poświęcić,
nasza pomoc prawna musi zostać odpowiednio doceniona. Nie
możemy o tym zapominać, gdy ustalamy zasady, na jakich decydujemy się reprezentować klienta. W opisie czynności nie powinno zabraknąć również zobowiązania do udziału w postępowaniu
mediacyjnym i sporządzenia ugody mediacyjnej.
Innymi słowy, rynek mediacji jest do zagospodarowania i powinniśmy to zrobić. Po adwokacku! ¶
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Media i wizerunek
„KRONIK A”, KOMISJA WIZERUNKOWA I PROJEKT „ ADWOK AT”
Media to w tej chwili jeden z najsilniejszych środków
kształtujących poglądy, wiedzę o środowisku, a także budujących popularność. Ostatnie dziesięć lat to lata świetlne
w rozwoju „technologii medialnej”. Nie można tego uniknąć, można to jedynie oswoić, okiełznać i maksymalnie
wykorzystać. W roku 1998 powstała „Kronika”, pierwszy
numer pisma Izby Adwokackiej, wykonany w sposób dostępny, techniką kserograficzną, czarno-biała. Stanowiła
absolutne novum w świecie adwokackim. O budowaniu
wizerunku, komunikacji wewnętrznej czy zewnętrznej nikt
wówczas nie myślał. „Kronika” była sposobem utrwalania
życia Izby. Stała się jej nieodłącznym elementem. Z czasem
zaczęła odgrywać rolę platformy wymiany myśli i poglądów,
nie tylko relacjonowania bieżących wydarzeń. W publikacji wydanej na 60-lecie Izby Łódzkiej znajduje się historia
łódzkiej „Kroniki” na przestrzeni jej czterdziestu numerów.
Dziś świętujemy jej 70. wydanie, nomen omen w jubileusz
obchodów 70-lecia Izby. Na stronach „Kronik” archiwalnych, od numeru 1., znajdziemy relacje z wydarzeń Izby,
dyskusje z organizowanych przez Izbę Łódzką Konferencji Komisji Prawnych, które przybrały wymiar ogólnopolski, materiały przybliżające życiorysy wspaniałych łódzkich adwokatów, takich jak Maria Budzanowska, Joanna
Agacka-Indecka, Bożenna Banasik, Zygmunt Kortyński,
Lech Gąsecki, Stefan Lewicki czy Mirosław Olczyk i Stefan
Szydłowski oraz wielu innych. W „Kronice” zdawane były
relacje z poszczególnych Krajowych Zjazdów Adwokatury.
Wiele kart „Kroniki” to wspomnienia ze szkoleń, zarówno
adwokackich, jak i aplikanckich, a także opowieści zupełnie pozaadwokackie z podróży. Normą stały się bieżące
relacje z konkursów krasomówczych i publikacje z uroczystości ślubowania adwokatów i aplikantów adwokackich.
„Kronika” dotychczas miała czterech redaktorów naczelnych. Pierwszym z nich i jednocześnie ojcem współzałożycielem był Jerzy Szczepaniak, który stworzył pismo i nadał mu kształt biuletynu informacyjnego. Schedę po nim
przejął Dariusz Wojnar, który rozwinął pismo o wkładki
orzecznicze, bogate relacje ze wszystkich ważniejszych, także ogólnopolskich wydarzeń, oraz unowocześnił w miarę możliwości technicznych szatę graficzną. W kolejnych
latach funkcję szefowej „Kroniki” pełniła Katarzyna Trocińska, której przypadł okres wspomnień prezes Joanny
Agackiej-Indeckiej i rozwijanie charakteru pisma. Od roku
2011 „Kronikę” prowadzi Katarzyna Piotrowska-Mańko.
Zmianie uległa m.in. szata graficzna, zwiększono ilość materiałów publicystycznych z racji bieżącego ukazywania się
aktualności na stronie ORA.
Więcej o okresie 1998 – 2009 można znaleźć we wspomnianej już publikacji pod redakcją Mariana Redlisz-Redlickiego.
„Kronika” od 2009 r. musiała powoli zmieniać swój
charakter, a spowodował to rozwój innych mediów i ich
dostępność oraz popularność. Media społecznościowe są
niczym poranna kawa, obiad i wygodne buty – bez tego
nie da się dziś funkcjonować. Podstawowy aspekt to oczy52

wiście przekaz informacji. W Izbie zaczęło się jednak robić
tłoczno. W 2013 r. powstała nowa strona internetowa, która
zaczęła pełnić rolę swoistego portalu informacyjnego, skąd
adwokaci i nie tylko dowiadują się o bieżących wydarzeniach. Rozwój mediów społecznościowych w ostatniej
dekadzie dał szansę ORA w Łodzi zaistnieć także na tym
polu. Na Facebooku powstał fanpage ORA Łódź, którego
założycielem i opiekunem jest Piotr Kaszewiak, rzecznik
prasowy ORA. Percepcja informacji jest dziś niewiarygodnie zróżnicowana. Czy to dobrze, czy źle – to pytanie
do neuropsychologów i psychologów. Faktem jest, że ta
rzeczywistość do nas dotarła i nie mogliśmy udawać, że jej
nie ma. W przestrzeni publicznej i medialnej zaczęły więc
funkcjonować dwa byty informacyjne – strona internetowa
i fanpage na Facebooku. Rola „Kroniki” według kolegium
redakcyjnego zmieniała się, albowiem informacje o wydarzeniach znajdowały się już gdzie indziej. Uznaliśmy,
że owszem, dla potomnych, którzy być może w ramach
zachowań dekadenckich będą kiedyś docierać do materiałów drukowanych, trzeba pozostawić część informacyjną,
ale jako że „Kronika” jest nadal periodykiem kwartalnym,
nie ma możliwości traktowania jej jako źródło aktualności.
Poza materiałami informacyjnymi o bieżących wydarzeniach izbowych redaktorzy zaczęli gromadzić materiały
publicystyczne; zaczęto również zapraszać do publikowania kolegów z innych izb z całej Polski. I tak gościem
na łamach „Kroniki” był prezes NRA Jacek Trela, Bartosz
Przeciechowski (Izba Lubelska), Martyna Hoffmann (Izba
Toruńska), Sylwia Gregorczyk-Abram, współtwórczyni
projektu Wolne Sądy (Izba Warszawska), Karol Orzechowski (Izba Warszawska), Judyta Kasperkiewicz (Izba
Rzeszowska) i wielu innych.
W 2013 roku redakcja „Kroniki” postanowiła dołączyć
także do mediów elektronicznych, co zwiększało możliwość
dotarcia do adwokatów w całej Polsce. Stworzona została
strona www.ekronika.pl, a w ostatnich latach także fanpage
na Facebooku. Sporo też zmieniło się w gronie kolegium.
W 2009 r. redaktorem naczelnym została Katarzyna Trocińska, która prowadziła pismo do 2011 r., kiedy ster przejęła
Katarzyna Piotrowska-Mańko, która robi to do dziś. Zmienił się także skład kolegium redakcyjnego. Odeszła Joanna
Agacka-Indecka, prezes NRA, ale i wielu innych. Z kolegium w związku z innymi obowiązkami samorządowymi
na polu ogólnopolskim odszedł Dariusz Wojnar. Przyłączyli się natomiast na stałe Mariusz Mazepus, nieoceniony
Michał Wojtysiak, Magda Bartenbach-Byczko, Agnieszka
Bachlińska. Ostatnio dołączyła także Anna Szczepaniak
oraz współzałożyciel „Kroniki” i osoba wspierająca ją od
lat – Jerzy Ciesielski. W kolegium nadal pracują Ewa Stępniewicz-Kwaśny, Krzysztof Stępniewicz i Jarosław Szczepaniak pomimo swoich licznych obowiązków w związku
z aktywnością samorządową w NRA. Jedną z barwniejszych postaci jest Anna Agnieszka Wolska, podróżniczka, osoba o niezwykłej energii życiowej, zarażająca •
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qq Pierwsze wydanie KRONIKI, pisma Łódzkiej Izby
Adwokackiej. Współzałożycielami pisma byli Jerzy
Szczepaniak, Jerzy Ciesielski i Krzysztof Stępniewicz.
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różnorodnością pasji. Ten zespół rzeczywiście współpracuje dobrze. Kolegium to ciekawy twór. Czasem wydaje
się, że to ludzie z pogranicza adwokatury, absolutnie
w dobrym tego słowa znaczeniu. Praca w „Kronice” to trochę – jak mawiamy – inna bajka. Odnajduje się tutaj drugą twarz. Adwokatura wymaga od nas zachowania bardzo
profesjonalnego, niejednokrotnie zmagamy się z krzywdą
ludzką, a to wymaga powściągliwości i szarości zachowań.
W „Kronice” trochę malujemy nasze papuzie pióra. Żeby
stworzyć gazetę, potrzeba kreatywności.
Lata 2014 i 2015 to wzrastająca potrzeba pracy nad wizerunkiem adwokata jako zawodu, pokazania grupy zawodowej, której niezależność jest warunkiem dbania o bezpieczeństwo prawne obywateli. Adwokatura zawsze była
i chyba będzie środowiskiem nie bardzo lubianym przez
władzę. Samorząd jako jednostka odrębna i rządząca się
własnym budżetem oraz decydująca o poziomie swojego
kształcenia jest niezależna, co daje gwarancję praw klienta.
To właśnie w tym okresie zintensyfikowano wprowadzanie
regulacji powodujących wypieranie adwokatów z rynku
adwokackiego. Publiczne dyskusje i rozszerzające się mity
o wysokości wynagrodzeń adwokackich nie pomagały. Także zwiększenie uprawnień radców prawnych spowodowało
w praktyce zrównanie kompetencyjne tych dotąd jednak
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różniących się zawodów i wzrost konkurencji. Do zawodu adwokata napływać zaczęło również dużo więcej osób
niż w latach wcześniejszych. Cały ten proces spowodował
zwykłą w gospodarce wolnorynkowej konieczność walki
o klienta, czyli przemyślenie taktyk marketingowych. Dla
adwokatów cały czas słowa ʻreklama’ i ʻmarketing’ to jest
jednak temat tabu. A samo sformułowanie ʻwalka o klienta’
i postrzeganie adwokata jak przedsiębiorcy w sensie ekonomicznym wzbudza kontrowersje. Nic dziwnego, z jednej
strony zawód zaufania publicznego i restrykcyjne reguły
zakazu reklamy wymagające wzniesienia się ponad przyziemną potrzebę poszukiwania klientów, a z drugiej bezwzględny rynek i jego ekonomia wymaga pewnych ruchów
w tym zakresie. Tak powstał pomysł stworzenia programu
kreowania wizerunku adwokatury jako zawodu, który powinien być stałym elementem życia. Łódź w tym zakresie była absolutnym prekursorem, jeśli chodzi o rozmach
i kompleksowość. Inicjatorem projektu był Dariusz Wojnar,
współdziałający ze stworzoną przy ORA Komisją Wizerunkową pod przewodnictwem Aleksandry Bierzgalskiej
i Piotra Nowakowskiego przy wsparciu prof. UŁ dr. hab.
Tomasza Cieślaka i dr Katarzyny Liberskiej-Kinderman
z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ,
jako specjalistów public relations. W skład komisji weszli
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Maria Janik, Bartosz Prusiński, Ewa Stępniewicz-Kwaśny,
Anna Głowińska i jeszcze jako aplikanci Marcin Bocheński
i Anna Sawicka. Kampania wystartowała podczas Zgromadzenia Izby w maju 2015 r. i była naprawdę dobrze, żeby
nie powiedzieć wspaniale zorganizowanym wydarzeniem,
które medialnie zaistniało od razu w całym kraju. Dzięki
mediom społecznościowym, informacji w „Kronice” oraz
przekazowi do mediów NRA całe polskie środowisko adwokackie otrzymało – jak przystało na prawdziwe kampanie tego rodzaju – informację o wprowadzeniu jednocześnie kilku kanałów skierowanych do odbiorcy zewnętrznego
informujących o tym, kim jest adwokat i jaką rolę może
pełnić na co dzień w życiu obywatela.
Kampania w 2015 roku była niewątpliwie sporym osiągnieciem Izby Łódzkiej. Po raz pierwszy pojawił się jakiś
pomysł stworzenia wspólnego sposobu wyjścia zawodu
adwokackiego na zewnątrz. Po raz pierwszy adwokatura
zauważyła, że istnieje zapotrzebowanie na informowanie
o tym, czym zajmuje się adwokat. Forma budowania, czy
jak to wówczas nazywano – „zmiany” wizerunku, zmieniała się z czasem. Dziś podejście to jest zgoła inne i pewnie
jest tematem na osobne sympozja i dyskusje, jednak jedno jest pewne, że kampania z 2015 roku otworzyła pewne
drzwi. Nie wiadomo, czy i tak nie zostałyby one otwarte,

jednak nie można Łodzi odebrać pierwszeństwa w działaniu. Przed uruchomieniem kampanii kilkakrotnie organizowano konferencje i szerokie dyskusje o potrzebie
reklamy, jednak nikt nie stworzył wielopoziomowej kampanii, która funkcjonowała w kilku kanałach informacyjnych, z jednym rozpoznawalnym wizerunkiem. Można
było oczywiście dyskutować, czy hasło „Adwokat doradza
i broni od trzystu lat”, bo taka była myśl przewodnia kampanii, było nośne, odpowiednie do osiągnięcia celu, czy
rzeczywiście sprecyzowano prawidłowo cel, ale jedno jest
pewne – po raz pierwszy adwokatura „zareklamowała się”
jako grupa zawodowa, jako środowisko wykonujące bardzo
potrzebny społecznie zawód.
Kampania miała kilka elementów – stronę internetową,
standy i ulotki w sądach, plakaty, które miały towarzyszyć
adwokaturze podczas wszystkich publicznych wystąpień,
konferencji i spotkań. Ale jedną z cenniejszych inicjatyw
jako elementu strategii wizerunkowej były działania związane z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate
Social Responsibility, CSR) – oznaczającą uwzględnienie
w działaniach samorządu adwokackiego wartości społecznych oraz budowanie relacji wspierających klientów,
partnerów biznesowych, członków lokalnych samorządów.
Aktywność widoczna była w dwóch podstawowych •
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obszarach: edukacyjnym i kulturalnym. Celem było uświadamianie prawne i niesienie pomocy prawnej, z elementem
promocyjnym zawodu adwokata. Istotą edukacji była też
prewencja prawna poprzez budzenie świadomości korzystania z fachowej pomocy, zanim problem urośnie do rangi
sądowej. Dziś idziemy jeszcze dalej, albowiem świadomość
społeczna jest już znacznie bardziej rozwinięta. Staramy się
w ogóle zachęcić społeczeństwo do mediacyjnego, nie kontradyktoryjnego rozwiązywania sporów, ale to już jest efekt
funkcjonowania kampanii społecznych i informacyjnych,
a może i ogólnie rozwoju społeczeństwa demokratycznego.
Działania CSR promowały zawód adwokata jako tzw.
zawód pierwszego wyboru spośród mnóstwa innych zawodów prawniczych, co było o tyle istotne, że od 2010 r.

W ramach tych działań rozpoczęto współpracę z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, m.in. w maju
2014 r. zorganizowano tam konferencję adresowaną
do przedsiębiorców, której tematyką była ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwym kontrahentem w aspekcie
prawnokarnym. Dzięki tej współpracy pojawiła się również
możliwość publikacji przez adwokatów artykułów w Biuletynie Informacyjnym Ośrodka Enterprise Europe Network
przy fundacji.
W ramach CSR-owej działalności kulturalnej organizowano lokalnie coroczne kwesty na Cmentarzu Starym
przy ul. Ogrodowej na ochronę zabytków cmentarza.
Zwyczaj ten utrzymuje się po dziś dzień. W ramach nich
organizowany jest też doroczny Bal Prawnika, z udzia-

stopniowo podejmowane były próby deregulacji zawodów
prawniczych w kierunku szerokiego dostępu do zakresu
zawodowego choćby adwokata. Komisja Edukacyjna przy
ORA w Łodzi prowadzona przez Marię Janik (do dziś jest
to szefowa komisji) realizowała cele, zwracając się do branż
kreatywnych, wolnych zawodów oraz szkół, domów kultury, szkół wyższych kształcących osoby starsze i proponowała wykłady i różne zajęcia zarówno merytoryczne
z konkretnej problematyki prawnej, jak i odkrywające
tajniki zawodu. Adwokaci od tamtego czasu niezmiennie
edukują dzieci w szkołach podstawowych i młodzież szkół
średnich, a także inne środowiska zgłaszające się do programów. To nowe oblicze i nowe zadanie adwokatury.

łem przedstawicieli samorządów lokalnych. Powołano
ponadto Klub Adwokacki zbudowany wokół cyklicznych spotkań tematycznych w siedzibie Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi, poświęconych np. kulturze, muzyce, sztuce. Plan działań jest tak określony, aby
w zasadzie każdy członek Izby mógł w jakimś stopniu
zaangażować się w rozwój wizerunku zawodu. Chodziło
o, jak to ładnie określiła Maria Janik, „zaprzyjaźnianie się
ze społeczeństwem”.
Więcej o łódzkiej kampanii wizerunkowej rozesłanej
później jako gotowy pakiet do wszystkich niemal izb w Polsce, w artykułach Marii Janik, Dariusza Wojnara i dr Katarzyny Liberskiej-Kinderman („Kronika” nr 55).
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Na kanwie doświadczeń kolegów z Komisji Wizerunkowej
i Edukacyjnej w roku 2017, także w gremium łódzkich adwokatów, rozpoczęto prace nad nowym projektem wizerunkowym pod nazwą „Adwokat”. Nazwa całości miała być prosta
i celna. Uznano, że nie znajdzie się nic prostszego i celniejszego do promowania wizerunku adwokata jak właśnie to słowo.
Projekt „ Adwokat” promowany był hasłem „Zajrzyj
do adwokata”. Był to środek do realizacji całościowej i ogólnopolskiej polityki kreowania wizerunku
i edukacji społecznej w kierunki przedmiotu działalności
adwokatów, z naciskiem na poszerzanie wiedzy o obszarach prawa, w jakich rzeczywiście funkcjonują adwokaci. Funkcjonował w trzech obszarach: jako kwartalnik, wydawany w wersji papierowej, dystrybuowany

Pietrzak (dziekan ORA Warszawa), Sylwester Redeł (Izba
Łódzka), Magdalena Strzelecka-Miziołek (Izba Łódzka),
Sybilla Szlósarczyk (Izba Krakowska). Każde z mediów
promujące „Adwokata” miała te same działy informujące
o wszechstronności zawodu. Stąd ich tytuły: Adwokat edukator, Adwokat profilaktyk, Adwokat obrońca, Adwokat
doradca, Adwokat komentator i Adwokat obserwator. Ten
sam układ powodował jasny i przejrzysty podział i możliwość poszukiwania przez odbiorcę pożądanej dziedziny. Już po wydaniu pierwszego numeru w kwietniu 2018 r.
do współpracy przy projekcie z całej Polski zgłosiło się kilkudziesięciu adwokatów. Jednym z ciekawszych elementów
projektu był „Telefon do adwokata”, który odbywa się raz
na kwartał tuż przed wydaniem kwartalnika, zapowiadany

przez ogólnopolski dziennik „Gazeta Wyborcza” jako
dodatek; jako strona internetowa, która docelowo miała stać się platformą informacyjną o prawie typu onet.pl
czy wp.pl, a także jako profile na Facebooku, Twitterze
i LinkedIn. Twórcami projektu byli Jarosław Szczepaniak,
członek NRA od 2016 r., wieloletni członek ORA w Łodzi,
Katarzyna Piotrowska-Mańko, redaktor naczelna „Kroniki” i od 2016 r. członek ORA w Łodzi, oraz Krzysztof Waloszczyk, projektant i grafik „Kroniki”. W skład kolegium
wchodzili: Jarosław Szczepaniak – redaktor naczelny, Katarzyna Piotrowska-Mańko, Magdalena Bartenbach-Byczko
(Izba Łódzka), Katarzyna Effort-Szczepaniak (Izba Warszawska), Anisa Gnacikowska (Izba Warszawska), Mikołaj

w formie elektronicznej na stronach „Gazety Wyborczej”, ale
też na portalu www.e-magazynadwokat.pl czy na fanpage’u.
Projekt ostatecznie został okrzyknięty projektem NRA, albowiem to ona go sfinansowała i objęła patronatem. Projekt
trwał tylko rok, co jest dość przykrym doświadczeniem dla
jego twórców, albowiem w ich odczuciu zaprzepaszczono wypromowany już wizerunek, logo, hasło, grupę osób
zgromadzonych przy projekcie, energię i zapał. Być może
jednak Izba Łódzka zdobędzie się na kontynuowanie promowania wizerunku adwokata w ramach swoich cały czas
realizowanych działań promocyjnych przy wykorzystaniu
już gotowego do realizacji projektu. Więcej o projekcie
w „Kronice” nr 67 – 68 i 68 – 69. ¶
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Naczelna Rada
Adwokacka

N ac ze l n a R a da Adwok ac k a

adw. Maria Budzanowska
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ADWOK AT IZBY ŁÓDZKIE J
PREZES NACZELNE J R ADY ADWOK ACKIE J
W L ATACH 1983 – 1985

W dniu 23 lutego 1998 r. minęła 10. rocznica śmierci adwokat Marii Budzanowskiej – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w okresie 1984 – 1985. Maria Budzanowska była
pierwszym po II wojnie światowej wybranym przez I Krajowy Zjazd Adwokatury Polskiej w sposób demokratyczny
prezesem NRA. Była bardzo silną osobowością. Cechowało ją ogromne umiłowanie ojczyzny wywodzące się z rodzinnych tradycji pokoleniowych. Patriotyzm i wpojone
zasady moralne ukształtowały jej postawę życiową i cele,
do których dążyła. Pochodziła z Grodna. W czasie okupacji niemieckiej znalazła się z rodziną w Warszawie. Już
w pierwszych tygodniach wojny zginął w walkach o Grodno jej najmłodszy brat – harcerz, licealista. Potem w Warszawie zmarł w młodym wieku, po ciężkich przejściach
i przesłuchaniach w SB, jej drugi brat. W latach okupacji
Maria Budzanowska działała w konspiracji jako łączniczka
o pseudonimie „Gnom”. W czasie powstania warszawskiego młodziutka, bo zaledwie 14-letnia dziewczyna, znalazła
się na barykadach. Walczyła z bronią w ręku w batalionie dowodzonym przez jej ojca, Teofila Budzanowskiego.
Wiele odznaczeń powstańczych – w tym Krzyż Walecznych – uhonorowało jej postawę i zasługi w walce o Polskę
i Warszawę. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną znalazła
się w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie jej ojciec – z wykształcenia polonista – był dyrektorem gimnazjum. Po zdaniu matury podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Łódzkiego. Następnie została wpisana na listę aplikantów
Izby Łódzkiej, a w 1957 r. rozpoczęła praktykę adwokacką
w Piotrkowie Trybunalskim. Była adwokatem wybitnym,
a przy tym człowiekiem pełnym życzliwości dla ludzi, ciepła i przyjazna dla kolegów. Bogata i dynamiczna natura
powodowała, że oprócz wykonywanej pracy zawodowej

czuła potrzebę szczerego działania na niwie społecznej
i politycznej. W 1965 r. wstąpiła do Stronnictwa Demokratycznego, które miało w programie bliskie jej hasła demokracji i praworządności. Przeszła w nim wszystkie szczeble
od szeregowego członka do przewodniczącego Komitetu
Wojewódzkiego SD w Piotrkowie Trybunalskim. Wykazała się w pracy szerokimi horyzontami myślowymi, zdolnościami przywódczymi, ale i prostolinijnością działania
oraz koleżeńskimi odniesieniami do współpracowników.
Doceniona należycie przez wyższe instancje Stronnictwa
Demokratycznego została wybrana do władz centralnych.
W 1976 r. została członkiem Prezydium CK i funkcję tę pełniła do 1981 r. W latach 1976 – 1984 była posłem na Sejm VII
i VIII kadencji z przynależnością do Klubu Poselskiego
Stronnictwa Demokratycznego. W Sejmie pełniła wiele
ważnych funkcji – m.in. była wiceprzewodniczącą Komisji Prac Ustawodawczych i brała czynny udział w pracach
nad wieloma ważnymi ustawami. Trzeba podkreślić, że lata
80. były czasem bardzo trudnych zmagań, zwanych nieraz
okresem „burzy i naporu”. Był to czas załamywania się systemu przedsierpniowego, czas wielkich napięć społecznych. Przebijały się nowe idee społeczno-polityczne, toczyła się ostra walka o niepozorowaną demokrację i równe
prawa obywatelskie, o praworządność.
Po szesnastu miesiącach funkcjonowania „Solidarności” wprowadzony został stan wojenny, który trwał do 22
lipca 1983 r. Z upływem miesięcy łagodniały nieco jego
rygory, niemniej ograniczono wówczas podstawowe prawa i wolności obywatelskie (podsłuchy, poruszanie się za
przepustkami, godzina policyjna itp.). Wiele osób zostało
pozbawionych wolności, strzelano do bezbronnych, ginęli
ludzie. W tych warunkach wrzenia społecznego losy polskiej adwokatury splatały się ściśle z losami kraju. Na pamiętnym Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury
w dniach 3 – 4 stycznia 1981 r. w Poznaniu adwokatura polska przemówiła własnym głosem, wyrzucając z siebie •
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wszystkie bóle i upokorzenia. Obnażony został fałsz, zakłamanie polityczne i pozorowane praktyki demokratycznego
działania, fałszowanie uprawnień samorządności adwokatury, wreszcie zbrodnie dokonywane na narodzie polskim (Poznań ʼ56, Gdańsk ʼ70, Radom ʼ76) oraz krzywdy
wyrządzone adwokatom z powodów politycznych. Pamięć
tych spraw jest wciąż w starszym pokoleniu adwokatów
nader żywa. Przebieg Zjazdu Poznańskiego dokumentuje
„Palestra” nr 3 – 4/1981 ad memoriam pokoleń wstępujących
do adwokatury. Na Zjeździe Poznańskim powołana została
Komisja Legislacyjna, którą zobowiązano do opracowania uchwały wnioskowej i projektu nowego aktu prawnego – ustawy o adwokaturze. Maria Budzanowska jako przewodnicząca komisji wnioskowej zjazdu opracowała zestaw
tez, które miały stanowić podstawę projektu „Prawa o adwokaturze”. Między innymi rozszerzone zostały zadania
i usytuowania adwokatury w systemie organów wymiaru
sprawiedliwości. Zjazd postulował też o uchylenie krzywdzących decyzji Ministra Sprawiedliwości z okresu przedsierpniowego i ostatnich miesięcy, dotyczących poszczególnych adwokatów. Wkrótce po Zjeździe Poznańskim,
w marcu 1981 r., projekt ustawy Prawo o adwokaturze przyjęty uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej został wniesiony
do Sejmu jako wniosek poselski podpisany przez ponad 70
posłów. Okazało się jednak, że projekt prawa o adwokaturze uznany został za „zbyt jednostronnie ukierunkowany
przez ideę samorządności, oraz nasycony brakiem zaufania
do rządu” (vide: Diariusz Sejmowy, posiedzenie z 26 maja
1982 r. – wystąpienie posła prof. Adama Łopatki, referenta
ustawy). Dokonano więc wiele poprawek uprawniających
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Ministra Sprawiedliwości do ingerencji w sprawy samorządu (np. dotyczących wpisów na listę adwokatów lub
aplikantów, prawo zaskarżania uchwał NRA, zawieszenie
w czynnościach zawodowych adwokata lub aplikanta itp.).
Ostatecznie ustawa została przyjęta 26 maja 1982 r. Udział
Marii Budzanowskiej w pracach Komisji Legislacyjnej
Adwokatury, jak i później w komisjach sejmowych, był
ogromny. Sejm intensywnie pracował nad ustawami, które
miały naprawić istniejące błędy i wypaczenia – o cenzurze,
zapobieganiu spekulacji, przeciwdziałaniu pasożytnictwu,
a przede wszystkim o związkach zawodowych. Zwłaszcza
w tej ostatniej negocjacje i uzgodnienia ciągnęły się miesiącami. Niemal w przeddzień wniesienia ustawy o związkach
zawodowych pod obrady plenarne Sejmu wprowadzony
został stan wojenny. Jakkolwiek trudno byłoby wykazać
szczegółowo wpływ Marii Budzanowskiej na kształt prac
legislacyjnych tego okresu, można ogólnie uznać, że był on
niewątpliwie znaczący. Brała udział w podkomisjach oraz
w komisji prac ustawodawczych jako wiceprzewodnicząca, cieszyła się autorytetem prawnika praktyka. Niestety,
związanie Sejmu wytycznymi politycznymi płynącymi
z Komitetu Centralnego PZPR postawiło tamę wielu proponowanym, nowatorskim rozwiązaniom. W październiku
1982 r. wniesiona została do Sejmu ustawa o delegalizacji
związków zawodowych. Wszystkie one (w tym niedawno
zarejestrowana „Solidarność”) utraciły byt prawny. Majątek
związków przekazany został pod zarząd tymczasowy. Władze przykładały dużą wagę, by zachować spokój społeczny.
Wiązało to się między innymi ze znacznym zaostrzeniem
dyscypliny sejmowej posłów. Były prowadzone indywidu-
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alne rozmowy z posłami, zarządzono obowiązek poparcia
jednomyślnie projektu ustawy, która budziła u posłów o opcji solidarnościowej ogromne konflikty sumień. W efekcie
w czasie głosowania 12 posłów głosowało przeciw tej ustawie – wśród nich była poseł Maria Budzanowska i czterech
innych posłów Stronnictwa Demokratycznego. Trzeba zaznaczyć, że w tamtych warunkach głosowanie było pierwszym precedensem złamania dyscypliny partyjnej i aktem
dużej odwagi. Jego echo odbiło się w Polsce i poza granicami kraju. W stosunku do posłów Stronnictwa Demokratycznego, którzy złamali dyscyplinę głosowania, zastosowano sankcje – zawieszenie w prawach członkowskich,
cofnięcie rekomendacji Klubu SD, przeprowadzono proces
partyjny. 1 września 1983 r. odbył się I Zwyczajny Krajowy
Zjazd Adwokatury Polskiej – już pod rządami nowego prawa o adwokaturze. Znaczną przewagą (172) głosów Maria
Budzanowska została w demokratycznych wyborach wybrana na pierwszego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.
Dokonany wybór był wyrazem uznania za jej wspaniałą
postawę i włączenie się całym potencjałem intelektu i serca w ruch odnowy Polski i adwokatury. W przemówieniu,
jakie po wyborze wygłosiła, zadeklarowała wierność i konsekwencję w przestrzeganiu demokracji i praworządności.
Niestety, wybór ten nie wzbudził entuzjazmu u aktualnych
władz państwa. Po krótkim okresie pracy w Naczelnej Radzie Adwokackiej i kilku odważnych wystąpieniach prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej do władz (w nader słusznych
sprawach, jak np. ochrona tajemnicy zawodowej adwokata
itp.) w prasie partyjnej zaczęły się ukazywać niezmiernie
napastliwe artykuły (np. „Trybuna Ludu” z 16 – 17 marca
1985 r., Adwokatura na zakręcie, „Odrodzenie” nr 46 z 14
listopada 1987 r., Polemiki wokół adwokatury). Pojawiły
się też szykany wobec indywidualnych adwokatów, inwigilowanie klientów, prowokacje na odcinku adwokat-klient,
drobiazgowe kontrole finansowe itp. Jednocześnie nastąpiło blokowanie kontaktów prezes Marii Budzanowskiej
z władzami, uniemożliwiające załatwianie ważnych dla
adwokatury spraw na wyższym szczeblu. Z niektórych
Izb Adwokackich, a także z grona członków Prezydium
NRA, zaczęły płynąć natarczywe apele i sugestie, by zrzekła się swojej funkcji „dla dobra adwokatury”. Korelowało to z wypowiedzią KC PZPR (vide: artykuł „Trybuny
Ludu”), że z „niezdrowymi tendencjami w swoim środowisku walczyć powinni przede wszystkim adwokaci. Zwłaszcza ci, którzy należą do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”. W tej sytuacji Maria Budzanowska – jak się sama
wyraziła, będąc „pod presją” zgłosiła swoją dymisję. Miało
to miejsce na dramatycznym posiedzeniu Naczelnej Rady
Adwokackiej 14 kwietnia 1985 r. w Warszawie. Osoby zainteresowane szczegółowym podaniem przyczyn rezygnacji
i klimatu, w jakim do niej doszło, kierujemy do „Palestry”
nr 5 – 7 z 1989 r., str. 182. (publikacja pośmiertna).
Maria Budzanowska traktowała wykonywanie zawodu
adwokata i powierzone jej funkcje przez adwokaturę polską jako służbę publiczną. W służbie tej dawała prymat zasadom moralnym i pryncypiom etycznym przed polityką,
a nawet przed prawem, aczkolwiek była legalistką i obrońcą
praworządności. Ta postawa cechowała ją na wszystkich
płaszczyznach działania – w Sejmie, stronnictwie i adwokaturze. Była wierna ideom odnowy zapisanym w uchwałach pozjazdowych adwokatury i dążyła konsekwentnie

z całą energią do wprowadzania ich w życie. Bolała ogromnie, że nie było jej dane wywiązać się z zadań nałożonych
przez najwyższy organ adwokatury – Krajowy Zjazd. Czuła
się, jak mówiła już po rezygnacji, nadal odpowiedzialna za
wykonanie zadań wynikających z otrzymanego mandatu.
Swoją dynamiką realizacji rozwiązań mających prowadzić
do urzeczywistnienia odnowy życia publicznego, w tym
także adwokatury, wyprzedziła realizowanie odnowy
w skali kraju. Naraziła się tym i zaniepokoiła „miarodajne
czynniki” tak Stronnictwo Demokratyczne, jak i inne władze (vide: „Palestra” nr 5 – 7 z 1989 r. oraz „Ład” nr 14/15
z 1988 r., wywiad przeprowadzony przez red. Macieja Łętowskiego w listopadzie 1987 r., opublikowany pośmiertnie). Budzanowska nie załamała się jednak. Nadal miała
wolę pracy i działania dla dobra ludzi, adwokatury i Polski.
W 1985 r. podjęła pracę zawodową w Zespole Adwokackim
Nr 4 w Łodzi, dojeżdżając codziennie z Piotrkowa Trybunalskiego. Znalazła tu serdeczne przyjęcie i przyjaźń,
jak zresztą w całej adwokaturze w Łodzi. W dniach 22 – 23
listopada 1986 r., w czasie II Krajowego Zjazdu Adwokatury,
została wybrana na przewodniczącą Wyższej Komisji Rewizyjnej. Z energią podjęła trudy pracy na nowej placówce. Dopisywały jej nadzwyczajne siły witalne. Załamanie
nastąpiło na przełomie 1987 i 1988 r., kiedy zachorowała
będąc – zdawało się – w pełni sił. Ciężka choroba nowotworowa w bardzo krótkim czasie się rozwinęła. Maria Budzanowska zmarła 23 lutego 1988 r. Pogrzeb odbywał się
w trzech etapach. W Łodzi przy deportacji zwłok do Piotrkowa Trybunalskiego żegnali ją gremialnie i uroczyście
łódzcy adwokaci. Następnie nabożeństwo żałobne odbyło
się w kościele farnym w Piotrkowie z udziałem wielu adwokatów z różnych izb, przyjaciół oraz licznej rzeszy mieszkańców Piotrkowa. W Warszawie uroczystości pogrzebowe
odbyły się w kościele oo. Bernardynów, a następnie zwłoki
pochowano w rodzinnym grobie na cmentarzu Czerniakowskim. W uroczystościach uczestniczyli członkowie
Naczelnej Rady Adwokackiej w pełnym składzie, rzesza
prawników, poczty sztandarowe Stronnictwa Demokratycznego i byłego zgrupowania „Kryska”, przedstawiciele
ZBOWiD-u i licznie zgromadzeni przyjaciele. Wspomnienie niniejsze drogiej naszemu sercu osobie przesycone są
niewątpliwie wieloma subiektywnymi odczuciami. Chcemy także w ten sposób uczcić i utrwalić w pamięci sylwetkę tej szlachetnej i wspaniałej kobiety ad memoriam
wstępujących pokoleń adwokackich. Maria Budzanowska
była bowiem człowiekiem wielkiego formatu, bezkompromisowym obrońcą prawa i praworządności, niezłomnym
patriotą.
Cześć jej pamięci! ¶
***
Opracowały:
adw. Halina Latecka i adw. Jadwiga Siemaszkiewicz
Powyższy tekst jest drugim pośmiertnym wspomnieniem
o Marii Budzanowskiej, który ukazał się na łamach „Palestry”. Pierwszy, wkrótce po jej śmierci, napisał adw.
Zbigniew Czerski („Palestra” nr 6/1988), podkreślając jej
wspaniałe cechy charakteru, bohaterskie czyny, patriotyzm
i zasługi dla adwokatury.
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Praca czeka nas wszystkich. Moja wizja adwokatury i jej władz
samorządowych nie opiera się na czekaniu na inicjatywę, lecz
na aktywnym podejmowaniu inicjatyw rodzących się wśród
adwokatów, świadomych potrzeby i sensu aktywności.
Fragment przemówienia Joanny Agackiej-Indeckiej
na Krajowym Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2004 r.
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adw. Joanna Agacka-Indecka
ADWOK AT IZBY ŁÓDZKIE J
PREZES NACZELNE J R ADY ADWOK ACKIE J
W L ATACH 2007 – 2010

Urodziła się 18 grudnia 1964 r. w Łodzi. Studia ukończyła
w 1988 r. z wynikiem bardzo dobrym. Korzystała z zagranicznych staży edukacyjnych. Już na etapie studiów odnalazła się w pracy samorządowej, pracując w Kole Naukowym Młodych Prawników, komitecie redakcyjnym
biuletynu naukowego oraz kierując pracą Sądu Koleżeńskiego. Związana z działalnością opozycyjną. Po ukończeniu studiów została asystentką w Katedrze Postepowania
Karnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka publikacji: Zakaz reformationis in peius a postępowanie nakazowe (Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 50,
1992); Ocena karnoprocesowych praw jednostki w świetle
XIV poprawki do Konstytucji USA , Reguły postępowania dowodowego – przeszukanie (AUL, Folia Iuridica 63,
1995); Wyjaśnienia oskarżonego – pomówienie (AUL, Folia
Iuridica 60, 1994).
W latach 1991 – 1995 odbywała aplikację adwokacką w Łodzi pod patronatem adw. Barbary Przybyszewskiej. Praktykowała także w USA – w Public Defender Office (Biuro Obrońców z Urzędu) oraz Instytucie Prawa Karnego
Międzynarodowego w De Paul University w Chicago,
Illinois, pod kierunkiem prof. Cherifa Bassiouniego – i Wielkiej Brytanii. Zakres jej zainteresowań obejmował prawo karne międzynarodowe, a w jego ramach śledztwa prowadzone w sprawach o zbrodnie w byłej Jugosławii.
W latach 2003 – 2004 ukończyła szkolenie pełnomocnika
Międzynarodowego Trybunału Karnego w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze (Niemcy).
Od 1994 r. była członkiem Komisji Praw Człowieka przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jako adwokat rozpoczęła
pracę w 1996 r. w kancelarii indywidualnej. Niezmiennie
jednak była zaangażowana w pracę społeczną w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi była od 2001 r., gdzie
w 2003 pełniła funkcję wicedziekana. Od 2004 r. piastowała
stanowisko Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, do momentu kiedy w listopadzie 2007 Krajowy
Zjazd Adwokatury wybrał ją na Prezesa NRA jako drugą kobietę w historii adwokatury. Funkcję tę pełniła aż
do dnia tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 r.
Od 2003 r. uczestniczyła w pracach parlamentarnych
nad projektami ustaw i innych aktów prawnych. Od
2006 r. przewodniczyła Komisji ds. Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Rady Adwokackiej. W lutym 2010 r.
została powołana w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przez wiele
lat była członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, uczestniczyła też w przygotowywaniu projektu zmian Prawa o adwokaturze •

qq Odznaczenie Polonia Restituta – Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany
Prezes NRA Joannie Agackiej-Indeckiej
pośmiertnie 16 kwietnia 2010 r. przez
Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
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oo Ponowny pochówek
Prezes Joanny
Agackiej-Indeckiej
w maju 2018 r.,
po bezskutecznych
protestach, zarówno
rodziny, jak i organów
adwokatury łódzkiej,
o zaniechanie łamiącej
godność człowieka
i zbędnej procedury
ekshumacji
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przez Zespół Naczelnej Rady Adwokackiej. Krytycznie oceniała ustalany w nadmiernym pośpiechu nowy
porządek prawny.
Jako osoba niezwykle aktywna dużo publikowała
na łamach rodzimej „Kroniki”, będąc także członkiem kolegium redakcyjnego, a także w „Palestrze” (piśmie ogólnopolskim), jak również w prasie codziennej. Joanna, bo tak
nazywali ją koledzy, była osobą o niezwykle ujmującej osobowości, jej patronka adw. Barbara Przybyszewska mówiła
o niej, że ma niezmienny dziewczęcy urok. Tak było, przy
czym charyzmatyczny uśmiech, delikatność wypowiedzi
i łagodne spojrzenie nie ustępowały uporowi i stalowej
woli dążenia do nie tylko własnego rozwoju. Miała bardzo
jasną i sprecyzowaną wizję nowoczesnej adwokatury. Aktywnie popierała swobodny przepływ między zawodami
prawniczymi oraz model uznania zawodu sędziego za ukoronowanie kariery prawniczej. Pracowała na rzecz reform
koniecznych dla unowocześnienia trybu pracy kancelarii
i adwokatów (od 2006 r. także poprzez proces obowiązkowego doskonalenia zawodowego), ale i utrzymania niezależności tego zawodu poprzez współpracę z organizacjami
międzynarodowymi CCBE (Rada Adwokatów i Stowarzyszeń Europy), IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie
Prawników) czy ILA.
Niewątpliwym osiągnięciem i schedą po Joannie Agackiej-Indeckiej jest powstanie Komisji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Z jej inicjatywy odbył
się cykl ogólnopolskich konferencji Komisji Prawnych
Okręgowych Rad Adwokackich, na których poruszane są
problemy prawne i legislacyjne adwokatury, tworząc w ten
sposób forum dyskusyjne i opiniotwórcze ówczesnej polskiej palestry. Założeniem powstania komisji prawnych
było zabieranie głosu przez adwokaturę w sprawach publicznych, usytuowania jej obok innych grup społecznych,
które – jak dziś byśmy powiedzieli – biorą udział w debacie
publicznej.
Była współtwórcą prowadzenia przez adwokaturę
ogólnopolskich akcji porad prawnych pro bono, których
pierwsza edycja odbyła się 9 maja 2009 r. Nowością było
wówczas zaangażowanie mediów do celów rozpowszech64

nienia akcji, co doskonale zdało egzamin, albowiem jej
przeprowadzenie w ocenie organizatorów dało dobry efekt
wizerunkowy, a należy pamiętać, że rok 2009 to czas, gdy
notowania adwokatury przez utrwalaną w opinii publicznej złą prasę spadały. W tym wymiarze Joanna Agacka-Indecka była jedną z pierwszych osób w adwokaturze, które
wyczuwały potrzebę identyfikacji środowiska jako całości,
potrzebę kształtowania wizerunku zawodu adwokata. Jako
ówczesny Prezes NRA była współpomysłodawcą i gorącym orędownikiem wprowadzenia znaku „Adwokatura
Polska”, który obecnie jest bardzo powszechnie używany
przez adwokatów. Była prekursorem tworzenia wizerunku
adwokatury. W 2006 r. podkreślała w swoich publikacjach,
m.in. na łamach „Kroniki”, o potrzebie powołania instytucji
rzecznika prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, który byłby odpowiedzialny za kontakty z mediami,
przy czym wskazywała zawsze przez wzgląd na kompetencje na konieczność bliskiej współpracy ze specjalistami
z tej dziedziny. Dostrzegała już wówczas potrzebę zadbania
o formę przekazu i kontaktów z mediami przedstawicieli
adwokatury.
Będąc w centrum życia samorządowego, Joanna Agacka-Indecka niezwykle aktywnie angażowała się w problematykę aplikacji adwokackiej, która w okresie pełnienia przez
nią funkcji Prezesa NRA zmieniała swój charakter, w szczególności z uwagi na rodzaje egzaminów wstępnych i końcowych. Była, jak zresztą zdecydowana większość środowiska adwokackiego, przeciwnikiem likwidacji egzaminu
ustnego jako egzaminu zawodowego. Twierdziła, że obniży
to jego poziom względem sędziowskiego, co uniemożliwi
przepływ między zawodami.
Jako prezes NRA Joanna Agacka-Indecka zapoczątkowała prace nad wytworzeniem wspólnej linii w pracach
samorządów i zawodów prawniczych. Za jej kadencji odbywały się nawet cotygodniowe spotkania z przedstawicielami innych zawodów. Za jej czasów polityka prezesa
NRA to polityka aktywności, w tym wystąpień publicznych na konferencjach organizowanych przez uczelnie,
komisje parlamentarne i inne środowiska, nie tylko
prawnicze. Była reprezentantem środowiska adwokackiego
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jako wiceprezes NRA na bezprecedensowym wydarzeniu
we wrześniu 2007 r., jakim była konferencja międzynarodowych organizacji prawniczych – CCBE, IBA – przy
współuczestnictwie NRA oraz Krajowej Rady Radców
Prawnych, na której wyrażono zdecydowany sprzeciw wobec budowania negatywnego obrazu adwokata w przestrzeni publicznej, obniżania wartości wykształcenia na rzecz
popularyzacji zawodu poprzez zaniżanie wymogów jego
wykonywania. Była gorącym orędownikiem współpracy
ze środowiskiem radcowskim. Powołała po raz pierwszy
wspólny zespół dla organizacji CCBE, gdzie przewodnictwo było rotacyjne, co spowodowało powstanie stałych
zespołów i sprawniejszą pracę. Bardzo znamienne słowa,
charakteryzujące jej postawę samorządową, wypowiedziała podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury w listopadzie
2004 r. Po latach wydają się być one mottem jej postawy.
„Praca czeka nas wszystkich. Moja wizja adwokatury i jej
władz samorządowych nie opiera się na czekaniu na inicjatywę, lecz na aktywnym podejmowaniu inicjatyw rodzących się wśród adwokatów, świadomych potrzeby i sensu
aktywności”.
Ze słów tych przebija chęć działania. Joanna Agacka-Indecka na forum ogólnopolskim zaistniała niewątpliwie
jako właściwy człowiek we właściwym czasie. To okres,
gdy adwokatura wchodziła w trudny czas zmian i okazało się, że nie jest środowiskiem na tyle elastycznym, aby

wystarczająco szybko przegrupować wszystkie elementy
układanki i dostosować się do nowych warunków. Dziś
z perspektywy czasu widać wyraźnie, że Joanna Agacka-Indecka stanowiła uosobienie równowagi i była szansą
na połączenie dawnej adwokatury ze swoim charakterystycznym wysokim poziomem zarówno wiedzy, jak i kultury, z wyzwaniami nowych czasów, drapieżnego rynku oraz
mieszania prawa z polityką. Rok 2004 to czas odnowienia
struktur Naczelnej Rady Adwokackiej, do której właśnie
wtedy istotną liczbą głosów dostała się Joanna Agacka-Indecka. Andrzej Malicki na łamach „Kroniki” wyraził
nadzieję, że „nowy skład NRA pod przewodnictwem
doświadczonego prezesa, godnie i starannie będą prowadzić naszą korporację w kolejnej kadencji (…) Wybrane
władze, jeśli chcą zachować adwokaturę, nie mogą ustawać
w przeprowadzaniu jej zmian”. Te słowa idealnie definiują
Joanne Agacką-Indecką. Człowiek chcący zmian, ale mający twarde podstawy i wiedzący czego chce dla siebie
i samorządu. Miała intuicję, zdrowy rozsądek i umiejętność
słuchania. Kobieta adwokatury, niewątpliwie zawsze będąca ikoną adwokatury łódzkiej, z której będziemy dumni.
Jej gwałtowne i tragiczne odejście to niewyobrażalna strata
dla wszystkich, którzy mieli szansę ją poznać, pracować
z nią, rozmawiać i w jakikolwiek inny sposób przez chwilę
przyjrzeć się jej postrzeganiu życia adwokackiego w każdym jego wymiarze. ¶
rr Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
poświęconej prezes NRA Joannie Agackiej-Indeckiej
miało miejsce 10 kwietnia 2014 r. w siedzibie
ORA w Łodzi
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O łódzkim samorządzie
Łódzki samorząd adwokacki, jak prawdopodobnie większość polskich samorządów kształtował się w okresie międzywojennym. Dość obszernie temat ten opracowany został
przez Mariana Redlisz-Redlickiego w publikacji wydanej
z okazji 60-lecia Izby Łódzkiej. Warto jednak wspomnieć
kilka najważniejszych akcentów w życiu samorządu łódzkiego, aż do chwili obecnej. Można powiedzieć, że nie było
w 70 – letniej historii izby łódzkiej momentu, aby samorząd
ʻzłapał oddech’. Być może ma to związek z naszą burzliwą historią, a może z tym, że adwokatura nie ma tendencji do absolutnego konformizmu, a raczej do krytycznego podejścia
do zastanej rzeczywistości.
Okres międzywojenny to początki tworzenia się państwowości więc i samorządności, której po prostu wcześniej nie
było. Adwokatura działała w obrębach sądów apelacyjnych,
a łódzka izba należała do apelacji warszawskiej. Okres II
Wojny Światowej to wcielenie Łodzi do Rzeszy Niemieckiej
i powstanie tajnych struktur adwokackich oraz Tajnej Warszawskiej Rady Adwokackiej. Po wojnie samorząd adwokacki
jako organizacja nie liczył nawet 300 osób. W roku 1946 r.
zaczęły kształtować się zręby Izby Łódzkiej, albowiem ponownie powstała Delegatura Łódzka Izby Warszawskiej. Jeśli
chodzi o aplikantów, prowadzono szkolenia seminaryjne
w Łodzi i w Warszawie, przy czym ośrodek łódzki rósł w siłę
i odznaczał się dużą samodzielnością, co przejawiało się
choćby w tym, że postępowania dyscyplinarne adwokatów
z okręgu łódzkiego i piotrkowskiego mogły odbywać się w Łodzi. Ta sama zasada dotyczyła składek adwokackich, które
od adwokatów łódzkich przekazywane były dla Delegatury
Łódzkiej. Na przestrzeni kolejnych lat wzrasta samodzielność samorządu na terenie Łodzi, aby w 1949 r. przy okazji
powstania Sądu Apelacyjnego w Łodzi, powołać do życia
Izbę Adwokacką w Łodzi. W roku 1950 r. w izbie było 290
adwokatów i 60 aplikantów adwokackich. W roku 1950 r.
zmieniono nazwę na Wojewódzką Izbę Adwokacką. Lata 50’
zarysowały pierwszy poważny konflikt adwokatury z władzą
komunistyczną. Adwokaci przedwojenni wychowani w kulturze liberalnej, nie podporządkowywali się demoludowej
doktrynie PRL. W roku 1950 r. weszła w życie ustawa – Prawo
o ustroju adwokatury, która zastąpiła ustawę z 1938 r. – prawo
o ustroju adwokatury i zmieniający ją dekret z 1945 r. i której
celem było zmarginalizowanie samorządności adwokatury.
W ten smutny okres niestety doskonale wpisał się powołany
przez Ministra Sprawiedliwości w 1951 r. dziekan Kazimierz
Aspis-Popecki. Postać ta zapisała się wyłącznie negatywnie,
albowiem przyczynił się do złamania wielu karier i życiorysów. Dziekan ów kierował wnioski do Wojewódzkiej Komisji
Weryfikacyjnej dla Izby Adwokackiej w Łodzi, w skutek której
działań w ciągu niespełna trzech lat wydalono z adwokatury
blisko 60 osób. Poza tym od 1950 r., pomimo braku jakiegokolwiek zapisu ustawowego nakazującego takie rozwiązanie, wprowadzono obowiązek przynależności do zespołów adwokackich i narzucono kierowników tych zespołów.
Dziekan Kazimierz Aspis-Popecki został pozbawiony funkcji
w maju 1953 r. na skutek żądania złożonego przez ogół człon-

ków izby, a cztery lata później decyzją Wojewódzkiej Komisji
Dyscyplinarnej w Łodzi wydalony z adwokatury. W zbiorach
Muzeum Adwokatury Łódzkiej dostępny jest akt oskarżenia skierowany przeciwko Kazimierzowi Aspis-Popeckiemu.
Po tym okresie nastąpiło odświeżenie i początek rozwoju
samorządu. Czas ten rozpoczął dziekan Mirosław Olczyk
w 1954 r., który położył nacisk na oczyszczenie i w pewnym
stopniu nauczenie środowiska łódzkiego samorządności
od nowa. Od 1956 r. do 1873 r. funkcję dziekana objął Zygmunt Albrecht. To za jego czasów doszło do kolejnej zmiany
przepisów prawa o ustroju adwokatury w 1963 r. i potrzeby
walki o samorządność z racji wydarzeń roku 1956 oraz 1970.
Jednak jest to okres, w którym łódzka izba zdała egzamin
z samorządności. Okazało się zresztą, iż była to dobra zaprawa do lat 80’, gdy w związku ze stanem wojennym, zaistniała
potrzeba nie tylko zachowania silnej odrębności i charakteru,
ale wykazania się umiejętnościami na najwyższym poziomie
w procesach politycznych, przy prowadzeniu obron znanych
działaczy ze środowiska „Solidarności” i działaczy opozycji
demokratycznej oraz tych, którzy dostali się w tryby tzw. wymiaru sprawiedliwości stanu wojennego.
Na przestrzeni lat 60 – 80 pojawiło się w adwokaturze łódzkiej wiele wspaniałych nazwisk m.in. Karol Głogowski, który
po aresztowaniu lipcu 1964 r. za przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów krytykujących sytuację społeczną
i polityczną kraju, został zawieszony w czynnościach zawodowych. Karol Głogowski był na tyle niewygodnym dla władzy
członkiem palestry, iż pomimo uniewinnienia od stawianych
mu zarzutów, Minister Sprawiedliwości wystąpił w 1966 r.
o skreślenie z listy adwokatów. Pomimo poparcia płynącego ze strony adwokatów pracujących w tym samym zespole nr 1, Okręgowa Rada Adwokacka, pod naciskiem władz
w głosowaniu tajnym, siedmioma głosami przeciwko sześciu
podjęła uchwałę o skreśleniu Karola Głogowskiego z listy
adwokatów. Pomimo wieloletnich sprzeciwów środowiska,
Karol Głogowski dopiero w roku 1981 r. został przywrócony
do zawodu na mocy unieważnienia decyzji ORA w Łodzi
przez prezydium NRA.
Ważnym etapem w życiu Izby Łódzkiej były lata 1979 – 1983,
czyli okres przed, w czasie i po stanie wojennym, tj. okres
powstawania „Solidarości”, czas internowania, procesy polityczne i silna integracja środowiska oraz zwiększanie znaczenia adwokatury w życiu publicznym. Obecnie palestra
do ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Jednak rzeczywisty wymiar tego założenia zaczął być żywy dopiero ok
1980 r., gdy w siedzibie ORA w Łodzi odbyło się powołane
wówczas Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, którego główne działania związane były z problematyką stanu wojennego. Krokiem milowym dla adwokatury
w ogóle był Ogólnopolski Zjazd Adwokatów w Poznaniu
w styczniu 1981 r., kiedy to dyskutowano nad projektem nowej ustawy „Prawo o adwokaturze” i podjęto szereg uchwał
zjazdowych, które później stały się podwalinami kształtowania zarówno prawa związkowego, jak i samorządowości.
Dążenia te zaowocowały założeniem lokalnej struktury •
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NSZZ Solidarność w listopadzie 1981 r., do której należało
44 adwokatów. Wprowadzenie stanu wojennego to sprawdzian dla samorządności. Internowano adwokatów Karola
Głogowskiego, Krystynę Skolecką-Konę i Andrzeja Kerna,
a także przyszłego adwokata Rafała Kasprzyka. W 1983 r.
funkcję dziekana objął Bogdan Szmidt. To okres niezwykłej odpowiedzialności dziekańskiej za los adwokatury
łódzkiej, która w tym okresie, jak wiele innych środowisk,
była inwigilowana i poddawana wszelakiej presji organów
bezpieki. Okres ten to niewątpliwie ogromny wpływ adwokatury łódzkiej na całą adwokaturę, to czas Pierwszego
Zjazdu Adwokatury i wyboru Marii Budzanowskiej na Prezesa NRA (więcej o tym w części tylko poświęconej Marii
Budzanowskiej), to także znaczna ilość adwokatów łódzkich
wybranych przez Zjazd w skład NRA i uchwały zjazdowe,
wspierające opór przeciwko prowadzonym przeciwko adwokaturze szykanom i opresyjnemu państwu. Kolejne lata
samorządu łódzkiego to wspieranie bieżącej pracy, sprawy
bytowe, pomoc dla ofiar represji, sprzeciwianie się atakom
na środowisko adwokackie i doskonalenie zawodowe. Przez
kolejne lata, wpływ adwokackiego środowiska łódzkiego
na sprawy ogólnopolskie był równie wysoki. Do składu NRA
powołano po raz kolejny wielu adwokatów z Łodzi, a na wiceprezesa wybrano dr. Eugeniusza Sindlewskiego, byłego
dziekana ORA w Łodzi. Rok 1989 r. jako rok przełomu dla
całej Polski, ponieważ to rok odzyskania wolności, był początkiem tak dużych zmian, z którymi mierzono się jeszcze
długo, a można nawet zaryzykować tezę, iż mierzymy się
z nimi do dziś. Stopniowy wzrost gospodarki wolnorynkowej z jej zasadami konkurencji, całkowicie nieuregulowanej
żadnymi przepisami prawa, ustawowe uznanie adwokatów
za przedsiębiorców. Reformy systemowe państwa wymagały obecności specjalistów, wśród których znaleźli się także
adwokaci łódzcy. Rok 1998 r. to powołanie na stanowisko
dziekana ORA Bożenny Banasik. Wzrost działań integracyjnych i nawiązywanie relacji z palestrą francuską oraz budowanie samorządu adwokackiego w nowej rzeczywistości.
W tym czasie także zadbano o majątek ORA, odremontowano siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 63, a także zadbano
o ustanowienie użytkowania wieczystego na nieruchomości w ustroniu-Grotnikach, gdzie został urządzony ośrodek
rekreacyjny, a własność domków i naniesień przeniesiono
na rzecz Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Kolejne
lata przyniosły nagłą śmierć dziekan Bożenny Banasik i rozpoczęcie pełnienia tej funkcji przez dziekana Andrzeja Pelca. Przełomowym okazał się rok 2004, czyli zmierzenie się
z nową sytuacją prawną, w związku z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego, uznającym przepisy prawa o adwokaturze

w zakresie naboru na aplikację adwokacką za niekonstytucyjne, w efekcie czego, wprowadzony państwowy egzamin
wstępny, co nieodwracalnie zmieniło kształt dotychczasowej
adwokatury. To okres stworzenia w Łodzi Komisji Prawnej,
integrującej środowisko na forum nie tylko łódzkim, inicjującej konferencje Komisji Prawnych z całej Polski i stanowiących platformę wymiany myśli w kontekście już nie
tylko lokalnym, ale ogólnopolskim. W końcu powstanie
koncepcji porad prawnych pro bono i podkreślanie społecznej roli adwokatury. Ten okres to znowu wzrost znaczenia
samorządu adwokackiego w Łodzi, pojawienie się grona
adwokatów bardzo aktywnych, widzących potrzebę zmian,
demokratyzacji i rozwoju, samodyscypliny i kształcenia się,
dostosowania do bardzo szybko zamieniającego się świata.
Wśród nich znalazła się Joanna Agacka-Indecka, której poświęcona jest osobna część publikacji, a która początkowo
jako szeregowy członek Izby Łódzkiej, a następnie Okręgowej Rady Adwokackiej i kolejno wiceprezes i ostatecznie
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, niewątpliwie zapisała
się w historii adwokatury polskiej, jako osoba światła i mająca wizję adwokatury nowoczesnej. Tragiczna katastrofa samolotowa pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. była dla adwokatury łódzkiej ogromną traumą. Do dziś trwa dyskusja,
czy adwokatura łódzka w ogóle się z niej otrząsnęła. Okres
od 2009/2010 to początek kolejnych zmian, których ocena
z pewnością dokonana zostanie dopiero w kolejnej dekadzie. Adwokatura, jak wszystko musi odnaleźć się w świecie
globalnym i nieprawdopodobnego pędu technologicznego,
drapieżnego rynku, który dosięgnął także usług prawnych.
Obecny czas to także czas podważania autorytetów przez
sprawujących władzę, także autorytetów w świecie prawniczym, m.in. adwokackim. Oczywiście nie jest to jeszcze
czas ocen, jednak perspektywa ostatnich kilku lat, już pokazuje, że samorząd zmienia swój charakter, głównie z uwagi
na liczbę adwokatów i co za tym idzie, zróżnicowanie pod
każdym względem.
Zawsze mówi się, że kiedyś było lepiej. Jednak tego nigdy
nie wiemy. Było z pewnością inaczej. Jak powiedział dziekan
Zbigniew Wodo, nie ma co obrażać się na rzeczywistość,
a trzeba w niej żyć. Czasy bowiem zawsze jakieś są, przynoszą problemy większe lub mniejsze. Ważne, aby znaleźć
rozwiązania. Samorząd adwokacki przechodził, jak widać
różne próby. Chyba przyjęcie za pewnik, że żadna władza
do końca nigdy nie polubi samorządu, jest najlepszym
rozwiązaniem. Łódź ma szczęście do dobrych dziekanów,
do osób, które są z krwi i kości samorządowcami i którzy
kierują samorządem na miarę potrzeb przede wszystkim
lokalnych, ale i ogólnopolskich. ¶

adw. Mirosław Olczyk
w Łodzi – aplikację sądową. Wcześnie dał się poznać jako świetny organizator i niezwykle błyskotliwy, utalentowany mówca.
DZIEKAN W LATACH: 1953/1956
Cieszył się dużą popularnością wśród adwokatów, szybko został
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
doceniony i w roku 1953 zaproponowano mu funkcję dziekana
Studiował na Wydziale Prawa Tajnego Uniwersytetu Warszaw- Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Postawił jednak Miniskiego, ukończył Uniwersytet Jagielloński w 1947 r. Aplikację sterstwu Sprawiedliwości, które wówczas miało tam decydująadwokacką odbył pod patronatem adw. Bolesława Jasińskiego; cy głos, warunek doboru jej składu według własnego uznania.
ur. 22/02/1925 r. w Koniecpolu
zm. 7/01/2010 r.

68

Łódzk i sa mo r z ąd

Rada owa została powołana w 1954 r. i stanowiła zdecydowany
przełom w funkcjonowaniu łódzkiej adwokatury, albowiem
cechowała ją – jak na tamte czasy – daleko posunięta samorządność. Mirosław Olczyk przywrócił do zawodu sześćdziesięciu
adwokatów, którzy nie przeszli wcześniejszej, powojennej „weryfikacji”, uznani za „wrogów systemu”. W roku 1957 z uwagi
na kontekst polityczny złożył legitymację PZPR, nadal jednak
pracował dla samorządu.
Był szkoleniowcem aplikantów adwokackich i zaistniał jako
twórca Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
w Łodzi (1980 r.), które zostało zarejestrowane 2 kwietnia 1981 r.,
a następnie objęło zasięgiem całą Polskę. Celem stowarzyszenia
było m.in. budowanie samorządności i opór wobec interwencjonizmu państwowego w ową samorządność. Pomimo delegalizacji
w stanie wojennym stowarzyszenie uczestniczyło w późniejszych
pracach nad ustawą Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r.

Zasłynął jako wybitny, jeden z najlepszych obrońców polskich. Do historii przeszła jego mowa obrończa w procesie
Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego. Był także obrońcą
łódzkiego dziennikarza Tadeusza Gaduły-Zawratyńskiego, robotników Bełchatowa i działaczy „Solidarności”.
Autor wielu materiałów prasowych dotyczących zmian legislacyjnych, z naciskiem na miejsce adwokatury w demokratycznym państwie. Wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami
państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Izba Łódzka miała zaszczyt świętować pięćdziesięciolecie pracy zawodowej Mirosława Olczyka, na które przybył
ówczesny prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawiciele
adwokatury, sądów i prokuratur z całej Polski. Był niezwykle
oddany aplikantom adwokackim. Jeszcze rocznik 2006 – 2009
miał okazję wysłuchać jego fantastycznego przemówienia inaugurującego uroczystość ślubowania aplikantów adwokackich.

adw. Zygmunt Albrecht
ur. 11/03/1901 r. w Łodzi
zm. 27/01/1983 r.
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DZIEKAN W LATACH: 1956/1973

Był absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Poznaniu. W latach 1928 – 1930 odbywał aplikację adwokacką, bezpośrednio po egzaminie w 1931 r. został wpisany
na listę adwokatów Izby Warszawskiej z siedzibą w Łodzi.
W okresie I wojny światowej w latach 1918 – 1920 pełnił
służbę wojskową. Po wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany już w 1939 r. Dość szybko trafił do niewoli i przebywał w oflagu. Kancelarię adwokacką otworzył
w Łodzi w roku 1947 r. i prowadził ją do końca 1950,
a następnie był członkiem Zespołu Adwokackiego nr 5
do roku 1973. Zaraz po wojnie pełnił funkcję wicedziekana Izby Warszawskiej z delegaturą w Łodzi. W 1956 r.

objął stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Pracował dla samorządu, ale także dla Zrzeszenia Prawników Polskich.
Był aktywnym adwokatem i samorządowcem, działał na polu
publicznym i prasowym, publikując teksty stanowiące sprzeciw
wobec ataków na adwokaturę. Był doceniany przede wszystkim
jako świetny cywilista oraz doskonały organizator. Uhonorowany przez organy państwowe oraz samorządowe: otrzymał
między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Przez Naczelną Radę Adwokacką został powołany do Zespołu
Konsultantów Prawnych; był jego przewodniczącym. Aktywnie współpracował z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Jako doskonały prawnik, świetnie wykształcony, a oprócz tego człowiek o bardzo
wysokiej kulturze etycznej i osobistej, był niezwykle ceniony
przez środowisko adwokackie.

dr adw. Eugeniusz Sindlewski
ur. 16/07/1926 r. w Łodzi
zm. 26/02/2007 r.
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

DZIEKAN W LATACH: 1973/1983

Ukończył Uniwersytet Łódzki w roku 1955 r., a następnie
przyjął pracę w Katedrze Prawa Karnego, gdzie w 1961
obronił doktorat; w tym samym roku został wpisany na listę adwokatów. Został skierowany do pracy w prokuraturze,
skąd na własną prośbę zwolniono go w roku 1959. Początkowo pracował w Pabianicach, następnie w Łodzi. Jako
znawca prawa karnego cieszył się uznaniem środowiska
adwokackiego oraz sędziowskiego. Był obrońcą w procesach politycznych przywódców „Solidarności” w stanie
wojennym, broniąc m.in. Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego. W roku 1973 został wybrany na stanowisko
dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i pozostał
nim przez dziesięć lat. Łączył obowiązki z funkcją prezesa Wojewódzkiego Związku Prawników Polskich. Jako
samorządowiec był niezwykle oddany adwokaturze. Po-

strzegany jest jako kontynuator polityki zapoczątkowanej
przez Mirosława Olczyka. W roku 1978 nawiązał kontakty
z adwokatami z Lyonu – relacje te są utrzymywane do dziś.
Wielokrotnie był wyróżniany odznaczeniami państwowymi
i samorządowymi: otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi
i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Wypracowany szacunek wśród adwokatów zaprowadził
go Naczelnej Rady Adwokackiej, gdzie pełnił w latach
1986 – 1989 funkcję wiceprezesa. W latach kolejnych zawiesił działalność adwokacką w związku z powołaniem go
na stanowisko prokuratora wojewódzkiego w Łodzi. Do zawodu powrócił w roku 1993 i praktykował aż do 1998 r.
Jako wyraz uznania za wkład w pracę na rzecz wymiaru
sprawiedliwości otrzymał od prezydenta Lecha Wałęsy
dyplom „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej”.
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adw. Bogdan Szmidt
ur. 14/08/1925 r. w Warszawie
zm. 14/03/1996 r.
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DZIEKAN W LATACH: 1983/1989

Edukację odbierał w czasie wojny na tzw. tajnych kompletach. Później studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Łódzkiego, po ukończeniu którego rozpoczął aplikację adwokacką, zakończoną decyzją Ministra Sprawiedliwości
w skróconym czasie z wynikiem bardzo dobrym. Po egzaminie adwokackim, który zdawał w 1954 r., w zasadzie aż
do 1990 r. praktykował w Zespole Adwokackim nr 5 w Łodzi.
Wiele lat wykonywał też zawód radcy prawnego w Łódzkich
Zakładach Obuwniczych – tylko wtedy, gdy wolno było łączyć wykonywanie zawodu adwokata ze stosunkiem pracy.

Niezwykle aktywny w samorządzie na wielu polach.
W latach 1977 – 1979 pełnił funkcję skarbnika przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, a funkcję dziekana – w latach 1983 – 1989. Był także szkoleniowcem dla
aplikantów adwokackich. Brał udział w egzaminach adwokackich jako przewodniczący komisji egzaminacyjnych.
W latach 90., kiedy otwierały się indywidualne kancelarie
adwokackie, Bogdan Schmidt rozpoczął własną praktykę,
po uzyskaniu zezwolenia Ministra Sprawiedliwości. Honorowany i odznaczany zarówno przez naczelne organy
adwokackie, jak i państwowe. Zapamiętany jako człowiek
niezwykle błyskotliwy, skromny i bardzo pracowity, okazał
się być znakomitym cywilistą. Zawsze pogodny. Opisywano go mianem – człowiek szlachetny.

adw. Andrzej Piotr Kern
ur. 18/05/1937 r. w Łęczycy
zm. 30/11/2007 r.
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DZIEKAN W LATACH: 1989/1992

Jego ojciec – pochodzenia szwajcarskiego – na krótko
przed wybuchem II wojny światowej przyjął obywatelstwo
polskie.
Ukończył w 1957 roku Wydział Prawa Uniwersytetu
Łódzkiego, a następnie aplikację prokuratorską i adwokacką. Zasłynął jako działacz opozycyjny w 1956 r., gdy współtworzył Związek Młodych demokratów, który był pierwszą
po wojnie legalną organizacją polityczną oficjalnie negującą jednowładztwo PZPR. Na przestrzeni lat 1964 – 1989 wielokrotnie był obrońcą w procesach politycznych, z których
niezwykle ważny był proces łódzkiego wybitnego działacza
opozycji, znanego adwokata Karola Głogowskiego. Należał
do Ruchu Wolnych Demokratów, który tworzył człon Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W okresie stanu
wojennego był obrońcą wielu działaczy opozycyjnych, m.in.
Jerzego Kropiwnickiego, Jerzego Dłużniewskiego, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników Józefa Śreniowskiego i innych; brał również udział w procesach działaczy
wyrzucanych z pracy w związku z działalnością opozycyjną. Wyrazem uznania było zaproszenie go jako gościa

honorowego na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku w 1981 roku. Rok później został internowany.
Zaangażował się w działalność polityczną. Od 1989 r. był
posłem na sejm RP. W roku 1990 r. współzakładał Porozumienie Centrum i do końca jego istnienia był w Naczelnej
Radzie Politycznej. Od 1995 r. był członkiem Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego.
Niewątpliwymi osiągnięciami Andrzeja Kerna było szeroko rozumiane reformowanie legislacyjne państwa w ramach zmian ustrojowych po 1989 r. Był członkiem szeregu gremiów tworzących podstawowe demokratyczne akty
prawne instytucji państwowych.
W publikacji pod redakcją adw. Mariana Redlisza-Redlickiego „60 lat Łódzkiej Izby Adwokackiej” Andrzej
Kern przedstawiony jest jako osoba „dążąca konsekwentnie
do rzeczywistego rozliczenia komunistycznej przeszłości.
Efektem tych działań było uchwalenie przez Sejm ustawy
o przejęciu przez Skarb Państwa majątku byłej PZPR (był
jej współautorem i sprawozdawcą parlamentarnym) oraz
przeforsowanie uchwały mniejszości o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego premiera, ostatniego I sekretarza KC PZPR Mieczysława Rakowskiego”.
Wicemarszałek Sejmu I Kadencji (1991 – 1993). Członek
wielu stowarzyszeń o charakterze politycznym i społecznym.

adw. Józef Zejda
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 1948 r., a następnie aplikację sądową. PraDZIEKAN W LATACH: 1992/1998
cował jako referent prawny w Zakładach Przemysłu Ba©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
wełnianego im. Sz. Harnama, a potem jako radca prawny
W czasie wojny uczęszczał na tajne komplety. Jego ojciec w Centrali Rybnej w Łodzi. Aplikację adwokacką odbył
na początku wojny przedostał się do Anglii, gdzie pozosta- w latach 1951 – 1953. Z przyczyn politycznych nie został wpiwał do jej końca. Cała pozostała rodzina, tj. matka i troje sany na listę adwokatów w Łodzi. Wyznaczono mu miejsce
rodzeństwa, pozostali w Polsce. Już pracując, rozpoczął prowadzenia praktyki w Wałczu, gdzie pracował do 1955 r.
ur. 18/03/1925 r. w Łodzi
zm. 25/02/2001 r.
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Następnie w latach 1955 – 1981 r. prowadził praktykę w Kutnie jako członek Izby Płockiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej. W 1992 r. rozpoczął pracę w Łodzi, w Zespole
Adwokackim nr 3, a następnie prowadził własną kancelarię adwokacką. Aktywność samorządową w Łodzi rozpoczął w 1986 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej, gdzie
w 1989 r. został wicedziekanem. Po ustąpieniu z funkcji
dziekana przez Andrzeja Kerna, w związku z jego wyborem
na posła na sejm i wicemarszałka, Józef Zejda od 1991 r.
wypełniał jego obowiązki, aby następnie objąć to stanowi-

sko na dwie kadencje, do 1998 r. Został zapamiętany jako
człowiek niezwykle pracowity i profesjonalnie traktujący
swoje obowiązki, podkreślający obowiązek samokształcenia i samodoskonalenia się adwokata. Jako człowiek odznaczał się skromnością, przywiązaniem i dbałością o rodzinę
oraz wysokim poziomem etycznym. Doceniony i uhonorowany przez organy samorządowe odznaką Adwokatura
Zasłużonym.

adw. Bożenna Banasik
ur. 29/01/1950 r. w Łodzi
zm. 17/09/2003 r.
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DZIEKAN W LATACH: 1998/2003

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1980 – 1983 odbyła aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi, a następnie aplikację adwokacką.
Pracowała w Zespole Adwokackim nr 2 w Łodzi. Aktywnie
wspierała działaczy opozycyjnych w okresie stanu wojennego. Zaangażowała się w działania Komisji Współpracy
z Zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Na wniosek Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Marii Budzanowskiej ustanowiła ją reprezentantem adwokatury w zarządzie Fundacji FESAPOL w Genewie.
Uczestniczyła w pracach Komisji Praw Człowieka przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Niezwykle
aktywnie działała w zarejestrowanym w 1991 r. Stowarzyszeniu Prawników Polskich i Frankońskich z siedzibą
w Łodzi. Od 1991 r. była członkiem Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi, od 1995 przewodniczyła Komisji
ds. Współpracy z Zagranicą. Od 1998 r. pełniła funkcję

dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Jej wyraźnym
celem było uregulowanie stanu majątkowego Izby oraz
integrowanie środowiska, a także zbudowanie silnej
pozycji adwokatury łódzkiej w Polsce. Współpracowała z Klubem Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszeniem
Prawników Katolickich; Fundacją Helsińską i Biurem
Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców przy Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Jako osoba niezwykle energetyczna i pełna inwencji dzięki nietuzinkowej i bogatej
osobowości zjednywała sobie przyjaciół nie tylko w środowisku adwokackim. W 2001 r. została ponownie wybrana
na funkcję dziekana. W 2002 startowała w wyborach
na prezydenta Łodzi, zajmując jako kandydat niezależny
czwarte miejsce. Zmarła nagle w 2003 r., nie doczekawszy
spełnienia swojego marzenia, którym było przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Na cmentarzu
przy ul. Ogrodowej we wrześniu 2003 r. zgromadziły
się tłumy, a wśród nich przedstawiciele wielu środowisk prawniczych i nie tylko, aby pożegnać osobę, która
niewątpliwie swoją aktywnością zapisała się w historii
łódzkich adwokatów.

adw. Andrzej Pelc
ur. 22/10/1951 r. w Zduńskiej Woli
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DZIEKAN W LATACH: 2003/2010

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim.
Ukończył aplikację sądową i rozpoczął asesurę w Sądzie
Rejonowym w Sieradzu. Zwolniony na własną prośbę ze
stanowiska asesora rozpoczął w 1977 r. aplikację adwokacką, którą ukończył w 1980, zdając egzamin w Lublinie. Rozpoczął praktykę w Zespole Adwokackim nr 5
w Łodzi.
Niebawem okazał się zaangażowanym samorządowcem.
Od 1983 r. pracował w Zespole Wizytatorów, a potem od
1992 r. w Komisji ds. Kultury. Blisko współpracował z Bożenną Banasik w Fundacji Societas Palestra i Stowarzyszeniu Prawników Polskich i Frankońskich. Na tym polu także
dążył do integracji środowiska, zacieśniania związków z adwokatami francuskimi. Od 1998 r. dwukrotnie pełnił funk-

cję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi,
a od 1999 zasiadał w komisjach konkursowych na aplikację
adwokacką. W latach 2003 – 2009 już jako dziekan ORA
w Łodzi był przewodniczącym komisji egzaminacyjnych
na egzaminach adwokackich. Po śmierci Bożenny Banasik
na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej pełnił
funkcję dziekana, a od 2004 r. oficjalnie został dziekanem
i był nim przez dwie kadencje. Aktywnie działał na rzecz
integracji samorządów zaufania publicznego, organizując
w latach 2007 i 2008 konferencje stowarzyszonych grup.
Od 2005 r. pełni funkcję przewodniczącego Fundacji
Wspierania Seniorów
Za pracę społeczną i samorządową wielokrotnie odznaczony przez gremia środowisk chrześcijańskich, samorząd
miasta Łodzi oraz oczywiście przez rodzimą adwokaturę,
która w roku 2002 uhonorowała go odznaką Adwokatura
Zasłużonym.
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adw. Zbigniew Wodo
ur. 7/10/1948 r. w Górce Klonowskiej
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DZIEKAN W LATACH: 2010/2013

W 1967 r. rozpoczął studia prawnicze, które ukończył
w 1972. W 1974 r. ukończył aplikację sądową i niezwłocznie został nominowany na stanowisko asesora sądowego,
a 10 czerwca 1976 r. powołany na sędziego sądu rejonowego. Pełnił tę funkcję zarówno w Pabianicach, jak i Łodzi,
w wydziałach cywilnych.
W roku 1980 r. zrzekł się stanowiska sędziego i we
wrześniu wystąpił ze służby w wymiarze sprawiedliwości, podejmując pracę początkowo jako radca prawny,
a następnie, od 1981 r., po wpisie na listę adwokacką,
jako adwokat w Żyrardowie i później w Łodzi. Indywidualną kancelarię adwokacką prowadził od 1990 r.,
a od 2013 zawodowo funkcjonuje w ramach spółki partnerskiej Wodo i Partnerzy sp. p.
Już od początku pracy w adwokaturze angażował się
w działalność samorządową, ale także bardzo aktywnie
w działalność społeczną. W 1992 r. był członkiem Komisji
ds. Kultury i Wypoczynku, w 1996 r. decyzją Okręgowej
Rady Adwokackiej został powołany do Zarządu „Societas
Palestra”. Był i nadal jest wykładowcą szkolenia aplikantów
adwokackich, pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, jest członkiem zespołu wizytatorów Łódzkiej Izby
Adwokackiej i wchodzi w skład komisji egzaminacyjnych,
także jako ich przewodniczący.

Zbigniew Wodo dwukrotnie pełnił funkcję wicedziekana,
a w roku 2010 przez Zgromadzenie Izby Łódzkiej został wybrany na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i był nim
do roku 2013. Wielokrotnie reprezentował Izbę Łódzką na Krajowych Zjazdach Adwokatury, a w roku 2010 r. był bardzo zaangażowany w przygotowanie Krajowego Zjazdu Adwokatury,
w szczególności uczestnicząc w zespole programowym zjazdu,
który opracował szereg analiz wymiaru sprawiedliwości oraz liczne propozycje reformatorskie, za co otrzymał szczególne podziękowania od ówczesnej Prezes NRA Joanny Agackiej-Indeckiej.
Na niwie społecznej mocno wspiera działalność Łódzkiego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Międzynarodowej Fundacji
Muzycznej im. A. Rubinsteina. Stale i systematycznie pomaga
licznym inicjatywom Europejskiego Stowarzyszenia Studentów
Prawa „Elsa”, m.in. uczestniczy i merytorycznie wspiera Lokalny
Konkurs Krasomówczy w Łodzi. Jest osobą wspierającą Łódzki
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
W 2004 r. brał udział jako adwokat zaangażowany w działalność
społeczną Komisji Prawnej Izby Łódzkiej, w spotkaniu „Adwokatura pro publico bono” zorganizowanym przy udziale prezydenta
miasta Łodzi.
Jako adwokat i człowiek czynny społecznie Zbigniew Wodo
w roku 2002 został uhonorowany odznaką Adwokatura Zasłużonym. Ponadto przyznano mu tytuł „Filantrop Roku 2008”.
W 2015 r. został wyróżniony tytułem „Mecenas Łódzkich Talentów” przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole, a rok później odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi. Cały czas jest bardzo aktywny
zawodowo i społecznie.

adw. Jarosław Zdzisław Szymański
ur. 12/10/1962 r. w Łodzi
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ

DZIEKAN W LATACH: 2013/2020

Urodził się w rodzinie inteligenckiej (ojciec adwokat,
mama lekarz).
Jako syn repatrianta z Wilna został wychowany w tradycji
niepodległościowej i kulcie Marszałka Piłsudskiego. W latach 1981 – 1986 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Łódzkiego. Był współzałożycielem Samorządu Studenckiego,
w którym piastował funkcję na Wydziale Prawa; był również członkiem zarządu UŁ. W trakcie studiów angażował się
w działalność samorządową i opozycyjną, organizując m.in.
akcje protestacyjne na Wydziale Prawa UŁ. Był inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. W latach 1986 – 1991
odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi,
w czasie której był laureatem konkursów krasomówczych
aplikantów adwokackich. Kandydował do Sejmu RP w wyborach parlamentarnych w 1989, 1991 i 1995 roku. Był założycielem i przewodniczącym Ruchu Narodowo-Liberalnego
oraz współautorem programu gospodarczego „Rewolucji
Kapitalistycznej 1991”. Należał do formacji politycznych
premiera Jana Olszewskiego.
Zawód adwokata wykonuje od 1991 r. w kancelarii indywidualnej. Specjalizuje się w sprawach karnych ze szczególnym
72

uwzględnieniem spraw związanych z obrotem gospodarczym i prawem karnym skarbowym.
Występował w odrodzonej Rzeczypospolitej w sprawach
politycznych – m.in. w tzw. inwigilacji prawicy oraz postępowaniach lustracyjnych. Działacz samorządu adwokackiego
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – w latach 1995, 1998,
2001 i 2004 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Łodzi i wykładowcy aplikantów adwokackich.
W latach 2007 – 2013 członek Okręgowych Rad Adwokackich w Łodzi dwóch kadencji i przewodniczący Komisji
Parlamentarno-Prawnej. Delegat na IX, X, XI i XII Krajowy
Zjazd Adwokatury. W 2007 roku organizował protesty przeciwko ograniczaniu samorządności adwokatury i innych
zawodów zaufania publicznego i zwołał pod auspicjami
ORA w Łodzi pierwszą ogólnopolską konferencję przedstawicieli samorządów zaufania publicznego pt. Samorządna
Rzeczpospolita. Założyciel i przewodniczący pierwszego
w Polsce regionalnego porozumienia samorządów zawodów zaufania publicznego pod nazwą Łódzkie Porozumienie
Samorządów Zaufania Publicznego. W maju 2013 r. został
przez Zgromadzenie Izby Łódzkiej wybrany na dziekana
ORA w Łodzi, którą to funkcję pełni do chwili obecnej.
Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym, Honorową Odznaką Miasta Łodzi oraz Krzyżem Kawalerskim
Polonia Restituta. ¶
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pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Leonard Szymankiewicz, Stefan Sztromajer, Zygmunt
Albrecht (dziekan), Regina Dzięgielewska-Deczyńska, Ksawery
Gorzuchowski, Stefan Majsterek. W górnym rzędzie od lewej
adwokaci: Tadeusz Grabowski, Stanisław Tyc, Jan Waszczyński,
Aleksander Chądzyński, Edward Piotrowski, Zygmunt Deczyński, Jan Kanty Cisek, Zygmunt Wołowski, Zygmunt Ostrowski,
Rajmund Kowalski
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1959

1964

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Zygmunt Deczyński, Leonard Szymankiewicz, Zygmunt
Albrecht (dziekan), Stefan Sztromajer, Ksawery Gorzuchowski
(wicedziekan), Stefan Majsterek. W górnym rzędzie od lewej
adwokaci: Tadeusz Szczerbic, Aleksander Chądzyński, Jan Filip,
Zygmunt Wołowski, Wacław Walkiewicz, Edward Piotrowski,
Eugeniusz Zejda, Kazimierz Urbański, Stefan Sobieraj,
Władysław Osuchowski, Jan Waszczyński
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1964

1967

pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Stefan Majsterek, Jan Kanty Cisek (wicedziekan),
Zygmunt Albrecht (dziekan), Kazimierz Urbański (wicedziekan),
Jan Filip. W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Andrzej Jaklicz,
Stefan Talikowski, Bogdan Schmidt, Zygmunt Wołowski, Władysław Osuchowski, Ksawery Gorzuchowski, Szczepan Bocheński,
Aleksander Chądzyński, Kazimierz Chojnacki, Stanisław Pabian
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1967

1970

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Stefan Majsterek, Kazimierz Urbański (wicedziekan),
Zygmunt Albrecht (dziekan), Jan Kanty Cisek (wicedziekan),
Jan Filip. W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Ryszard Kenner,
dr Eugeniusz Sindlewski, Kazimierz Chojnacki, Mieczysław Sikorski, Zygmunt Wołowski, Witold Pajor, Władysław Osuchowski,
Ryszard Rudawy, Stanisław Szczepański,
Aleksander Chądzyński, Zygmunt Ostrowski
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1970

1973

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Leon Mroziński, Jan Filip, Romana Jezierska-Kowalska, Zygmunt Albrecht (dziekan), Jan Kanty Cisek (wicedziekan), dr Eugeniusz Sindlewski, Ryszard Kenner. W górnym
rzędzie od lewej adwokaci: Zygmunt Ostrowski,
Stefan Majsterek, Bogdan Schmidt, Mieczysław Sikorski,
Ryszard Rudawy, Tadeusz Skowron
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1973

1976

pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Jan Kielan, Józef Rodziewicz, Kazimierz Chojnacki
(wicedziekan), dr Eugeniusz Sindlewski (dziekan), Jan Kanty
Cisek (wicedziekan), Leon Mroziński, Ryszard Kenner. W górnym
rzędzie od lewej adwokaci: Juliusz Leszczyński, Robert Sapiński,
Ryszard Rudawy, Mieczysław Frankowski, Bogdan Schmidt,
Lech Gąsecki, Tadeusz Przybyszewski, Mirosław Olczyk,
Zygmunt Ostrowski, Franciszek Lach, Stanisław Pabian
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1976

1979

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Andrzej Kern, Leon Mroziński, Kazimierz Chojnacki
(wicedziekan), dr Eugeniusz Sindlewski (dziekan), Jan Kielan,
Bogdan Schmidt (wicedziekan). W górnym rzędzie od lewej
adwokaci: Alfred Dreszer, Zygmunt Kosakiewicz,
Tadeusz Przybyszewski, Mirosław Olczyk, Józef Rodziewicz,
Tadeusz Brodniewicz, Robert Sapiński, Juliusz Leszczyński,
Stanisław Pabian
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1979

1983

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Andrzej Kern, dr Eugeniusz Sindlewski (dziekan), Bogdan Schmidt (wicedziekan), Ryszard Kenner. W górnym rzędzie
od lewej adwokaci: Tadeusz Przybyszewski, Jerzy Marendziak,
Kazimierz Chojnacki, Eugeniusz Zobel, Witold Turski, Jadwiga
Siemaszkiewicz, Zygmunt Kosakiewicz, Jan Kielan, Juliusz
Leszczyński, Stanisław Pabian, Franciszek Lach
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1983

1986

pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady, adwokaci: Kazimierz Kempiński, Andrzej Kern (wicedziekan), Bogdan Schmidt (dziekan), Franciszek Lach (wicedziekan), Ryszard
Kenner, Jerzy Zielak. W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Karol
Koperkiewicz, Ryszard Łojewski, Stefan Eckersdorf, Eugeniusz
Zobel, Wojciech Sobański, Halina Minkisiewicz-Latecka, Stanisław Maurer, Jan Kielan, Ireneusz Chojnacki, Janusz Pruszyński,
Zygmunt Kosakiewicz
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1986

1989

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Kazimierz Kempiński, Wiesław Ożadowicz,
Andrzej Kern (wicedzie – kan), Bogdan Schmidt (dziekan),
Ryszard Kenner (wicedziekan), Ludomir Sierakowski,
Lech Jan Gąsecki. W górnym rzędzie od lewej adwokaci:
Stanisław Maurer, Wojciech Sobański, Jadwiga Siemaszkiewicz,
Eugeniusz Zobel, Stanisław Pabian, Halina Minkisiewicz-Latecka, Andrzej Wosiński, Jan Kielan, Józef Zejda,
Zygmunt Kosakiewicz, Jerzy Zielak
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1989

1992

pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Lech Jan Gąsecki, Tadeusz Przybyszewski (wicedziekan), Józef Zejda (wicedziekan), Ryszard Kenner, Ryszard
Marcinkowski. W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Jerzy
Szczepaniak, Paweł Sidowski, Eugeniusz Wąsowicz, Wojciech
Sobański, Eugeniusz Zobel, Elżbieta Brzezińska-Kacerka, Ludomir
Sierakowski, Kazimierz Chojnacki, Andrzej Piróg
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1992

1995

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Mieczysław Lewandowski, Tadeusz Przybyszewski
(wicedziekan), Józef Zejda (dziekan), Ryszard Kenner (wicedziekan), Elżbieta Brzezińska-Kacerka. W górnym rzędzie od lewej
adwokaci: Paweł Sidowski, Bożenna Banasik, Lech Jan Gąsecki,
Barbara Pszczółkowska, Jadwiga Siemaszkiewicz, Jerzy Zielak,
Jadwiga Walczak-Karczemska, Eugeniusz Zobel, Wojciech Sobański, Krystyna Skolecka-Kona, Marek Dygas, Wiesław Wolski
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1995

1998

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Bożenna Banasik, Marek Dygas, Lech Jan Gąsecki
(wicedziekan), Józef Zejda (dziekan), Wiesław Wolski (wicedziekan), Jadwiga Walczak-Karczemska, Włodzimierz Pietrowicz.
W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Zbigniew Markowski,
Jerzy Zielak, Paweł Sidowski, Krystyna Kotkowska, Krystyna
Skolecka-Kona, Barbara Pszczółkowska, Tadeusz Przybyszewski,
Jadwiga Siemaszkiewicz, Ryszard Kenner, Wojciech Sobański
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1998

2001

pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Paweł Sidowski, Krystyna Kotkowska,
Zbigniew Wodo (wicedziekan), Bożenna Banasik (dziekan), Andrzej Pelc (wicedziekan), Jadwiga Walczak-Karczemska, Andrzej
Krakowiński. W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Wojciech
Sobański, Czesława Pawłowska, Wojciech Szymczak, Marek
Dygas, Jerzy Szczepaniak, Barbara Pszczółkowska, Włodzimierz
Pietrowicz, Jadwiga Siemaszkiewicz, Ryszard Kenner,
Tadeusz Przybyszewski
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2001

2004

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Marek Kopczyński, Krystyna Kotkowska, Lech Jan Gąsecki (wicedziekan), miejsce zmarłej Dziekan Bożenny Banasik,
Andrzej Pelc (wicedziekan), Tadeusz Przybyszewski, Andrzej
Krakowiński. W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Włodzimierz
Woźniak, Czesława Pawłowska, Wojciech Sobański, Jadwiga Siemaszkiewicz, Paweł Sidowski, Barbara Pszczółkowska, Ryszard
Kenner, Jadwiga Walczak-Karczemska, Jerzy Zielak, Joanna
Agacka-Indecka, Wiesław Wolski
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2004

2007

pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Edmund Pryca, Krystyna Kotkowska, Lech Jan Gąsecki
(wicedziekan), Andrzej Pelc (dziekan), Marek Kopczyński
(wicedziekan), Jadwiga Werner-Rusewicz, Andrzej Krakowiński.
W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Jerzy Zielak, Czesława
Pawłowska, Jerzy Szczepaniak, Barbara Pszczółkowska, Paweł
Sidowski, Krystyna Skolecka-Kona, Marek Stepułajtys, Mariusz
Krassowski, Michał Frankowski, Jadwiga Walczak-Karczemska,
Wiesław Wolski.
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2007

2010

pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Jarosław Maciej Trociński, Paweł Sidowski, Ryszard
Marcinkowski (wicedziekan), Andrzej Pelc (dziekan), Zbigniew
Wodo (wicedziekan), Edmund Pryca, Mariusz Krassowski.
W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Marek Stepułajtys,
Krystyna Kotkowska, Dariusz Wojnar, Czesława Pawłowska,
Andrzej Krakowiński, Sławomir Szatkiewicz, Barbara Pszczółkowska, Jarosław Zdzisław Szymański, Michał Frankowski, Bartosz
Tiutiunik, Jarosław Wyrwas
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2010

2013

oo W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Mariusz Krassowski, Jarosław Maciej Trociński,
Krystyna Kotkowska (wicedziekan), Zbigniew Wodo (dziekan),
Paweł Sidowski (wicedziekan), Andrzej Krakowiński, Sławomir
Szatkiewicz. W górnym rzędzie od lewej adwokaci:
Sylwia Kubiak-Kielichowska, Ryszard Marcinkowski, Bogdan
Leisak, Edmund Pryca, Barbara Pszczółkowska, Anna Gąsecka,
Bartosz Tiutiunik, Jarosław Zdzisław Szymański, Stefan Lewicki,
Jarosław Szczepaniak
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2013

2016

pp W dolnym rzędzie od lewej członkowie Prezydium Rady,
adwokaci: Ryszard Marcinkowski, Paweł Sidowski, Maciej Lenart
(wicedziekan), Jarosław Zdzisław Szymański (dziekan), Dariusz
Wojnar (wicedziekan), Sławomir Szatkiewicz, Jarosław Wyrwas.
W górnym rzędzie od lewej adwokaci: Bartosz Tiutiunik, Bartosz
Kucharski, Piotr Olszański, Jarosław Szczepaniak, Michał Woźniak, Barbara Pszczółkowska, Sylwester Redeł, Bogdan Lesiak,
Edmund Pryca, Andrzej Bąk
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2016

2020

oo W dolnym rzędzie od lewej adw. Bogdan Lesiak – Prezes
Sądu Dyscyplinarnego, członkowie Prezydium Rady, adwokaci:
Jarosław Bielski, Maciej Lenart (wicedziekan), Jarosław Zdzisław
Szymański (dziekan), Bartosz Tiutiunik (wicedziekan), Sławomir
Szatkiewicz, Paweł Sidowski. W górnym rzędzie od lewej
adwokaci: Piotr Olszański, Mariusz Mazepus, Paweł Wyrwas,
Sylwester Redeł, Jarosław Szczepaniak, Edmund Pryca,
Dariusz Wojnar, Magdalena Eckersdorf, Wojciech Woźniacki,
Katarzyna Piotrowska-Mańko, Magdalena Matusiak-Frącczak,
Krzysztof Stępniewicz (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
Piotr Kaszewiak.
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Adwokaci Łodzi
1918 – 2018
W YSTAWA Z OKAZJI
100-LECIA ODRODZONEJ ADWOKATURY POLSKIEJ

Adwok ac i Łodzi 1918 – 2018

adw. michał wojtysiak

/ kurator wystawy

W zeszłym roku świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez
nasz kraj – Polskę – dzięki któremu
odrodzić się mogły wszelkie instytucje wolnego, samodzielnego i niezawisłego państwa. Jedną z nich jest adwokatura – stojąca na straży wolności
obywatelskich i podstawowych swobód człowieka. Ojcowie naszej niepodległości, Józef Piłsudski i Ignacy
Paderewski, rozumieli, że bez wolnej
i niezależnej adwokatury nie będzie
mogło funkcjonować wolne i niezależne państwo, jednym z pierwszych
aktów prawnych wydanych po odzyskaniu niepodległości był więc dekret
Naczelnika Państwa o tymczasowym
statucie Palestry Państwa Polskiego
z dnia 24 grudnia 1918 roku, który
przyjmuje się za początek funkcjonowania nowożytnej i nowoczesnej
adwokatury polskiej.
Od tego czasu upłynęło już sto
lat – jest to długi okres, którego zakończenie chcemy świętować poprzez przedstawienie historii funkcjonowania tego zawodu, ale przede
wszystkim samych adwokatów – ludzi z krwi i kości, wspaniałych prawników, obrońców i pełnomocników.
W związku z tym siłami samorządu

zawodowego Adwokackiej Izby Łódzkiej przygotowaliśmy wystawę pod
tytułem „100 lat adwokatury – Adwokaci Łodzi 1918 – 2018”, obrazującą
historię tego stulecia. Zebrane przez
nas dokumenty, książki, zdjęcia oraz
przedmioty opowiadają historię
o łódzkich adwokatach – ich pracy,
życiu zawodowym i prywatnym, problemach oraz pasjach. Rzeczy prezentowane podczas wystawy zostały nam
przekazane przez adwokatów oraz ich
rodziny, odnalezione w szafach, szufladach bibliotekach, a nawet na śmietniku. Wszystkie je łączy adwokatura
oraz Łódź, dlatego uświetniając setną
rocznicę powstania samorządu adwokackiego, pokazaliśmy przede wszystkim historię naszej Izby i jej korzeni.
Tak jak 2018 rok był rokiem stulecia
naszego państwa, tak 2019 jest rokiem
70-lecia naszej Izby.
W okresie międzywojennym adwokaci wykonujący praktykę w Łodzi
i okolicach należeli do Adwokackiej
Izby Warszawskiej, obejmującej swoim zasięgiem obszar apelacji Sądu
Apelacyjnego w Warszawie. W latach trzydziestych Okręgowa Rada
Adwokacka w Warszawie powołała
delegata na okręg Sądu Okręgowego w Łodzi, będącego bezpośrednim łącznikiem pomiędzy adwokatami łódzkimi a ORA w Warszawie.
Po II wojnie światowej wraz z utworzeniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi
(grudzień 1949 roku) wyodrębniono
z Izby Warszawskiej Izbę Adwokacką w Łodzi. Wystawa w bardzo dobry sposób wkomponowała się w tę
rocznicę i uroczystości związane z jej
uczczeniem. Duża część pamiątek

pokazywanych w naszej ekspozycji
to przedmioty pochodzące z okresu
powojennego i początku lat funkcjonowania naszej Izby.
Całość ekspozycji podzieliliśmy
na kilka wyraźnych części odnoszących się do różnych aspektów naszej
historii. Główna wystawa to dokumenty i zdjęcia pokazujące życie samorządu oraz prywatne życie adwokatów,
przyporządkowana znanym łódzkim
adwokatom i historii samorządu.
Najważniejsze pamiątki, w tym złotą
odznakę adwokatury adw. Edwarda
Szyfera oraz spis adwokatów Izby
Warszawskiej z 1938 roku, pokazaliśmy w towarzystwie zdjęć wszystkich
Dziekanów Izby oraz siedzib, w których znalazła ona swoje miejsce.
Podczas oglądania tych pamiątek
można przeczytać również niechlubny dla dziejów adwokatury łódzkiej
akt oskarżenia w postępowaniu dyscyplinarnym adw. Kazimierza Aspis-Popeckiego, dziekana ORA w latach
1950 – 1951, przez którego współpracę
z organami Służby Bezpieczeństwa doszło do skrzywdzenia wielu łódzkich
adwokatów.
Kolejno zapoznać się można z sylwetkami prezes Joanny Agackiej-Indeckiej, patrzącej na nas ze swojego
portretu, czy mecenasa Mirosława
Olczyka. Poznamy bliżej również nieodżałowaną dziekan Bożennę Banasik.
Będziemy się mogli pochylić nad historią i dokumentami nestorki łódzkiej
adwokatury, mecenas Krystyny Skoleckiej-Kony, która dopiero w zeszłym
roku, po 63 latach wykonywania zawodu, przeszła na emeryturę, ale nadal
jest z nami, wciąż zainteresowana •

pp Dziekan Jarosław Zdzisław Szymański podczas
uroczystości otwarcia wystawy „Adwokaci Łodzi
1918 – 2018”
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pp Michał Wojtysiak objął rolę
kuratora wystawy „Adwokaci Łodzi
1918 – 2018”

tym, co dzieje się w sądach i Izbie.
Na wystawie można ponadto zobaczyć
pamiątki po Franciszku Lachu oraz
Władysławie Osuchowskim, wieloletnich działaczach samorządowych
i społecznych.
Część ekspozycji poświęciliśmy
życiu Izby z lat 60. i 70., które możemy poznać dzięki zdjęciom z imprez
towarzyskich oraz obrad organów samorządowych. Razem z nimi prezentujemy fiszki pełniące funkcję quasi
lexa dla adwokatów w latach „przedkomputerowych”. Są to notatki zawierające wycinki za gazet prawniczych,
komentarze zawierające informacje
o przepisach oraz poglądach orzecznictwa, odnoszące się do konkretnych
instytucji prawnych. Kolejnymi eksponatami są zdjęcia z nowszych czasów – lat 90. – oraz pamiątki z imprez
towarzyskich, w których brali udział
dziekani oraz przedstawiciele samorządu. Bardzo ważnym elementem tej
części wystawy są pamiątki po znanym

przedwojennym adwokacie Bolesławie
Bolińskim, które z niewyjaśnionych
przyczyn zostały wyrzucone na śmietnik, dzięki dużemu szczęściu udało się
je jednak odzyskać i zabezpieczyć. Są
to dokumenty w postaci pism procesowych, pokwitowania, korespondencja do klientów, książki i komentarze
z dwudziestolecia międzywojennego,
bezcenne z punktu widzenia historii
wykonywania zawodu oraz materialnych świadectw jej dotyczących.
Kolejną częścią wystawy jest prezentacja relacji prasowych dotyczących pracy i życia adwokatów w Łodzi.
Ze zdjęć i artykułów możemy poznać
okoliczności pracy obrońców oraz
pełnomocników ich sukcesu i porażki.
Niektóre z nich to także świadectwo
zaangażowania adwokatury w sprawy społeczno-polityczne naszego
regionu. Część publikacji prasowych
ma niestety smutny wydźwięk – są
to nekrologi, wspomnienia o nieżyjących koleżankach i kolegach, także

wyeksponowane na naszej wystawie.
Na tej części ekspozycji można ponadto dokładnie zapoznać z historią Izby,
uporządkowaną i opracowaną przez
autora niniejszego tekstu na trzech dużych tablicach informacyjnych, obejmującą okres od lat 60. XIX wieku aż
do 2018 roku.
Jako że adwokatura była aktywna
w prasie, nie zapomnieliśmy o naszym
tytule – „Kronice Adwokackiej”, obchodzącej dwudziestolecie obecności
na rynku wydawniczym.
Należy pamiętać, że żywot adwokacki nie jest związany wyłącznie z samorządem i pracą zawodową. Staraliśmy
się to przedstawić poprzez pokazanie
pamiątek związanych z naszymi pasjami oraz zainteresowaniami sportowymi. Na wystawie można zobaczyć
kolekcję nagród, pucharów, dyplomów i medali, które otrzymywali za
sukcesy sportowe znani adwokaci Izby
Łódzkiej. Eksponujemy także jedyny
zachowany plakat wyborczy dziekan

oo Portret śp. Joanny Agackiej-Indeckiej jako jeden z eksponatów
zgromadzonych na wystawie
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pp W zbiorach wystawy znalazła
się także Wielka Odznaka –
Adwokatura Zasłużonym przyznana
w okresie międzywojennym
łódzkiemu adwokatowi Edwardowi
Szyferowi
©©KRZYSZTOF WALOSZCZYK

Bożenny Banasik, która w 2003 roku
startowała w wyborach na prezydenta naszego miasta. Ważne są pozycje
literackie autorstwa adwokatów poetów Alfreda Dreszera i Bożenny Banasik oraz Jerzego Kerna, a także wyciąg
z protokołu z obrad ORA w Łodzi,
z którym związana jest historia jedynego adwokackiego kabaretu.
Z pracą adwokata nieodzownie łączy się jego kancelaria i gabinet, pokusiliśmy się zatem o odwzorowanie
takiego miejsca, dzięki czemu możemy pokazać prawdziwy pokój zespołu adwokackiego. W byłym pokoju
dziekanów, przed którego wejściem
wisi oryginalna tablica Zespołu Adwokackiego nr 12, zgromadziliśmy stare
meble, maszyny do pisania i telefon
z lat dwudziestych. Wystrój uzupełniają stare togi powieszone na wieszakach
i meblach. Poza nimi bardzo ważnym
elementem wystroju jest portret mecenasa Jerzego Wendlera, który patrzy na gości żywym i przenikliwym

spojrzeniem, pozując w todze. Gdzieś
na parapetach czekają filiżanki na herbatę, a w szafie – akta i stare kodeksy.
Mam nadzieję, że pokój oddaje specyfikę i atmosferę pracy w tamtych
czasach.
Wystawa stanowi podsumowanie i zakończenie pewnego okresu
ciężkiej pracy związanej z celebrowaniem święta adwokatury. Myślę
również, że ta ekspozycja pokazuje
inną adwokaturę, która już przeminęła, nieco elitarną, skupioną
na misji obrony praw jednostki
oraz stanowienia prawa sprawiedliwego i obiektywnego; dokładną,
zapracowaną, ale potrafiącą zastanowić się nad sensem tego, co robi, i mającą na to czas. Sam na początku mojej
przygody z zawodem miałem jeszcze okazję taką adwokaturę poznać.
Spróbowałem więc pokazać ją taką,
jaką zapamiętałem. Jednak nasze czasy, przychodzący już zaraz rok 2020,
to inna adwokatura, nie elitarna,

nie mająca czasu na zastanowienie,
a zapracowana, zestresowana, podążająca za kilkunastoma celami naraz.
To adwokatura, która już nie ma czasu
na integrację, pracę społeczną, działalność samorządową. To adwokatura
stechnicyzowana oparta na szybkim
obiegu informacji mediów elektronicznych, wpatrzona w ekrany komputerów i telefonów ; ale mimo
to – mówiąca nadal pięknie brzmiącymi głosami – po polsku – polska adwokatura, z której możemy być dumni.
I dlatego właśnie obejrzyjmy pamiątki,
poznajmy naszą historię, by następnie
połączyć to wszystko w ciąg ewolucji
i rozwoju naszego wspaniałego zawodu. Ten ciężki rok pracy nad wystawą – zbieranie materiałów, przygotowywanie ekspozycji – na pewno nie
pójdą na marne, lecz pomogą właśnie
w tej ewolucji i naszym rozwoju.
Jako kurator wystawy dedykuję więc
ją wszystkim nam, którzy jesteśmy,
i wszystkim nam, którzy odeszli. ¶

oo Łódzcy adwokaci podczas uroczystości otwarcia wystawy „Adwokaci
Łodzi 1918 – 2018”
©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ
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debatę poprowadziła
adw. sylwia kubiak-kielichowska

dzi zostaliśmy obaj wicedziekanami.
Funkcję wicedziekana także w kolejnej kadencji pełniłem aż do czasu
tragicznej śmierci Bożenny Banasik
w dniu 17 października 2003 roku.
Wtedy zostałem powołany przez Radę
do pełnienia obowiązków dziekana.
Drugą moją kadencję skończyłem
również w tragicznym okresie – po katastrofie smoleńskiej. Tak wyglądała
moja blisko trzynastoletnia działalność w Prezydium Okręgowej Rady
Adwokackiej.

Witam Panów bardzo serdecznie.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia
na to spotkanie, które, jak się wydaje,
jest dość niecodzienne. Według mojej
Panie Dziekanie – zwracam się
wiedzy w siedemdziesięcioletniej historii w tym miejscu do Dziekana
naszej Izby nie było takiego spotkania, Zbigniewa Wodo – a jak było
podczas którego trzech dziekanów
w Pana przypadku? Kiedy
usiadło przy jednym stole i rozmawiało po raz pierwszy miał Pan kontakt
o problemach adwokatury, a przede
z samorządem adwokackim?
wszystkim o jej przyszłości. Zacznijmy
może od początków Panów pracy
w samorządzie adwokackim. Jestem
dziekan zbigniew wodo: Można
ciekawa, który z Panów ma najdłuższy
powiedzieć, że te kontakty początkostaż samorządowy. Jakie Panowie
we giną w mrokach historii, albowiem
pełnili funkcje w samorządzie? Który
jestem adwokatem od 37 lat, czyli od
obszar był dla Panów pierwszym,
1982 roku, z wpisem od 1981. Nie
w którym Panowie się odnaleźli? Kto
wiem, czy można to określić jako aklub co było inspiracją do rozpoczęcia
ces do działalności samorządowej, ale
działalności samorządowej?
odnalazłem w swoich dokumentach
pismo z 1984 roku, w którym zostałem
powołany do reprezentacji piłkarskiej
dziekan andrzej pelc: Moje po- Izby Adwokackiej w Łodzi na mecz
czątki pracy samorządowej wiążą się z Prokuraturą. Szczerze mnie to rozz Zespołem Adwokackim nr 5 w Ło- bawiło, biorąc pod uwagę moje umiedzi, w którym wówczas kierownikiem jętności z tego zakresu, ale rzeczywibył mecenas Marian Kaczmarek. Zo- ście miało to miejsce. Później, w latach
stałem przyjęty w poczet członków osiemdziesiątych, pełniłem funkcję zazespołu z uwagi na to, że wcześniej stępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, no
odbywałem tam aplikację, a nadto i oczywiście uczestniczyłem w szkolepracował tam mój patron, mecenas niu aplikantów. W 1982 roku byłem
Mirosław Olczyk. Przez pewien czas członkiem w Zespole Adwokackim
moja działalność samorządowa spro- w Żyrardowie, a w 1984 przeszedłem
wadzała się do udziału w komisji do zespołu dwunastego w Łodzi i wtewizytacyjnej, później koledzy wy- dy bardzo intensywnie byłem włączabrali mnie na zastępcę kierownika ny w szkolenie aplikantów. Wreszcie
Zespołu Adwokackiego nr 5 w Łodzi. w 1989 roku zostałem kierownikiem
Tak wyglądało to do czasu pamięt- tego zespołu. Odszedłem w 1992, otnych wyborów w 1998 roku. Mece- wierając własną kancelarię. Przez cały
nas Bożenna Banasik zdecydowała się czas brałem udział w różnych komina kandydowanie na funkcję dziekana sjach Rady – a to do spraw szkolenia
Okręgowej Rady Adwokackiej w Ło- zawodowego, a to szkolenia aplikandzi. Wówczas z dziekanem Zbignie- tów – nie sposób tego wszystkiego
wem Wodo byliśmy w jej komitecie spamiętać. Pewnym zwieńczeniem
wyborczym i staraliśmy się pomóc był udział w Radzie Adwokackiej od
w jej wyborze. W wyborach na człon- 1998 roku wraz z dziekanem Pelcem,
ków Okręgowej Rady Adwokackiej gdzie przestawiliśmy działalność Rady
na Zgromadzeniu Izby otrzymaliśmy na inne tory, uznając poprzednie doduże poparcie i znaczącą liczbę gło- konania za nieco skostniałe. Dziekan
sów – w czasie formowania Prezydium powiedział, że Bożenna Banasik zwyOkręgowej Rady Adwokackiej w Ło- ciężyła – wydaje mi się, że użył takiego

sformułowania – przypadkiem. Otóż
to nieprawda. Zadecydowała o tym
świeżość podejścia do spraw adwokatury. Taki był wtedy klimat, w którego ramach popełniłem – mówiąc
to oczywiście w cudzysłowie – jedno
przestępstwo na szkodę adwokatury.
Mianowicie w 1998 roku próbowałem
rekrutację do adwokatury przeprowadzić przy mocy testu znajomości prawa i przepytania ustnego kandydatów
po jego zdaniu. Oczywiście wywołało
to burzę wśród adwokatów naszej izby.
Jedna prominentna przedstawicielka
nazwała mnie nawet szkodnikiem
adwokatury, później jednak to szkodnictwo okazało się posunięciem dość
słusznym, bo przyszedł poseł Gosiewski do spółki z panem Ziobrą i panem,
który powołał stowarzyszenie Fair
Play. Pojawiła się inicjatywa, która
miała na celu zabranie adwokaturze
rekrutacji do zawodu, co zaowocowało późniejszymi zmianami, które
są nam doskonale znane. Skutek tego
był taki, że wybory w 2000 roku przegrałem, ale wróciłem do działalności
samorządowej w innych formach:
komisjach prawnych – inicjatywa oddolna, która również wywołała pewien
ferment na poziomie Naczelnej Rady
Adwokackiej i zaowocowała wyborem
Joanny Agackiej-Indeckiej na Prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej. Później
przyszły wybory w 2010 roku, kiedy
po mecenasie Pelcu objąłem funkcję
dziekana, będąc w międzyczasie, od
2007 roku, wicedziekanem. Ostatecznie przyszła kolej na mecenasa
Szymańskiego.
Pytanie zatem do urzędującego
Dziekana. Kto lub co stało się
dla Pana inspiracją do podjęcia
pracy w samorządzie adwokackim?
dziekan jarosław zdzisław szymański:
Inspiracją stało się zapatrzenie w starszych kolegów, w ich działanie w kultywowaniu samorządności istniejącej w adwokaturze i w istocie rzeczy,
na której się ona opiera. Jako aplikant
byłem bacznym obserwatorem działań samorządu adwokackiego. Jestem
jeszcze z tego pokolenia adwokatów,
które przeszło klasyczną aplikację
adwokacką, i aplikowałem w zespole adwokackim, który nie był może
idealną formą wykonywania zawodu,
ale niewątpliwie pod pewnymi •
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względami była to forma niepowtarzalna. Zapewniała kontakt z wieloma adwokatami wykonującymi
praktykę adwokacką w danym zespole –
reprezentantami wielu pokoleń, z własnym doświadczeniem, a co najważniejsze, była to aplikacja interdyscyplinarna. W związku z tym zapatrzenie
się w tych adwokatów, w ich podejście
nie tylko do warsztatu pracy, rzemiosła, lecz także samorządności i koleżeństwa było bezpośrednią inspiracją.
Nie ukrywam, że już na aplikacji adwokackiej, jako młodzi adepci tego
zawodu, byliśmy popychani w tym
kierunku przez starszych kolegów,
aby angażować się w życie adwokatury. To było naturalne rozpoczęcie wielkiej przygody z adwokaturą,
tą, w której najpiękniejszą, najbardziej demokratyczną rzeczą jest
samorządność.

Praca w samorządzie doprowadziła
Panów na sam szczyt. W okresie
ostatnich 10 lat stali się Panowie
osobami obdarzonymi największym
zaufaniem członków naszej
Izby, co wiąże się z ogromną
odpowiedzialnością. Jakie są blaski
i cienie pełnienia funkcji dziekana?
Co było dla Panów najtrudniejsze?
Może są jakieś szczególne wydarzenia,
które utkwiły Panom w pamięci – trzeba
się było zmierzyć z jakimś wyzwaniem
czy podjąć kontrowersyjną decyzję?
Z tym pytaniem w pierwszej kolejności
chciałabym się zwrócić do Dziekana
Jarosława Szymańskiego. Przed Panem
oczywiście jeszcze wiele wyzwań,
biorąc pod uwagę, że kadencja trwa,
ale być może zaistniała już jakaś
szczególna sytuacja, którą mógłby
Pan opisać?

j. z. sz.: Zwrócę uwagę szczególnie
na to, co Pani Mecenas była uprzejma powiedzieć – odpowiedzialność.
To jest poczucie odpowiedzialności
nie tylko za swoje osobiste działania,
j. z. sz.: W tamtym okresie niewąt- indywidualne wybory, lecz także za
pliwie był to dziekan Bogdan Szmidt. funkcjonowanie pewnej struktuTo był pierwszy dziekan mojej obec- ry – w tym wypadku Okręgowej Rady
ności w adwokaturze. Następnie Adwokackiej – którą przychodzi nam
Panie Dziekanie, czy mógłby
Pan podać nazwiska osób, które
szczególnie Pana zainspirowały?

czy temperamenty. Jest to pewnego
rodzaju gorset, który w wielu momentach w jakiś sposób nas powściąga, czy to sobie uświadamiamy, czy
też nie. Nie możemy sobie pozwolić
na wiele rzeczy, na które mogliśmy,
będąc tylko szeregowymi adwokatami.
Chociażby na taką rzecz, jak bardziej
ekspresyjne i emocjonalne zachowania czy wypowiedzi, które wymieniane między kolegami miały inny walor
niż teraz, mimo że wypowiadane są
wciąż prywatnie. Jest to więc pewnego rodzaju ograniczenie. Pewnie każdy z nas miał trudne momenty, każdemu z nas wydaje się, że okres jego
kadencji był szczególny i być może
najtrudniejszy pod względem jego
roli, zaangażowania i dokonań. Jednak myślę, że obiektywnie rzecz biorąc, ten okres, w którym przyszło mi
pełnić funkcję dziekana, czyli ostatnie
sześciolecie, to okres bardzo szczególny dla polskiego życia publicznego,
otoczenia prawnego, rządów prawa,
demokracji, to czas tendencji centralistycznych, w których samorząd jest
ideą obcą. Wszystko to musiało się
odbić na pozycji adwokatury, dlatego
pozwalam sobie uzurpować stwierdzenie, że to są bardzo trudne czasy. To,
co stanowiło dla mnie duże obciążenie,

Pamiętam wspaniały okres, kiedy w 2007 roku Łódź była
kolebką tworzenia ruchu samorządów zaufania publicznego.
Wiązało się to z dużą presją psychiczną. Pamiętam, że przyszedł
kiedyś do mnie jeden z kolegów z innego samorządu i mówi:
„Słuchaj, może damy sobie z tym spokój, bo mój znajomy
w Warszawie, wysoko postawiony w elitach władzy i gremium
decyzyjnego, mówi, że w końcu się za nas wezmą”.
Andrzej Pelc

dziekan Józef Zejda, niewątpliwie
dziekan Mirosław Olczyk, a także
mecenas Karol Głogowski, dziekan
Andrzej Kern – wielość osobowości,
charakterów, ale też olbrzymia wiedza i doświadczenie dotyczące samej
adwokatury. Oczywiście nie mógłbym
nie wspomnieć o mecenas Krystynie
Skoleckiej-Kona. Będziemy jeszcze
mówić o kobietach adwokatury, ale
to nazwisko musiało się pojawić również w kontekście moich osobistych
doświadczeń i inspiracji.
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kierować. Ta odpowiedzialność sprowadza się do tego, aby nadawać pewnego rodzaju dobre wzorce naszych
publicznych zachowań. Tak jak Pani
Mecenas powiedziała, funkcja dziekana jest kluczową, na którą patrzą
wszyscy – nie tylko adwokaci, lecz
także nasi partnerzy – prokuratury,
sądy, instytucje życia publicznego.
Poczucie odpowiedzialności to jest coś,
co wszyscy odczuwaliśmy bez względu
na naszą osobistą odporność psychiczną, preferencje życiowe, osobowości

to nie tylko sprawa nowej, adekwatnej do obecnych czasów prezentacji
publicznej adwokatury i jej wizerunku, lecz także wszystkich problemów
wewnętrznych, które mamy w adwokaturze. Przykładowo to, co zawsze
będę pamiętał, to duża liczba spraw
karnych, które dotknęły członków naszej Izby. Ja nie ukrywam, że bardzo
przeżywam każdy problem prawny
naszych koleżanek i kolegów adwokatów w dwójnasób – jako kolega, członek naszej wspólnoty, który chciałby,
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żeby była ona pozytywnie odbierana;
ale z drugiej strony jako dziekan, który
czuje na sobie polityczne brzemię tej
odpowiedzialności i musi się z nim
osobiście mierzyć. Przyznam, że to są
dla mnie najbardziej obciążające psychicznie momenty.
Panie Dziekanie, zwracam się teraz
do Pana Dziekana Zbigniewa Wodo,
a co Pan wspomina jako najtrudniejsze
w okresie Pana kadencji? Pewnie
występował również ten ogromny
ciężar odpowiedzialności, ale czy
może coś jeszcze?
z. w.: Oczywiście zgadzam się z tym,
co o odpowiedzialności mówił Pan
dziekan Szymański. W końcu powołanie do funkcji dziekana powoduje
przestawienie pewnych kryteriów życiowych. Na pierwszy plan wysuwa się
dbałość o interesy Izby, i to w bardzo
szerokim zakresie. Oczywiście cierpi
przy tym kancelaria i sprawy zawodowe – tego nie da się uniknąć, ponieważ
doba ma tylko 24 godziny. Z kolei Izba,

licząca setki, a może nawet już tysiące
członków, to grupa ludzi, dla których
trzeba odpowiednio zorganizować życie samorządowe, w miarę możliwości
ułatwiać im dostęp do spraw – to jest
to podstawowe obciążenie. Jeśli chodzi
o momenty, które sprawiły trudność,
które mnie dotknęły, niewątpliwie była
to śmierć Pani Prezes Joanny. Wydarzyło się to akurat tuż przed moją
kadencją, w okresie kiedy byłem wicedziekanem. Dotknęło mnie to bezpośrednio, ponieważ miałem niesamowite uznanie dla tej osoby. Była
postacią zjawiskową w adwokaturze
polskiej. Podjąłem się wtedy organizowania wart honorowych przy trumnie złożonej na Torwarze – byliśmy
pierwszymi, którzy coś takiego uczynili. Po nas pojawili się kolejni, którzy
w ten sposób honorowali zmarłych.
Nie miałem natomiast tylu przykrych
sytuacji, jeśli chodzi o sprawy dyscyplinarne członków Izby. W tamtym
okresie były to kwestie zupełnie sporadyczne. Jak zawsze w ramach dbałości
o interesy Izby istnieje konieczność zadbania o przyziemne sprawy jak finan-

se, które – jak wiadomo – opierają się
na naszych składkach. Tego też trzeba
pilnować jako bazy do działalności samorządu. W okresie przed nami, kiedy
Izba była mniejsza, ta samorządność
kwitła. Trzeba wspomnieć o ośrodku
w Grotnikach, który powstał dzięki
wysiłkowi członków; o zakupie siedziby na Piotrkowskiej – to wszystko była
samorządna inicjatywa naszych poprzedników. I o tym trzeba pamiętać.
Panie Dziekanie, a co Pan wspomina
jako najtrudniejsze w pełnieniu funkcji
dziekana. Co w okresie Pana kadencji
sprawiło największe trudności?
Czy miały miejsce wydarzenia,
o których nie sposób zapomnieć?
a. p.: Wydarzenia, które odbijają się
echem do dnia dzisiejszego, to śmierć
dziekan Bożenny Banasik we wrześniu
2003 roku i tragiczna śmierć prezes
Joanny Agackiej-Indeckiej 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Wkrótce
po tym zdarzeniu kończyła się moja
druga kadencja i funkcję dziekana •
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objął dziekan Zbigniew Wodo. Natomiast ustosunkowując się do wypowiedzi Panów Dziekanów, którzy
funkcjonowali po 2010 roku, należy
stwierdzić, że wcześniej były zupełnie
inne czasy, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi była biedniejsza. Jedynym
źródłem dochodów były składki członków naszego samorządu. Tych pieniędzy nie było za dużo, w związku z tym
trzeba było łatać kolejne dziury. Żeby
wydać „Kronikę”, często musieliśmy
szukać sponsorów. Tak więc jednym
z problemów był problem finansowy.
Drugim natomiast był fakt, że nie mieliśmy tak rozbudowanej bazy administracyjno-technicznej, jaką ma w chwili obecnej dziekan Jarosław Zdzisław
Szymański. Mam na myśli liczbę pracowników, biuro prasowe czy rzecznika. Doskonale pamiętam napaść
prasy łódzkiej na nasze środowisko,
gdy w „Dzienniku Łódzkim” uka-

zdarzenia, które wywierały presję
po pierwsze na środowisku, a po drugie na dziekanie i prezydium Rady. Sądzę, że tamte czasy nie były łatwiejsze
od obecnych.
Pamiętam wspaniały okres, kiedy w 2007 roku Łódź była kolebką tworzenia ruchu samorządów
zaufania publicznego. Wiązało się
to z dużą presją psychiczną. Pamiętam, że przyszedł kiedyś do mnie jeden z kolegów z innego samorządu
i mówi: „Słuchaj, może damy sobie z tym spokój, bo mój znajomy
w Warszawie, wysoko postawiony
w elitach władzy i gremium decyzyjnego, mówi, że w końcu się za nas wezmą”. Ale musieliśmy dać sobie z tym
radę i uważam, że sprostaliśmy swoim
obowiązkom. W chwili obecnej samorządy zaufania publicznego to potężny ruch, który w sytuacji trudnej
dla samorządu adwokackiego może

wisku taką „adwokackość”. Byliśmy sobie bliżsi, były możliwości kontaktów.
To w chwili obecnej ginie, ale nie dlatego, że ludzie są inni, nieprzychylni,
tylko dlatego, że następuje zmiana
cywilizacyjna. Zostaliśmy wychowani
przez samorządną adwokaturę i mieliśmy możliwość obcować z wielkimi
adwokatami. Były to wielkie osobowości, obdarzone przez środowisko
ogromnym autorytetem. Samorządność może nie funkcjonowała tak,
jak pewne symboliczne postacie, które ciągnęły tę adwokaturę do przodu
i z którymi często identyfikowano
pewnego rodzaju działania. Pamiętam
lata stanu wojennego. Mój ówczesny patron mecenas Mirosław Olczyk
tworzył Stowarzyszenie Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich, którego
założenia pozostawały w konfrontacji
z całym systemem państwa. Wówczas
powstawała ta więź, która była silniej-

(…) ostatnie sześciolecie to okres bardzo szczególny
dla polskiego życia publicznego, otoczenia prawnego,
rządów prawa, demokracji, to czas tendencji centralistycznych,
w których samorząd jest ideą obcą. Wszystko to musiało się
odbić na pozycji adwokatury (…)
Jarosław Zdzisław Szymański

zał się artykuł, że adwokaci wymagają
od aplikantów pierwszego roku, żeby
zorganizowali i opłacili bal aplikantów,
i zapraszali patronów oraz członków
Rady. Chcę wskazać, że taki zarzut był
nieprawdziwy, a bale organizowane
przez aplikantów odbywały się od lat.
Pamiętam ataki prasy związane z dostępnością do zawodu adwokata. Artykuły prasowe i wypowiedzi w „Gazecie
Wyborczej” czy „Dzienniku Łódzkim”
były dla nas dużym zaskoczeniem,
nieprzyjemnością i czarnym PR-em.
Były w tym czasie także postępowania karne i procesy naszych kolegów.
Staraliśmy się do tego podchodzić
z ludzką twarzą, bo zdawaliśmy sobie
sprawę, że zawieszenie kogoś w obowiązkach zawodowych stanowić może
tragedię życiową. Zresztą czas pokazał
prawdę – po dziesięciu latach procesu
członkowie naszego środowiska adwokackiego byli uniewinniani. To były
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być jedynym możliwym oparciem się
przeciwko zakusom zmierzającym
do zmiany artykułu 17. Konstytucji
czy likwidacji samorządów zaufania
publicznego.
Życie osobiste natomiast było podporządkowane pracy w Radzie. Pracy tytanicznej i żmudnej. Mieliśmy
może łatwiejszą sytuację, bo w okresie
od 2003 do 2008 roku istniały jeszcze egzaminy korporacyjne. Mieliśmy
kontrolę nad poziomem wiadomości
ludzi, którzy do nich przystępowali,
ponieważ mogliśmy przeprowadzać
egzaminy ustne. Miło wspominam ten
czas. Współpracowałem z tu obecnymi
kolegami. Dzieliły nas nieraz poglądy,
ale mieliśmy wspólny cele, które udało
nam się wspólnie zrealizować. Poza
tym jest jeszcze jedna rzecz, która
w okresie mojej kadencji funkcjonowała, a teraz wydaje mi się, że jest tego
mniej – można było odczuć w środo-

sza, ponieważ tworzyła się w momencie pewnego zagrożenia. Oczywiście
ten ruch później upadł, ale jego wpływ
na środowisko był znaczący
Z pełnieniem funkcji dziekana
wiąże się, jak widzimy, ogromna
odpowiedzialność, zaangażowanie,
konieczność poświęcenia czasu;
często odbywa się to kosztem pracy
zawodowej, rodziny. A czy pełnienie
tej funkcji ma zalety? Czy było coś,
co przyniosło Panom najwięcej
satysfakcji? Czy były jakieś niezwykłe
zdarzenia, które były źródłem
przyjemności i będą je Panowie
wspominać przez lata?
z. w.: Szczególną przy jemność
z pełnienia tej funkcji dała satysfakcja
z wyboru, ponieważ jesteśmy ludźmi z wyboru, a nie z nadania. Fakt,
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że reprezentuje się środowisko, któ- ale jednak spowodowało, że uległo
re docenia wartość człowieka, który zmianie moje życie i spojrzenie
temu środowisku coś może dać.
na wiele spraw.
Zwłaszcza że to środowisko niezwykle
wymagające.

Panie Dziekanie, czy mógłby Pan
opowiedzieć o jakichś wydarzeniach
z okresu Pana kadencji, które sprawiły,
że poczuł Pan, że praca na rzecz
z. w.: Wymagające. Jak wiadomo, to jest samorządu jest naprawdę ważna
zawód indywidualny – każdy ma swoje i ma sens?
zdanie. Zebranie większości tych zdań,
ich ujednolicenie może przynieść satysfakcję. Przede wszystkim to widzę j. z. sz.: Patrząc globalnie na to sześjako swoistą miarę sukcesu. Co do jed- ciolecie, największą dla mnie satysfaknostkowych zdarzeń przyjemnościo- cją płynącą z piastowania tej funkcji
wych, na pewno należy do nich spoty- było to, że mój plan – nie chcę użyć
kanie się z dość powszechną sympatią zbyt wielkiego słowa – moja wizja
członków Izby i reprezentowanie jej funkcjonowania organów adwokatury
w sytuacji, gdy zyskuje się uznanie Izby Łódzkiej, trochę nowej filozofii,
innych środowisk. Z innych, bardziej innego rozłożenia akcentów została
szczegółowych i rozrywkowych przy- zrealizowana. Sięgając do „Kroniki”
kładów, wymieniłbym reaktywację z 2013 roku, znajdziemy wywiad z trzebalów adwokackich. O ile dobrze pa- ma kandydatami na stanowisko dziemiętam, odnowiliśmy tę tradycję pod kana, w którym powiedziałem, co chcę
koniec lat 90. Była to bardzo miła chwi- zrobić. I wydaje mi się, że generalnie
la w życiu Izby.
to zrobiłem. To jest dla mnie źródło
wewnętrznej satysfakcji i spełnienia.
Panie Dziekanie, a co dla Pana było
Natomiast są jeszcze takie momenty,
najprzyjemniejsze w pełnieniu tej
pewne powtarzalne, jeden niepowtafunkcji? Jakie były jej blaski?
rzalny, które zaowocowały lepszym
samopoczuciem przy tym całym
obciążeniu pracą, kosztem rodziny
a. p.: Byłem 18 lat młodszy i inaczej i kancelarii, przy tym poczuciu dużej
patrzyłem na życie. Moje siły witalne odpowiedzialności. Jest to na pewno
i możliwości, tak jak w tym momen- działalność inwestycyjna, rozwojowa,
cie dziekana Jarosława Szymańskie- czyli nabycie tego pięknego obiektu,
go, były duże, ale nie byłem aż tak w którym dzisiaj mieści się siedziba
aktywny jak on. Satysfakcja płynęła Okręgowej Rady Adwokackiej. To była
oczywiście z wyboru mnie na to sta- decyzja kontrowersyjna u jej zarania,
nowisko. Bardzo ceniłem możliwość kosztotwórcza, społecznie do przezawierania nowych kontaktów, które pracowania ze środowiskiem, aby
powstały dzięki spotkaniom i współ- był akcept. Z tego powodu zwołałem
pracy z innymi adwokatami w ra- wtedy Nadzwyczajne Zgromadzenie
mach Naczelnej Rady Adwokackiej, Izby, aby wszyscy czuli się współodz przedstawicielami innych samorzą- powiedzialni i partycypujący w tym
dów, władzami miasta i województwa. wielkim wydarzeniu w życiu Izby, jaKontynuowaliśmy także kontakty za- kim jest nabycie tak wartościowego
graniczne. To było dla mnie przyjem- i kosztownego obiektu. Wydaje mi się,
nością, a z drugiej strony przynosiło że ta siedziba pod wieloma względami
także różne zawodowe korzyści, któ- spełnia nasze oczekiwania i zapotrzerych beneficjentem była oczywiście bowanie. To, co dziekan Pelc i dziekan
nasza łódzka społeczność adwokacka. Wodo mówili – w związku z rozrostem
Dobrze bowiem pamiętamy, że dzięki ilościowym adwokatury zwiększypowstaniu tych kontaktów najpierw ła się liczba zadań, a co za tym idzie,
przez dziekan Bożennę Banasik mie- mówiąc trywialnie, potrzeba było
liśmy dobry PR w Naczelnej Radzie na to więcej powierzchni i więcej praAdwokackiej. W tym okresie miałem cowników. Ten nowy obiekt był w tym
również szczęście zostać ojcem. Było rozumieniu niezbędny. Dodatkowo
to dla mnie ogromne szczęście i nowe udało nam się przy dobrej kooperacji
doświadczenie, którego nie łączy- z władzami miasta uzyskać pełen akłem co prawda bezpośrednio z Izbą, cept do sprzedaży w trybie bezprze-

targowym za bardzo dobrą cenę. Daliśmy gwarancję, że my, przejmując tę
spuściznę kulturową Łodzi, ten piękny,
wpisany do rejestru zabytków obiekt
będziemy w sposób należyty utrzymywać. To jest ten pierwszy i niepowtarzalny moment. Kolejnym źródłem satysfakcji, które być może powinienem
wymienić na pierwszym miejscu, jest
zaufanie ludzkie. To zaufanie jest mierzone tym, że ja, zostając dziekanem,
nie sądziłem i nie wyobrażałem sobie
tego, że moje dyżury dziekańskie będą
sprowadzały do mnie adwokatów nie
tylko z problemami natury dyscyplinarnej czy profesjonalnej, lecz także
odległymi od wykonywania zawodu
sensu stricto, a mianowicie nawet natury osobistej. To pasmo spotkań, podczas których ludzie obdarzają mnie
zaufaniem, jest niegasnącym źródłem
satysfakcji. Spotykałem się z przedstawianymi zarówno prywatnie, jak i półpublicznie wypowiedziami: „Panie
dziekanie, no ja na pana nie głosowałam, ale przyznam się szczerze, że teraz gdyby pan startował na dziekana,
oddałabym na pana swój głos”.
Rozmawialiśmy dotychczas
o przeszłości. Jeżeli Panowie
pozwolą, chciałabym porozmawiać
o teraźniejszości oraz oczywiście
o przyszłości. Czy zdaniem Panów
samorząd adwokacki jest obecnie
w ogóle potrzebny? Czasami
słyszymy takie opinie, że samorząd
to tylko obowiązek płacenia składek,
może trochę imprez o charakterze
towarzyskim lub sportowym, ale dla
naszej codziennej pracy adwokata
aktywność samorządu nie ma żadnego
znaczenia. Czy mogłabym to pytanie
skierować w pierwszej kolejności
do urzędującego dziekana?
j. z. sz.: W odpowiedź na to pytanie
włożę tyle, ile jest moich najgłębszych
przekonań, ale będę się upierał przy
tym, że dla zawodów o istotnych rolach społecznych jak adwokat, lekarz,
architekt samorząd jest wartością samą
w sobie. Można sobie oczywiście wyobrazić wykonywanie zawodu przez
adwokata wolnego strzelca, który jest
po prostu prawnikiem mającym własną kancelarię, niezwiązanym w żaden
sposób ze swoim otoczeniem, czyli
koleżankami i kolegami wykonującymi ten sam zawód na danym •
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terytorium. Ale wtedy nie ma już
mowy o adwokaturze – można mówić
tylko o adwokacie, przedstawicielu
danego zawodu. Powiedziałem kiedyś, że samorząd ubezpiecza wolność
każdego adwokata. Miałem i mam
na myśli to, że rzeczywiście na co dzień
większość koleżanek i kolegów nie
doświadcza namacalnych dowodów
po zapłaceniu składek, które z reguły
są oceniane w kategoriach negatywnych, a nie pozytywnych. Natomiast
kiedy pojawiają się problemy, reakcją
naturalną jest, że każdy szuka jakiegoś
punktu wsparcia, i bardzo często jest
nim właśnie organizacja, do której
przedstawiciel dawnego zawodu należy. Na ślubowaniach adwokackich
bardzo często mówię: nie życzę Państwu, abyście musieli tak naprawdę doświadczyć, po co jest ten samorząd. Bo
samorząd jest pewnego rodzaju naszą
tarczą. Nasz zawód jest zawodem konfliktowym. Wchodzimy w różnego rodzaju interakcje nie tylko w kontekście
uprawiania prawa sądowego, lecz także
w ramach innych relacji zawodowych.
Dla podmiotu, do którego przychodzi
adwokat w konkretnej, indywidualnej
sprawie swojego klienta, ważną rzeczą

politycznej, poważnie zastanawiało się,
czy takie rozwiązania nie byłyby nie
tylko słuszne, lecz także poparte przez
nasze środowisko. I teraz przyjmijmy,
że rzeczywiście nie ma obligatoryjnej
przynależności do samorządu, ale chyba nie wyobrażamy sobie, że nie będzie
nadal odpowiedzialności dyscyplinarnej. To jeżeli będzie przez ustawodawcę
przyjęta jakaś procedura dla ścigania
deliktów dyscyplinarnych adwokatów,
to czy będzie taki dualizm, że ci adwokaci, którzy wyrażą zgodę na przynależenie do samorządu, będą ponosić
odpowiedzialność przed organami dyscyplinarnymi samorządowymi danej
Izby, a ci, którzy będą poza samorządem – przed jakimi organami? Przed
organami państwa. Ci, którzy mówią,
że samorząd nie jest im do niczego
potrzebny, niech udzielą odpowiedzi
na pytanie: czy są gotowi odpowiadać
dyscyplinarnie przed organami państwa, np. przed prokuratorem, przed
sądem powszechnym? Bo jakieś rozwiązanie poza samorządem musiałoby
być przez ustawodawcę przyjęte. Sięgam do trudnych momentów, chwil
pewnej próby, ale tylko właśnie w takich momentach jesteśmy sobie w sta-

Być może nie wszyscy sobie zdają z tego
sprawę, ale każde środowisko musi
mieć swoją reprezentację. Jeżeli środowisko nie ma tej reprezentacji, to jest
mało słyszalne i słabo funkcjonuje
w obiegu społecznym. W przypadku
adwokatury to środowisko jest specyficzne, ponieważ zwykle działa w opozycji do organów państwa. Jesteśmy
w przeważającej liczbie rzecznikami
jednostki wobec państwa. Musimy się
w związku z tym jednoczyć i tworzyć
strukturę, która będzie nas reprezentować, a w razie potrzeby chronić. Jeśli
ta struktura będzie istnieć, będzie też
z reguły słyszalna. Wracając do początku, samorząd adwokacki ma głęboki
sens i musi istnieć. Dokuczliwość ponoszenia składek nie jest aż taka wielka,
ponieważ składki nie są wcale takie wysokie. Wydaje mi się więc, że ten czynnik nie powinien mieć istotnego znaczenia. Natomiast co do tych, z którymi
można się do samorządu udać, zwykle
są to sprawy zawodowe, po to przede
wszystkim jesteśmy. A skoro można
uzyskać pomoc albo przynajmniej
radę w sprawach prywatnych, pośrednio związanych z zawodem, to też jest
niezaprzeczalna wartość istnienia sa-

Szczególną przyjemność z pełnienia tej funkcji dała satysfakcja
z wyboru, ponieważ jesteśmy ludźmi z wyboru, a nie z nadania.
Fakt, że reprezentuje się środowisko, które docenia wartość
człowieka, który temu środowisku coś może dać.
Zbigniew Wodo

jest świadomość, że za nim stoi jakaś
struktura, że ma pewną przynależność
do większej, instytucjonalnej całości.
Dlatego będę zwolennikiem takiej
tezy, że nie do końca sobie być może
na co dzień uświadamiamy, że ten
samorząd jest nam potrzebny. Na tej
kanwie warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Oczywiście pojawiają się
u niektórych naszych koleżanek i kolegów wolne myśli, że w zasadzie nie
chcemy płacić składek, ten samorząd
niczego nam nie oferuje, niczego nam
realnie na co dzień nie daje, to może
zróbmy w ten sposób, żeby przynależność do samorządu była fakultatywna.
Z powodu tych głosów wielu legislatorów w Polsce, niezależnie od formacji
10 0

nie uświadomić, że jednak ten samo- morządu, przy czym istotne znaczenie
rząd jest przydatny.
ma również reprezentowanie samorządu przez odpowiednie osoby.
Oprócz odpowiedzialności
dyscyplinarnej, jakie inne trudne
W ostatnich latach doszło
momenty w życiu zawodowym
do znacznego odmłodzenia
adwokata mogą sprawić, że zwrócimy adwokatury. Jak, Panie Dziekanie,
się do samorządu o pomoc?
przekonać młodych ludzi o potrzebie
Czy możemy liczyć na wsparcie?
istnienia samorządu? W kontekście
tego, o czym Pan mówił wcześniej –
o zmieniającym się świecie, stylu życia,
a. p.: Dziekan Jarosław Zdzisław Szy- podejściu i myśleniu młodych.
mański stwierdza, że w każdej sprawie
można się zwrócić do przedstawicieli
samorządu i organów samorządowych. a. p.: Rozmawiamy o młodych adwokaJa chciałbym wrócić jednak trochę tach już po aplikacji i zdaniu egzamido źródeł. Pytanie, czy samorząd ma nu. Mamy więc do czynienia z osobami,
sens, traktuję jako pytanie retoryczne. które składając akces wejścia do adwo-
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katury, zdawały sobie sprawę, jaka będzie ich przyszłość. W trakcie aplikacji
próbujemy wpoić aplikantom zasady
zachowania i funkcjonowania adwokatury. Jeśli więc osoby takie chciałyby
opuścić samorząd, to albo nie są przez
nas w sposób prawidłowy przygotowane, albo w określonym momencie
dochodzą do wniosku, z różnych powodów, że nic ich z tym środowiskiem
nie wiąże. Samorząd ma do spełnienia
dwa cele. Po pierwsze wytycza pewne
zadania i drogę postępowania dla środowiska, które będziemy realizować,
a po drugie spełnia rolę techniczno-administracyjną. Wiąże się to też z pomocą młodym adwokatom, potrzebującym kolegom, emerytom, chorym.
Uczestniczę czasami w rozmowach
z moimi młodszymi kolegami, którzy
w zasadzie, oprócz płacenia wyższych
składek niż radcy prawni, nie zgłaszają
żadnych argumentów, które by przemawiały przeciwko samorządowi.
Sądzę, że w przypadku konieczności
podjęcia decyzji wiele osób by zmieniło zdanie Ale z drugiej strony też nie
wyobrażam sobie, w jaki sposób tych
ludzi przekonywać do samorządu. Być
może odpowiedni PR czy informacja

z Okręgowej Rady Adwokackiej spowodowałaby, że dana osoba uzmysłowiłaby sobie, że organy samorządowe
są jednak konieczne. Mój patron, mecenas Mirosław Olczyk, wielokrotnie
powtarzał, że społeczeństwo nie lubi
trzech profesji: lekarza, księdza i adwokata. A dlaczego? Dlatego, że wnikamy
bardzo często w tajemnicę duszy ludzkiej. Znamy ich tajemnice i słabości.
Nie możemy ich wyjawić, a nasi mocodawcy muszą mieć pewność, że ta
tajemnica nie zostanie innym osobom
ujawniona. Należy uzmysłowić kolegom, że jeśli znajdą się w prokuraturze, która będzie starała się zmusić ich
do złożenia zeznań i zrezygnowania
z tajemnicy adwokackiej, ich sytuacja będzie mało komfortowa i trudna.
W takiej sytuacji organy samorządowe
mogą nam pomóc – interwencją bądź
nagłośnieniem sprawy. Może wtedy
w ekstremalnej i nietypowej sytuacji
nastąpi przemyślenie i zmiana wcześniejszych poglądów. Sądzę, że informacja, tłumaczenie, wyjaśnianie są
jedynymi sposobami, aby przekonywać tych niezdecydowanych. Mogą
oni zrozumieć ideę i konieczność samorządności szczególnie wtedy, gdy

znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.
Jak ktoś mądrze powiedział, „samorząd
jest dobry na trudne czasy”.
Nasza dzisiejsza rozmowa odbywa
się w marcu, tuż po Dniu Kobiet.
8 marca w całym kraju miały miejsce
spotkania, manifestacje, których celem
było między innymi podkreślenie
roli kobiet w życiu społecznym.
Jak jest z tym w naszym samorządzie
adwokackim? Dlaczego tak mało jest
kobiet w organach samorządowych
naszej Izby? Czy kobiety nie chcą
kandydować, czy jest tak, że nikt
nie chce ich wybierać? Jakie są
Panów doświadczenia w pracy
samorządowej z kobietami?
a. p.: Ja mam dobre doświadczenia
z kobietami adwokatami, z którymi
współpracowałem, i wydaje mi się,
że problem być może polega na tym,
że część z nich nie widzi się w roli lidera,
który by przewodził określonej grupie
ludzi i nadawał kierunek ich działaniom. Chociaż nasze koleżanki, o których tutaj mówiliśmy, były przeciwstawieniem tego. Być może związane •
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to jest z tym, że kobiety absorbują inne
obowiązki: dom, rodzina. Praca w Radzie i samorządowa aktywność nie
wszystkim odpowiada. Poza tym łamie
to pewne stereotypy, które funkcjonują
w społeczeństwie. Być może potrzebne
są jakieś nowe uregulowania…
Parytety?
a. p.: Parytety są krytykowane nawet przez same kobiety. Mamy
równouprawnienie. Natomiast być
może można byłoby zorganizować
to na zasadzie równej liczby kandydatów w wyborach np. do Okręgowej Rady Adwokackiej, ewentualnie
do Naczelnej Rady Adwokackiej
przyjmować 30 – 40%. W chwili obecnej w Naczelnej Radzie Adwokackiej
mamy chyba dwie czy trzy panie, które są dziekanami w izbach adwokackich, i chyba trzy, które są w Prezydium Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Jest to bardzo mała liczba, biorąc pod
uwagę, że obecnie mamy 50% lub
więcej pań w adwokaturze. Moje lata
działalności i doświadczenia wskazują
na to, że współpraca z kobietami bardzo dobrze się układa. Jestem bardzo
pozytywnie nastawiony do tego, żeby
kobiety była dziekanami czy pełniły
inne funkcje samorządowe. Wydaje
mi się, że kobiety są konkretne, rzeczowe i obowiązkowe, a pracę, której się podejmują, wykonują dobrze
i rzetelnie.
A czy Pan Dziekan Zbigniew Wodo
miał jakieś spostrzeżenia co do pracy
kobiet w organach Izby w okresie
swojej kadencji? Czy Pana zdaniem
są jakieś obszary w działalności
samorządowej, w których kobiety
lepiej sobie radzą? A może w ogóle
płeć nie ma znaczenia?
z. w.: Oczywiście, że płeć nie ma
znaczenia. Żadnego. To, że kobiet
jest mniej w samorządzie, wynika
wyłącznie z tego, że do tego samorządu rzadziej się garną niż mężczyźni.
I koniec. Do samorządu powinien
aspirować ten, kto chce, kto się widzi w tym samorządzie i ma jakąś
ideę, którą chce realizować. Płeć nie
ma tu żadnego znaczenia. W związku
z tym parytet raczej nie jest dobrym
pomysłem, jest sztucznym, zewnętrz102

nym przymusem. Nie tędy droga. To,
że kobiet jest mniej – to fakt. Wynika
to z różnych względów, o których już
dziekan Pelc wspomniał. Pewne usytuowanie kobiet w rolach społecznych
decyduje o tym w bardzo dużym stopniu. Działalność publiczna, społeczna
wiąże się z oczywistym zaniedbaniem
spraw rodzinnych, co do tego nie ma
cienia wątpliwości. Jest to niezwykle
trudne do pogodzenia, o ile w ogóle
wykonalne. A jeśli już panie garną się
do tej działalności, to są to jednostki
wybitne. Tutaj zawsze mam przed
oczami mecenas Agacką-Indecką,
która prezentowała niezwykłą wiedzę,
niezwykłą łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i przede wszystkim olbrzymią charyzmę. To był wspaniały
przywódca dla naszego środowiska.
Dzięki niej było ono bardzo doceniane i niezwykle pozytywnie postrzegane w sferze publicznej. Wspomnę
chociażby obiad prezes Agackiej-Indeckiej z prezydentem Kaczyńskim
po jednym z naszych zgromadzeń.
Rola kobiet jest nie do przecenienia –
wszystko jedno w jakiej dziedzinie – w samorządzie również.
Panie Dziekanie, co obecnie kobiety
robią w naszym łódzkim samorządzie
i dlaczego cały czas jest ich tak mało?

są fantastyczne. Ja również jestem
zwolennikiem tego poglądu, że z kobietami, wydaje mi się, nawet lepiej
się pracuje. Mniej konfliktowo. Kobiety rzeczywiście łagodzą obyczaje –
to jest dobre stare powiedzenie. To,
czego mogę w ubiegłej i w obecnej
kadencji, doświadczać, to wyjątkowa pracowitość kobiet, większa nawet niż mężczyzn. Panie, które w tej
chwili mamy w naszej radzie, są najlepszym świadectwem tego stwierdzenia. Mecenas Aleksandra Bierzgalska,
która jest szefem komisji wizerunku
i znakomicie od wielu lat tę funkcję
pełni, mecenas Magdalena Matusiak-Frącczak – znakomicie intelektualnie
i fachowo przygotowana do pełnienia
takich funkcji jak prowadzenie komisji
prawnej, do pracy w komisjach prawnych w różnego rodzaju przedsięwzięciach, nawet o charakterze legislacyjnym na poziomie komisji sejmowych.
Mamy tę możliwość i ten zaszczyt,
że przedstawiciel Łodzi właśnie w osobie mecenas Matusiak-Frącczak jest delegowany do opiniowania, do udziału
w pracach komisji, podkomisji w parlamencie. Jest jeszcze mecenas Katarzyna
Piotrowska-Mańko, nasza kronikarka,
która w sposób kapitalny, innowacyjny
i świeży wywiązuje się z powierzonej
jej funkcji. Zresztą nie ogranicza się
to tylko do prowadzenia „Kroniki” –
ma ona również bardzo duży wkład
w przygotowanie zgromadzeń Izby
w zakresie przygotowywania od strony
edytorskiej sprawozdań przed każdym
z nich. Przygotowywała po części obchody jubileuszu, również w wymiarze medialnym, wizerunkowym. Teraz,
na siedemdziesięciolecie Izby Łódzkiej,
pani mecenas przygotowuje specjalnie
wydanie „Kroniki 70-lecia”, która jest
swoistą kontynuacją wydanej w czasie
kadencji Andrzeja Pelca monograficznej historii adwokatury łódzkiej na jej
jubileusz sześćdziesięciolecia. Są również mecenas Magdalena Eckersdorf,
znakomicie przygotowująca szkolenia
zawodowe dla adwokatów w aspekcie
merytorycznym i organizacyjnym, mecenas Elżbieta Lewicka, która zarządza funduszem pomocy koleżeńskiej
– osoba wybitnie solidna i kompetentna. Znakomicie współpracuje mi się
z kobietami.

j. z. sz.: Zgadzam się z moimi przedmówcami. Nie wiem, czy to wynika
z naszej bliskości kulturowej, z kolei
związanej z pewną bliskością pokoleniową, ale ja się zgadzam. Dla mnie
najczystszą formą demokracji jest
samorząd. Nałożenie tzw. parytetów
ogranicza wolny wybór, dlatego nie
jestem ich zwolennikiem. Co do kobiet, wydaje mi się, że adwokatura jako
część, być może pod wieloma względami bardzo specyficzna, społeczeństwa,
ale jednak jego część – podlega tym
samym prawom socjologicznym. Możemy w ogóle zapytać, dlaczego w życiu publicznym jest w Polsce o wiele
mniej kobiet niż mężczyzn. Myślę,
że te odpowiedzi, które padły, w pełni
definiują przyczynę tego zjawiska.
Ale jeżeli już są kobiety – bo nie liczy
się ilość, ale przede wszystkim jakość – to jakie to są kobiety! Wystarczy przywołać postaci, które przeszły
do historii, jak śp. Joannę Agacką- Proponuję, abyśmy porozmawiali
-Indecką. Dzisiaj kobiety w adwo- teraz o dostępie do zawodu adwokata.
katurze na poziomie Izby Łódzkiej Jak z perspektywy czasu oceniają
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Panowie otwarcie dostępności
do zawodu i czy obecny sposób
przeprowadzania egzaminów,
zarówno wstępnych, jak i końcowych,
jest lepszy niż poprzedni?
Czy rzeczywiście pozwala
na wyłonienie najlepszych
kandydatów do zawodu?
z. w.: Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że ilość jeszcze nigdy nie przeszła w jakość, i to jest spostrzeżenie
natury ogólnej, niedotyczące jedynie
naszego środowiska. Ilość prowadzi
do pewnej pauperyzacji i to jest pewnie ten negatywny skutek szerokiego
otwarcia dostępu do tego zawodu bez
żadnego wpływu ze strony organów
samorządu adwokackiego. Dostęp
ten kontrolowany jest niejako mechanicznie poprzez narzędzia, które mają
charakter statystyczny, a wiadomo,

ście, ale tak to zostało ukształtowane.
Ten system rekrutacji do zawodu, który niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność za to, co się robi, uważam
za nieodpowiedni.
a. p.: Przychodząc kilkadziesiąt lat
temu do zawodu, mieliśmy za sobą
nie tylko studia prawnicze, lecz także
kolejne aplikacje, egzaminy i często
praktykę. W związku z tym po egzaminie sędziowskim czy prokuratorskim,
przychodząc na aplikację adwokacką,
wiedzieliśmy, jak prawo funkcjonuje,
potrafiliśmy je interpretować, a ponadto mieliśmy kontakt z prokuratorami, sędziami, którzy realizowali
prawo na co dzień. W chwili obecnej
natomiast student, który kończy wydział prawa, bez żadnego doświadczenia zdaje test i staje się aplikantem
adwokackim. Po trzech latach zdaje
egzamin i zostaje adwokatem. Wielu
młodych adeptów po kolejnych dwóch

widzieli na oczy księgi wieczystej, a jeżeli pytamy o dokumenty niezbędne
do wytoczenia sprawy cywilnej, jest
to dla nich czarna magia. W związku z tym często się zastanawiam nad
formułą egzaminu końcowego. Czy
nie powinien być w części zmieniony
przez wprowadzenie dziedzin prawa
według fakultatywnego wyboru zdającego. W dużych kancelariach, w których aplikanci realizują międzynarodowe kontrakty i zajmują się prawem
handlowym i gospodarczym, prawo
karne nie jest nikomu potrzebne. Dlatego może dać tym osobom możliwość
wyboru określonych dziedzin prawa,
z których będą egzaminowani, przyjmując minimum zagadnień ogólnych,
które powinni znać. Być może byłoby
to dobre rozwiązanie. Pozostaje również pytanie, czy wszyscy po ukończeniu studiów prawniczych muszą być
adwokatami. Duża liczba adwokatów

W dużych kancelariach, w których aplikanci realizują
międzynarodowe kontrakty i zajmują się prawem handlowym
i gospodarczym, prawo karne nie jest nikomu potrzebne.
Dlatego może dać tym osobom możliwość wyboru określonych
dziedzin prawa, z których będą egzaminowani, przyjmując
minimum zagadnień ogólnych, które powinni znać.
Andrzej Pelc

że statystyka to nie jakość, tylko matematyka i nic poza tym. Jeśli kiedyś
przepytało się kandydata do zawodu
z pewnych kwestii obyczajowych, nie
światopoglądowych, ale ogólniejszych,
dotykających bądź to spraw naszych
obywateli, bądź sytuacji światowych,
a nawet pewnej znajomości historii i kultury, to wtedy mogliśmy się
przekonać, czy mamy do czynienia
z erudytą, którego w naszym gronie
chcielibyśmy mieć. Do tego jeszcze
przedstawiającego swoje racje w sposób satysfakcjonujący, dysponującego
odpowiednim językiem – to jest bardzo ważne w tym zawodzie, w dalszym
ciągu bowiem językiem pracujemy
i warto by to sprawdzić. Obecny system rekrutacji całkowicie to uniemożliwia. Chociaż skądinąd wiem,
że egzamin ustny jest u notariuszy,
co jest dość zabawne w tym kontek-

latach chce już być patronami i szkolić
aplikantów. Cały czas postulowaliśmy,
aby zmienić kryteria naboru przez
rozszerzenie egzaminu wstępnego
o egzamin ustny. Chcemy wiedzieć,
z jakim kandydatem mamy do czynienia. Niestety nikt na te sugestie
nie reaguje. Drugą istotną rzeczą jest
kwestia egzaminu końcowego. W dawnych zespołach adwokackich aplikant,
który praktykował, miał możliwość
kontaktu z kilkunastoma adwokatami,
specjalistami z różnych dziedzin. Dzisiaj jesteśmy odizolowani, a na terenie
Łodzi istnieją z reguły małe kancelarie.
Często czas nie pozwala nam na zajęcie się czyimś aplikantem. W związku z tym na kolokwiach dochodzi
na przykład do sytuacji, że aplikant
nie ma wiedzy z zakresu prawa karnego, bo kancelaria jego patrona zajmuje
się czymś innym. Niektórzy nigdy nie

zapewnia nam to, że obsługa prawna
podmiotów i jednostek fizycznych
na terenie Łodzi jest wystarczająca.
Rynek już w chwili obecnej wskazuje,
że zapotrzebowanie na usługi prawne
zostało zaspokojone.
z. w.: Masa krytyczna została już chyba przekroczona, co widać po zmniejszającej się liczbie aplikujących.
Jaka Panów zdaniem jest obecnie rola
patrona w kształceniu aplikantów?
Czy wygląda ona tak samo
jak dziesięć, dwadzieścia lat temu?
Czy coś się zmieniło?
j. z. sz.: To jest bardzo złożony
problem i nie można odpowiedzi
na to pytanie odrywać od wcześniejszego. Źródło problemu tkwi
w szkolnictwie wyższym. Również •
10 3
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na wydziałach prawa zarówno uczelni
publicznych, jak i niepublicznych. Od
kiedy student stał się klientem uczelni wyższej, skończyła się prawdziwa
idea studiów wyższych. Płaci – wymaga. Nasz Wydział Prawa na tle innych
uczelni wypada całkiem dobrze w rankingu kryteriów merytorycznych, ale
na większości uczelni sprzedaje się
młodym ludziom marzenia i obietnice co do gwarancji na przyszłą drogę
zawodową – i to obietnice całkowicie bez pokrycia. My od końca lat 90.
obserwowaliśmy nadprodukcję absolwentów uczelni wyższych, bo ktoś
gdzieś miał pomysł, że Polska musi stać
magistrami. Od kilku lat mamy palmę pierwszeństwa największej liczby
dyplomów uczelni wyższych w Unii
Europejskiej. Tu pojawia się pytanie,
które już kilka razy powtarzaliśmy:
czy ilość przechodzi w jakość? Stopień
poziomu wykształcenia wyższego
w Polsce uległ dramatycznemu obniżeniu. Następuje gorzka konfrontacja
z rzeczywistością, i to już na poziomie
pierwszego kolokwium samorządowego. Jeżeli chodzi o politykę państwa,
obserwujemy skutki tego, co rozpoczęło się hasłem „otwarcia zawodów
prawniczych”, czyli w gruncie rzeczy
10 4

przejęcie od samorządów egzaminów
na aplikację, a potem egzaminów zawodowych przez państwo i od razu obniżenie poziomu merytorycznego tych
egzaminów. Dostosowanie tzw. selekcji
na aplikację adwokacką do poziomu
absolwentów kończących wydziały
prawa uczelni wyższych, których poziom sam w sobie był dosyć niski, było
konieczne, aby zapewnić ideę politycznego otwarcia samorządów. I dopiero
my na aplikacji adwokackiej – a każdy
z nas jest wykładowcą, egzaminatorem,
patronem – zamiast uczyć rzemiosła
zawodu przy założeniu, że podstawy
teoretyczne, czyli znajomość prawa, są w sposób należyty wyniesione
z uczelni wyższych, musimy niejako
powielać teoretyczne nauczanie. Jeszcze w czasie rządów poprzedniej formacji wymyślono, że nawet jeśli aplikacja jest do czegoś potrzebna, to i tak
trzeba ją skrócić do dwóch lat. Ostatecznie zakończyło się to skróceniem
do lat trzech, które z naszego punktu
widzenia – adwokatów, dydaktyków,
egzaminatorów i patronów – są zbyt
krótkim okresem na odrobienie tego
wszystkiego, co absolwenci muszą
nadrabiać po zakończeniu wydziałów prawa uczelni wyższych na tym

poziomie, jaki jest obecnie oferowany.
W związku z tym, jak się jawi instytucja patrona? W swoich założeniach nie
zmieniła się. Ma on wprowadzać młodego adepta w rzemiosło i tajniki życia
zawodowego. Uczyć go wykonywania
zawodu, począwszy od organizowania
sobie warsztatu pracy, organizowania
kancelarii – jak ona, co do zasady,
powinna funkcjonować, żeby dawać
walor zaufania publicznego, staranności świadczonej usługi, wysokiego
profesjonalizmu – po kwestie umiejętności nawiązywania relacji z klientem,
łącznie z umiejętnością rozmawiania
o sprawach najdelikatniejszych, jakimi
są rozmowy o wysokości honorarium
adwokackiego. Na tym właśnie polega
terminowanie, jak za czasów cechowych u mistrza czeladnika, czyli w naszym przypadku aplikanta. Teraz pojawia się kolejne pytanie: czy ten okres
zdolności patronackiej, skrócony do lat
pięciu, a w szczególnych przypadkach
trzech, jest okresem wystarczającym?
Czy ustawodawca na tyle zna specyfikę naszego zawodu, że to, co zaproponował, uczynił w interesie publicznym, a przede wszystkim w interesie
tych młodych ludzi, którzy mają być
uczeni przez tak młodych patronów?
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Ja stoję na stanowisku, że oczywiście,
zdarzają się szlachetne wyjątki osób
bardzo młodych, z krótkim stażem
adwokackim, ale na tyle dojrzałych,
że są w stanie wziąć na siebie brzemię
odpowiedzialności za losy drugiego
człowieka, wykształcenie i przygotowanie do zawodu, ale nie jest to reguła.
Natomiast powszechną praktyką stało
się to, że przy olbrzymim napływie
aplikantów, żeby w ogóle samorząd
mógł wykonać zadanie ustawowe,
a jest nim zapewnienie patrona, trzeba było sięgać do młodych adwokatów.
Bo nie można było zapewnić dla tak
dużej liczby aplikantów adwokackich
patronatów jedynie w wydaniu doświadczonych adwokatów, np. z dziesięcioletnim stażem. Z jednej strony
zawsze byłem zwolennikiem rozwiązania, że aplikant od razu powinien
być zatrudniony na umowę o pracę.
Ale wielu starszych adwokatów, którzy
mają potencjał doświadczenia patrońskiego, niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, otwarcie mi mówiło,
że nie są w stanie właśnie ze względów
rynkowych podjąć się obowiązków
patrona na umowę o pracę, ażeby pła-

dla mnie praktyka fikcyjnych patronatów. Oznaczało to, że choć patronem
formalnie był doświadczony adwokat,
to ani aplikant, ani patron mogli się
w istocie w ogóle na oczy nie widzieć,
bo aplikant pracował w innej kancelarii, mając umowę o pracę z młodym
adwokatem.

żeby uzyskać dodatkowe dochody.
W związku z tym powstają i pewnie
będą powstawały szkoły, które przygotowują do egzaminów wstępnych
na aplikację, a później do egzaminu
adwokackiego. Po pierwsze, naukowcy
na naszych uczelniach nie mają czasu,
żeby szkolić studentów, a tym bardziej
aplikantów. Po drugie, większość osób,
Chciałabym zapytać, jaki jest
która na uczelniach pracuje, funkcjopogląd Panów na temat propozycji
nuje na rynku jako radcowie prawni
wprowadzenia aplikacji uniwersyteckiej. lub adwokaci. Po trzecie, zgadzam się
Przecież uczelnie właściwie są
z tym, co powiedział mój przedmówprzygotowane do kształcenia
ca. To nie ma być przedłużenie szkoły
młodych ludzi. Mają zaplecze, kadry,
wyższej czy średniej. Aplikacja to spedoświadczenie – czy to mogłaby być
cjalistyczne szkolenie do określonego
alternatywna droga dochodzenia
zawodu, ze wszystkimi jego plusami
do zawodu adwokata?
i minusami. Dlatego wydaje mi się,
że te sugestie, które czasami padają,
nie mają żadnego uzasadnienia.
z. w.: W żadnym wypadku. Była już
o tym mowa. Dziekan Pelc słusznie Być może problem szkolenia
zwrócił uwagę na to, że przychodzili- aplikantów adwokackich za
śmy do tego zawodu po innych aplika- chwilę nie będzie istniał, dlatego
cjach, mając pojęcie o praktyce. Nato- że, jak obserwujemy w ostatnich
miast – będzie to może dość drastyczna latach, stopniowo zmniejsza się
ocena – wynik studiów prawniczych liczba kandydatów przystępujących
to jest taka trochę lepsza matura. Nie do egzaminu na aplikację adwokacką.
daje pojęcia o praktyce i nie dam sobie Jakie Panów zdaniem są przyczyny

W przypadku adwokatury to środowisko jest specyficzne,
ponieważ zwykle działa w opozycji do organów państwa.
Jesteśmy w przeważającej liczbie rzecznikami jednostki
wobec państwa. Musimy się w związku z tym jednoczyć
i tworzyć strukturę, która będzie nas reprezentować,
a w razie potrzeby chronić.
Jarosław Zdzisław Szymański
cić aplikantowi adwokackiemu pensję.
Stojąc przed takim wyborem, zdaję sobie sprawę ze specyfiki współczesnych
czasów. Uważam, że lepszym rozwiązaniem jest danie patronatu młodej osobie, która jest naszym wychowankiem
i znamy jej potencjał zawodowy, niż
zdecydowanie się na umowę korporacyjną z patronem, czy też zezwolenie
aplikantowi na wykonywanie pracy zarobkowej poza adwokaturą. Mieliśmy
sytuacje, w których aplikanci występowali z wnioskami o wyrażenie zgody
na prowadzenie działalności komercyjnych, odległych od prawa, od wymiaru
sprawiedliwości i nie do końca licujących z naszymi imponderabiliami.
Była jednak jeszcze niedopuszczalna

wmówić, że uniwersytecka aplikacja
ma szansę wypełnić tę lukę. My jako
patroni czy prowadzący zajęcia szkolimy tych ludzi w czynnościach stricte
praktycznych. W szczegółach, o których dziekan Szymański wspominał,
od rozmowy z klientem, organizacji
kancelarii do poruszania się w tym środowisku, w sądach, w styku z innymi
organami władz publicznych. O tym
nigdy nie było mowy na studiach. Nie
sądzę, żeby aplikacja uniwersytecka
dała wiedzę z tego zakresu.
a. p.: Pojawia się pytanie – kto miałby tych studentów szkolić? Sądzę,
że w chwili obecnej, kiedy zmniejsza się zapotrzebowanie na studentów, uczelnie szukają rynku usług,

tego zjawiska i czy w ogóle jest
to powód do zmartwienia? Im mniejsza
liczba aplikantów, tym mniejsza potem
konkurencja na rynku usług prawnych.
j. z. sz.: Na razie tego zmartwienia nie
ma, ponieważ rynek usług prawnych,
również w segmencie tradycyjnie
zagospodarowanym przez adwokaturę, jest przesycony. Druga kwestia –
ja myślę, że ten stan rzeczy jest wynikiem bolesnej konfrontacji mitów
z rzeczywistością, jak wygląda zawód adwokata. To nie jest dolce vita,
jak niesie stereotyp społeczny. To jest
zawód nie tylko ciężki, lecz także
niejednokrotnie niepozwalający •
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nawet na utrzymanie kancelarii. Proszę zwrócić uwagę – ja tego co miesiąc
doświadczam przez pryzmat dokumentów – na to, że spora rzesza młodych adwokatów odchodzi z zawodu.
Nie wiem, jakie mają doświadczenia
moi poprzednicy, ale nigdy w historii adwokatury nie było tak, żeby
adwokaci gremialnie odchodzili
do prokuratur.
a. p.: Nie było takich odpływów.
j. z. sz.: Teraz nie ma bez mała miesiąca, abym nie otrzymywał co najmniej
jednego wniosku dotyczącego odejścia
adwokata z adwokatury. Adwokaci
przechodzą do prokuratury, do sądownictwa. Co prawda, niestety nadal
w sądach są dla nas wąskie gardła, ale
aspirujemy. Niektórym szczęśliwcom
się udaje, chociaż to jest rzeczywiście
znikoma cząstka. Natomiast większość

rozważać połączenie zawodów
radcy i adwokata? Czy możemy
na tym zyskać?
z. w.: To jest zagadnienie dopiero!
a. p.: Kilka lat temu powstał w gremiach
politycznych pomysł połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego.
Do tego pomysłu samorządy odniosły
się negatywnie. W chwili obecnej nikt
na ten temat nie dyskutuje i nie ma woli
samorządów na połączenie. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Trudno
ocenić. Natomiast dla społeczeństwa
różnica między jednym a drugim zawodem nie istnieje. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat radcowie prawni
zdobyli wszystko, co mogli i co chcieli.
Zaczęło się to już za kadencji prezesa
Andrzeja Kalwasa, a zostało zwieńczo-

z. w.: Ten ktoś będzie miał duży kłopot
z kwestiami majątkowymi. Ponieważ
my jesteśmy bardzo głęboko zakorzenieni majątkowo. Jesteśmy wyposażeni w nieruchomości i nie wiadomo,
jak by można było nam to zabrać i dać
komuś innemu. Wszystko można sobie wyobrazić przy samowoli władzy,
ale nie wydaje się, żeby takie niebezpieczeństwo praktycznie zaistniało.
W moim skromnym odczuciu w powszechnej ocenie radcowie wydają
się trochę tańsi. Być może dlatego jest
większa chłonność tego zawodu wśród
młodych ludzi, bo faktycznie więcej
osób aspiruje do Izby Radców.
j. z. sz.: Radcowie prawni wykorzystali wszystkie szanse, jakie były im dane
od czasów ministra Kalwasa. Z sondaży badania opinii publicznej wynika,
że nadal odbiór społeczny naszego

To, że kobiet jest mniej w samorządzie, wynika wyłącznie z tego,
że do tego samorządu rzadziej się garną niż mężczyźni.
I koniec. Do samorządu powinien aspirować ten, kto chce,
kto się widzi w tym samorządzie i ma jakąś ideę, którą chce
realizować. Płeć nie ma tu żadnego znaczenia. W związku
z tym parytet raczej nie jest dobrym pomysłem, jest sztucznym,
zewnętrznym przymusem.
Zbigniew Wodo

odchodzących koleżanek i kolegów
przechodzi na radcostwo, pozostawiając tzw. wpis bierny w adwokaturze.
Ich zdaniem ze względu na zasady
deontologii zawodowej zawód radcy
prawnego ma większe możliwości,
przede wszystkim w zakresie wykonywania go w oparciu o umowę o pracę,
jako prawnika de facto zależnego, a to,
co jest istotą zawodu adwokata, to jego
niezależność. Natomiast radca prawny,
pracując na umowę o pracę, jest zawodem zależnym. Jednak względy rynkowe, a właściwie materialne powodują,
że adwokaci wykształceni w naszym
etosie niezależności zawodowej rezygnują z tych wartości na rzecz możliwości zarobienia pieniędzy i utrzymania
siebie i swoich rodzin.
Pan Dziekan wspominał o radcach
prawnych. Czy zdaniem Panów jest
takie zagrożenie, że radcowie wyprą
nas z rynku? Czy warto w ogóle
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ne zmianami ustawodawczymi zezwalającymi nawet radcom prawnym występowania w sprawach karnych. Nie
sądzę, żeby samorząd radcowski chciał
nas wchłaniać albo zamierzał połączyć
się z adwokaturą. Jeśli pytamy osoby
zdające na aplikację, dlaczego wybierają aplikację radcowską, słyszymy odpowiedź, że chcą być specjalistami w dziedzinie prawa gospodarczego. Taki
pogląd funkcjonuje, chociaż sposób
szkolenia i zakres w zakresie poszczególnych dziedzin na aplikacji adwokackiej jest podobny. Sądzę, że mimo
że samorząd radcowski rozrósł się,
zyskał wiele dodatkowych uprawnień
w ostatnich latach, adwokaturze nie
grozi załamanie i likwidacja. Te dwa
samorządy będą funkcjonowały obok
siebie, chyba że w najbliższych latach
nastąpią takie zmiany polityczne, które
spowodują, że o naszym połączeniu lub
likwidacji zadecydują wbrew naszemu
oporowi czynniki polityczne.

zawodu nie jest taki, jak byśmy sobie
tego życzyli. Pod wieloma względami lepszą opinią z zawodów prawniczych cieszą się notariusze i radcy
prawni. Co prawda zawód radcy kojarzy się respondentom z doradztwem
prawnym, obsługą prawną – głównie
firm – i z prawem pracy, a zawód adwokata nadal pozostał zawodem koronnym prawa sądowego. Poprawiły się
w stosunku do nas oceny co do naszej
dostępności. Na pytanie, czy korzystał
pan z pomocy adwokata, w ponad 60%
odpowiedź brzmi „nie”, ale nie jest już
tak jak w 2010 roku – „bo adwokat jest
za drogi”. Teraz za główną przyczynę
respondenci wskazują brak potrzeby
pójścia do adwokata. Czyli nadal ten
adwokat jest sytuowany jako człowiek
od wielkich problemów prawnych.
Panie Dziekanie, wizerunek adwokata
w społeczeństwie, który Pan przed
chwilą przedstawił na podstawie
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sondażu, raczej nie jest zadowalający.
Czy samorząd może zrobić cokolwiek,
aby ten wizerunek w oczach
społeczeństwa zmienić?
A jeśli tak, to co?

Siłą pociągową będzie każdy adwokat,
który rzetelnie wykonuje swój zawód
i da odczucie klientowi, że jego sprawa
jest najważniejsza i że będzie próbował
zrobić wszytko, co jest możliwe, żeby
temu klientowi pomóc.

a. p.: Organy samorządowe podejmują takie działania. Wszystkie publiczne wystąpienia, w których akcentuje
się jednakowoż interes społeczny
na pierwszym miejscu, niewątpliwie
temu służą. Te wszystkie działania powinny być kontynuowane, a może nawet nasilone – bo to buduje wizerunek
adwokatury. Z drugiej strony trzeba
intensyfikować działalność edukacyjną
kierowaną do członków Izby, do przedstawicieli adwokatury w celu uniknięcia takich wpadek jak pojawiające się
postępowania karne wobec adwokatów.
Każdy powinien czuć, że jego postawa
oddziałuje na wizerunek środowiska,
które reprezentuje. Nie jest to łatwe, bo
poczucie interesów wspólnoty słabnie
nie tylko w samorządzie zawodowym.
Samorządy terytorialne też są tym dotknięte, czego przykładem są chociażby ostatnie wybory w Gdańsku. Trzeba przypominać o interesie wspólnoty,
który ma bezpośrednie przełożenie
na każdego jej członka. Dopiero w sytuacji krytycznej można je docenić, ale
po co doprowadzać do takiego stanu?
z. w.: W chwili obecnej klienci bardziej
zwracają uwagę na obsługę techniczną,
zainteresowanie ich sprawą, bieżące
informowanie niż na tę wiedzę, którą
im sprzedajemy. Klienci nie dyskutują w zasadzie o sposobie prowadzenia
sprawy, w jaki sposób będę ją realizował, ale informacje dotyczące tego,
że nie odebrałem jednego telefonu czy
ewentualnie po sprawie nie uścisnąłem
mu ręki, powodują, że być może tego
rodzaju skojarzenia się pojawiają. Sądzę, że środowisko powinno zdawać
sobie sprawę z tego rodzaju sondaży.
W końcu w naszym interesie leży to,
żebyśmy byli oceniani dobrze. W naszym interesie jest też to, żebyśmy być
może bardziej wchodzili w inicjatywy
lokalne, dotyczące pewnych drobnych
zdarzeń z naszego sąsiedztwa. Musimy
pracować nad sobą; każdy z nas musi
z uśmiechem zwracać się do klienta. Chciałbym zwrócić uwagę na to,
że kiedyś nie było sondaży, ale jeżeli
adwokat dobrze załatwił czyjąś sprawę, to ci klienci wracali i polecali daną
kancelarię. Tak było i jest również dziś.

A czy nie uważacie Panowie, że jest
tak, że adwokaci oczekują, iż to klienci
będą o nich zabiegać?
j. z. sz.: Wychodząc naprzeciw tej sytuacji rynkowej, o której mówiliśmy,
część adwokatów posuwa się do działań, które są działaniami naganiactwa,
korzystając z osób lub podmiotów zajmujących się organizowaniem takich
działań oraz uciekając się do daleko
posuniętej autoreklamy.
Poruszył Pan Dziekan temat reklamy.
Czy, zdaniem Panów, regulacja
obowiązująca nas, adwokatów,
dotycząca ograniczenia reklamy,
przystaje do współczesnych czasów?
z. w.: Uważam, że jednak tak. W związku ze specyfiką tego zawodu. Zawsze
byłem przeciwnikiem reklamy indywidualnej. Reklama indywidualna
pachnie wprowadzeniem szerokiej
publiczności w błąd. A publiczność nie
zawsze zdaje sobie sprawę, że ten, który najgłośniej krzyczy, nie zawsze jest
tym, który najwięcej wie, czy potrafi.
Byłem natomiast zwolennikiem reklamy instytucjonalnej. Organy samorządu adwokackiego powinny nagłaśniać
funkcjonowanie adwokatów na wszystkie możliwe sposoby. I robią to. Zwłaszcza jeśli chodzi o naszą Izbę, która jest
prekursorem pewnych działań mających na celu wzbogacenie wizerunku
adwokatury. Ten typ, w cudzysłowie,
reklamy, powinien być kontynuowany. Natomiast zamieszczanie bałamutnych anonsów, np. w internecie, który
jest materią łatwo dostępną i w żaden
sposób nieweryfikowalną, jest kierunkiem bardzo szkodliwym nawet dla
tych, którzy próbują z tych narzędzi
skorzystać.
Czy Panowie mają również takie zdanie?
a. p.: Ja się z tym stanowiskiem zgadzam. Chciałbym zwrócić uwagę,
że problem nachalnych i nieakcepto-

walnych reklam adwokatów w prasie
był bardzo głośny i zaistniał około
dziesięć lat temu. To zjawisko zostało
ograniczone, a dzisiaj ma znaczenie
raczej marginalne. Sprawy, które dawniej były domeną adwokatów, przejęły
w ostatnich latach w dużej części firmy,
które nie mają żadnych ograniczeń
prawnych w zakresie możliwości reklamy. Mam tu na myśli w szczególności sprawy odszkodowawcze. Adwokaci są obecnie w trudnej sytuacji,
ponieważ przez świadome etyczne
ograniczenia w zakresie reklamowania usług i zakaz zawierania umów
o pracę eliminują się w poważny
sposób z rynku usług prawniczych.
W związku z tym musimy zrewidować
swoje poglądy. Od szeregu lat trwa
dyskusja, czy adwokat może funkcjonować w oparciu o umowę o pracę.
Czasy się zmieniają, a rynek usług
prawniczych przejęło wiele innych
podmiotów gospodarczych. Coraz
więcej naszych kolegów rezygnuje
z adwokatury i przechodzi do innych
zawodów prawniczych Trzeba zrewidować stanowisko, że zawarcie umowy o pracę eliminuje możliwość bycia
adwokatem.
z. w.: To się wiąże w ogóle z zagadnieniem funkcjonowania adwokatów
w życiu publicznym.
a. p.: Funkcjonowanie w życiu publicznym powoduje, że przestają być
adwokatami.
z. w.: Niemniej jednak adwokaci mają
olbrzymią i ugruntowaną tradycję
w życiu politycznym. To są przykłady,
które wszyscy znamy. Wydawałoby się,
że w dalszym ciągu należałoby nakłaniać przedstawicieli naszego samorządu, żeby jednak próbowali funkcjonować w życiu politycznym nie tylko
z dobrym skutkiem dla adwokatury,
lecz w interesie publicznym.
j. z. sz.: Problem reklamy jest stary. Pamiętam jak kiedyś śp. mecenas
Karol Głogowski, to był początek lat
90., też się na ten temat wypowiadał
i w sobie tylko właściwy sposób dokonywał pewnego rozróżnienia, i mówił
tak: wzięty adwokat nie potrzebuje
reklamy, a co do dobrego – mam już
wątpliwości. Natomiast jeśli mam
do czynienia z w pełni zdefiniowaną,
odpowiadającą wszystkim kryteriom
reklamy informacją o adwokacie, czyli autooceną, oceną porównawczą,
opowiadaniem o swoich sprawach,
to oczywiście dla mnie jest to •
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nie do przyjęcia. Pozostawiłbym tu
jednak taki zdrowy margines elastyczności dla pewnego rozbudowania, ale samej informacji. Oczywiście
jest to bardzo płynna i cienka granica – gdzie się kończy rzetelna informacja, a zaczyna kryptoautoreklama.
Ale ponieważ na mocy uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej ta informacja
jest powszechnie już zaakceptowana,
rzeczywistość wymusiła zmiany normatywne w naszych uregulowaniach
wewnętrznych. Tym bardziej że my
wszyscy skazani jesteśmy na technologię, która daje niezwykłe możliwości,
wymykające się jakiejkolwiek kontroli,
a nie ma nic gorszego niż przepis nieprzestrzegany i nieegzekwowany. Zachowałbym tu taki zdroworozsądkowy balans. My naprawdę musimy się
różnić od człowieka prowadzącego
kramik z interesami.
Kolejnym tematem, który chciałabym
poruszyć, jest współpraca samorządu
adwokackiego z innymi samorządami
zaufania publicznego. Wiemy o tym,
że odbywają się spotkania, konferencje,
ale proszę powiedzieć, czemu ta
aktywność tak naprawdę służy?
Jakie korzyści z tej współpracy
płyną dla członków naszej Izby?
j. z. sz.: Jest to bardzo bliski mi temat,
datujący jeszcze od czasów kadencji
dziekana Andrzeja Pelca, kiedy poprosił mnie, abym zajął się tym projektem
budowy integracji samorządów zawodów zaufania publicznego w Łodzi.

Nasza deklaracja Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, o której troszeczkę
dzisiaj mówiliśmy, jest deklaracją prekursorską w skali całego kraju. Potem
powstały, trochę na nasz wzór, inne
porozumienia – w Polsce jest obecnie
osiem takich analogicznych regionalnych porozumień „wykształciuchów”.
Miało to wtedy głęboki sens, ponieważ
było to wyrazem naszego sprzeciwu
przeciwko bardzo brzydkiej, mówiąc
najogólniej, antyinteligenckiej propagandzie. To było wywołane względami
czysto politycznymi. Żadna władza nie
lubi się dzielić władzą z innymi, w tym
wypadku z samorządem. W każdym
razie my, jako środowisko adwokackie, staliśmy się niewątpliwie liderem,
nie tylko w Łodzi, tych porozumień.
Dało nam to po pierwsze możliwość
dotarcia do innych środowisk z naszymi problemami związanymi z potrzebą obrony samorządności – nie
tylko adwokackiej, ale wszystkich
samorządów. Po wtóre, ta współpraca owocowała wspólnymi wystąpieniami. Przypomnę tylko, że mieliśmy
kilka spektakularnych przypadków.
Jednym z nich było wsparcie środowisk samorządowych dla samorządu
lekarskiego, kiedy w 2012 roku był
na tapecie pakiet ustaw medycznych.
Kolejnym przykładem była sytuacja
z 2018 roku, kiedy dziennikarze wydobyli z ministerstwa projekt zmian
procedur, w szczególności procedury
karnej, gdzie prokuratorowi pozostawiono decyzję do uchylenia wszystkich
tajemnic zawodowych, tych nawet naj-

pilniej strzeżonych. Razem z dziennikarzami, którzy przecież nie są w żaden
samorząd zawodowy zorganizowani,
zajęliśmy wspólne stanowisko zarówno
na poziomie regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Dzięki silnej presji mediów,
poruszeniu opinii publicznej byliśmy
skuteczni. Ministerstwo, przynajmniej
na ten czas, wycofało się z tego projektu,
który był arcyniebezpieczny dla obywateli. Jest nas 740 tysięcy. Oczywiście
nie jesteśmy jednorodni. Jesteśmy
pluralistyczni politycznie, światopoglądowo, ale lwia część z nas ceni ideę
państwa demokratycznego, państwa
prawa, a samorządność jest wpisana
w tę ideę. Dlatego idea samorządności państwa praworządnego miała być
spoiwem naszych wspólnych działań.
Mimo że projekt ten nie wszedł w życie,
jesteśmy zewsząd oceniani jako środowiska, które potrafią się zorganizować.
Które są bardzo wrażliwe na różnego
rodzaju zakusy na samorządność ich
zawodów i które dysponują potencjałem obywatelskim i elektoralnym. Odpowiadając na pytania, generalnie jest
to wzajemne poznawanie się, wspólne
występowanie w przestrzeni publicznej, budowanie wspólnoty opartej
na wartości demokratycznego samorządu i państwa prawa, a także ochrony
zasad profesjonalizmu. Taka jest idea
tego porozumienia zawodów zaufania
publicznego.
Ostatni już temat, który chciałabym
dzisiaj poruszyć, to mediacje jako
nowy obszar działalności adwokatów.
Jak Panowie wiedzą, kilka dni temu
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D ebata dzi ek a ńsk a

nasza Izba wraz z Izbą Radców
Prawnych i stowarzyszeniami
mediatorów zawarła porozumienie,
którego celem jest promowanie
mediacji jako alternatywnej formy
rozwiązywania sporów. Chciałabym
zapytać, jak Panowie oceniają tę
inicjatywę. Jak adwokaci odnajdują się
w roli mediatorów czy pełnomocników
stron w mediacjach?
z. w.: Mediacja jest bardzo szczytną
ideą, ale śmiem twierdzić, że w naszych warunkach społecznych mocno wyprzedza oczekiwania społeczne.
Wydaje mi się, że nasi współobywatele
nie są jeszcze gotowi do wykorzystania tej metody do łagodzenia sporów,
ponieważ wszyscy raczej chętniej się
ze sobą spierają, niż godzą. Ja jej nie
przeceniam, mam doświadczenia
umiarkowane i myślę, że dopiero
wiele lat pracy może przynieść efekty działań w tym kierunku, których
oczywiście nie należy zaniedbywać.
Na obecnym etapie rozwoju społecznego mediacja pełni niewielką funkcję.
W przyszłości prawdopodobnie tak.
a. p.: Aby usprawnić pracę sądów
i zlikwidować zatory, ustawodawca
podjął zmiany legislacyjne preferujące
ugodowe załatwianie sporów. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania karnego
wprowadzają instytucję mediacji. Mediacja osoby postronnej może stonować nieuzasadnione zacietrzewienie
stron i pozwoli im spojrzeć na sprawę
z innego punktu widzenia. W sprawach karnych skuteczna mediacja
może doprowadzić do tego, że osoba
nie będzie ponosiła odpowiedzialności karnej. Sądy z reguły bardzo
chętnie przystają na taką inicjatywę
stron, ale nie odnoszą one większego efektu. Ja sądzę, że o ile mediacje
sprawdzają się w przypadku sporów
między podmiotami gospodarczymi,
o tyle w sprawach typowo ludzkich
procent zakończenia spraw ugodowo
jest w chwili obecnej mały. W mojej
praktyce mediacje nie doprowadziły
do żadnego ugodowego rozwiązania
sporu.
Panie Dziekanie, czy Pan nie ma
takiego wrażenia, że niektórzy nasi
koledzy bardzo niechętnie odnoszą
się do instytucji mediacji, a wręcz
mówią, że jest to dla nich niekorzystne,

adwokackim. Uważam, że takie szkolenia powinny odbywać się właśnie
w ramach edukacji samorządowej,
w ramach aplikacji adwokackiej.
Każdy adwokat uzyskując tytuł zaj. z. sz.: Nie, nie spotkałem się z tym. wodowy powinien mieć uprawnienia
Nawet jestem lekko zdziwiony, bo nie mediatora.
do końca to rozumiem. Być może
wina tkwi właśnie w adwokatach au- Ostatnia kwestia. Moje źródła
torach takich poglądów, jeśli takie fak- donoszą, że wszyscy Panowie
tycznie istnieją. Ja wierzę w mediację. jesteście zodiakalnymi Wagami.
Waga to symbol wymiaru
Sprawa kończy się szybko, bo ugoda
sprawiedliwości, więc domyślam
zostaje zawarta przed mediatorem,
się, że nie mieli Panowie żadnego
więc adwokat uważa, że dostanie
problemu z wyborem zawodu
o wiele niższe wynagrodzenie,
adwokata. Ale wyobraźmy sobie
niż gdyby sprawa toczyła się przed
teoretycznie, że mieliby Panowie
sądem przez trzy lata.
robić w życiu coś innego.
Co mogłoby to być?
ponieważ negatywnie wpływa na ich
wynagrodzenie za prowadzenie
sprawy?

j. z. sz.: To pan mecenas nie dopełnił
należytej staranności w zabezpieczeniu swoich interesów w przygotowaniu umowy. To jest zupełnie inna kwestia. Natomiast ja wierzę w mediację
i chciałbym, żeby to była przyszłość
wymiaru sprawiedliwości. Uważam,
że jest to nieporównywalnie lepszy
kierunek niż koncepcja rozładowania
nadmiaru spraw w sądach poprzez
formalizm procedur, czyli realizację
zasady tzw. sprawiedliwości proceduralnej. Mam tu na myśli zwroty,
odrzucenia, polowanie na błędy formalne pełnomocników zamiast merytorycznego rozpoznania sprawy,
która jest wnoszona przez obywateli.
Dlatego uważam, że rozwiązania konsensualne z jednej strony mogłyby
przynieść pożytek wymiarowi sprawiedliwości w zakresie sprawniejszego
rozładowania nadmiaru spraw w sądach, a z drugiej – są w stanie ludzi
pogodzić.

z. w.: Ja się minąłem w życiu z muzyką. Jeżeli kiedykolwiek miałbym jeszcze wybierać… Talenty mam skromne,
ale przyjemność, jaką z tego czerpię,
jest nie do przecenienia. Grałbym
na instrumentach.
a. p.: Po zdaniu matury chciałem
zdawać na wydział historii. Ale mój
brat, dziesięć lat starszy i mądrzejszy,
wyperswadował mi, że skoro zdaję te
same przedmioty na egzaminie wstępnym, powinienem zdawać na prawo.
Zmieniłem zdanie i zdecydowałem
się na kierunek prawniczy. Jestem
z tego wyboru zadowolony bo mam
ogromną satysfakcję z wykonywanej
pracy. Gdyby życie inaczej się ułożyło, chciałbym być przewodnikiem
turystycznym, ewentualnie rentierem,
który zwiedza świat i „odcina kupony,
leżąc pod palmą”.
j. z. sz.: Nie lubię pisać pism procesowych, ale bardzo lubię pisać inne
rzeczy. I chyba gdybym nie był adPanie Dziekanie, czy Pana zdaniem
wokatem, zająłbym się twórczością
dobrym pomysłem byłoby włączenie
literacką. Myślę, że bym pisał dramaszkolenia z zakresu mediacji
ty i może trochę próbował z poezją.
do programu aplikacji adwokackiej,
Natomiast zanim zdałem na aplikację
aby każdy aplikant kończący aplikację adwokacką, bardzo poważnie rozmiał uprawnienia mediatora?
ważałem propozycję kilku już nieżyjących mistrzów prawa, profesorów,
żeby zostać na uczelni. Naprawdę były
j. z. sz.: Po pierwsze – tak, to też było to na tyle poważne propozycje, że się
moim zamysłem, żeby adwokaci mieli długo ważyłem i radziłem mądrzejjak najwięcej nowych pól kompeten- szych. Oni powiedzieli – idź do adcyjnych, możliwości zarabiania pie- wokatury. I poszedłem.
niędzy i wykonywania zawodu poza
salami sądowymi. Umiejętności me- Bardzo dziękuję za rozmowę. Była
diatorów są moim zdaniem w sposób to dla mnie prawdziwa przyjemność. ¶
naturalny przypisane umiejętnościom
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Spis adwokatów
ŁÓDZKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ
NA ROK 2019

S p is a dwok atów

imi ę i n a z w isko a dwo k ata

ro k w pisu

s tatus

imi ę i n a z w isko a dwo k ata

ro k w pisu

s tatus

1.

Adamczyk Michał

2010

czynny

38.

Bednarczyk-Wągrowska Anna

1996

czynny

2.

Adamczyk Małgorzata

2015

czynny

39.

Bednarek Katarzyna

2013

czynny

3.

Adamus Marcin

2013

czynny

40.

Bednarek Elżbieta

1994

czynny

4.

Agaciak Katarzyna

2014

czynny

41.

Bednarz Radosław

2014

czynny

5.

Agacka-Gajdowska Elżbieta

1966

emeryt

42.

Bełdowska-Marzec Agnieszka

1999

czynny

6.

Aleksandrowicz Szymon

2007

czynny

43.

Bernal Jacek

2018

czynny

7.

Aleksandrowicz Eugeniusz

1982

czynny

44.

Bernat Mateusz

2018

czynny

8.

Andryszek Marta

2018

czynny

45.

Betcher Andrzej

1982

czynny

9.

Andrzejewski Łukasz

2017

czynny

46.

Bębenist Janusz

1978

emeryt

10.

Antczak-Zapart Agata

2015

czynny

47.

Białas Andrzej

2014

czynny

11.

Antosik Krzysztof

2013

czynny

48.

Białas Jan

1988

czynny

12.

Antosik Wiktor

2014

czynny

49.

Białecki Marcin

2007

czynny

13.

Apelt-Ciupińska Beata

1994

czynny

50.

Bieda Justyna

2009

czynny

14.

Araszkiewicz Beata

2015

czynny

51.

Biegaj Piotr

1997

czynny

15.

Arkuszyński Tomasz

2011

czynny

52.

Biegaj-Strzelecka Katarzyna

2010

czynny

16.

Bachlińska Agnieszka

2013

czynny

53.

Bielski Jarosław

2001

czynny

17.

Baczyński Marcin

2007

bierny

54.

Bielski Michał

2007

czynny

18.

Badowska-Kuliś Anna

2013

czynny

55.

Bień Alicja

2001

czynny

19.

Bajda Mariola

2010

czynny

56.

Bieńkuńska Ewa

1991

czynny

20.

Bajon-Stolarek Katarzyna

2013

czynny

57.

Biernacka Emilia

2012

czynny

21.

Bakalarczyk Zbigniew

2010

czynny

58.

Bierzgalska Aleksandra

2011

czynny

22.

Balcewicz Konrad

2012

czynny

59.

Bilecka Magdalena

2010

czynny

23.

Banasiak Tomasz

2002

czynny

60.

Bilski Igor

2012

bierny

24.

Banasik Piotr

2011

czynny

61.

Biłat-Chorążak Iwona

2013

czynny

25.

Banaszczyk Emilia

2014

bierny

62.

Binek Arkadiusz

2010

bierny

26.

Banyś Tomasz

2015

bierny

63.

Bińczycki Jerzy

1982

emeryt

27.

Barański Tomasz

2009

czynny

64.

Bińkowski Michał

2005

czynny

28.

Barański Zygmunt

1988

bierny

65.

Bioch Artur

2013

czynny

29.

Bartela Edyta

2015

czynny

66.

Bistuła Agnieszka

2018

czynny

30.

Bartenbach-Byczko Magdalena

2013

czynny

67.

Blimel Maciej

2004

czynny

31.

Bartnicki Dariusz

2011

czynny

68.

Blimel Marta

1973

emeryt

32.

Bartoszek-Gajownik Aldona

1983

czynny

69.

Błaszkowski Romuald

1985

emeryt

33.

Barwińska-Piotrowska Beata

2008

czynny

70.

Błaszkowski Marek

1996

bierny

34.

Bączyk Olga

2016

czynny

71.

Błażyńska Agata

2001

czynny

35.

Bąk Andrzej

1984

czynny

72.

Błoch Bohdan

1983

emeryt

36.

Bebłocińska Magdalena

2011

czynny

73.

Błoński Filip

2017

czynny

37.

Bederski Piotr

2011

czynny

74.

Bobrek Małgorzata

2011

czynny
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75.

Bocheński Marcin

2017

czynny

112.

Chodkiewicz Tomasz

2010

czynny

76.

Boguszewska-Białecka Aleksandra

2014

czynny

113.

Chojecka-Sobczak Magdalena

1999

czynny

77.

Bohatyrewicz Paweł

2014

czynny

114.

Chojecki Feliks

1972

czynny

78.

Bohuszewicz Sebastian

2014

bierny

115.

Chorążak Jakub

2009

czynny

79.

Boik Zofia

2013

czynny

116.

Chorążyczewska Marta

2013

czynny

80.

Bonowicz-Bednarek Joanna

2015

czynny

117.

Chorbińska Paulina

2011

czynny

81.

Borkowska Patrycja

2007

czynny

118.

Chróścielewska Magdalena

2008

czynny

82.

Borkowska Jolanta

2018

czynny

119.

Chróścielewska Izabela

1982

emeryt

83.

Bors Kamila

2018

czynny

120.

Chróścielewski Wawrzyniec

2006

czynny

84.

Bracha Magdalena

2012

czynny

121.

Chrząszcz Anna

2001

bierny

85.

Brandt Ryszard

1999

czynny

122.

Chrześcijańska-Chajdas Agata

2014

czynny

86.

Branicka Małgorzata

2015

czynny

123.

Chudobińska Kinga

2014

czynny

87.

Brocka-Kaczmarek Agnieszka

2010

czynny

124.

Chudobiński Michał

2005

czynny

88.

Brodniewicz Lech

1975

czynny

125.

Chycińska-Ogrodowska Ewa

2009

czynny

89.

Brodniewicz Mirosława

1977

czynny

126.

Ciesielska Katarzyna

2000

czynny

90.

Brodniewicz-Drożdż Sylwia

2001

czynny

127.

Ciesielski Jerzy

1988

czynny

91.

Brodzik-Glinkowska Justyna

2014

czynny

128.

Cieślak Sławomir

2000

bierny

92.

Brzezińska-Grabarczyk Dorota

1991

czynny

129.

Cieślak Michał

2018

czynny

93.

Brzóska Jarosław

2012

czynny

130.

Cieślik Bohdan

1991

emeryt

94.

Brzózka Maciej

2011

czynny

131.

Cieślińska Elżbieta

2018

czynny

95.

Budziarek Mateusz

2018

czynny

132.

Ciołkiewicz Łukasz

2014

bierny

96.

Budziarek Mikołaj

2010

bierny

133.

Cisowska Marta

2015

czynny

97.

Bulesowski Michał

2010

czynny

134.

Ciszewska Halina

1994

czynny

98.

Bulik Marcin

2013

czynny

135.

Ciszewski Marcin

2015

czynny

99.

Burchacińska-Zając Katarzyna

2018

czynny

136.

Ciupiński Marek

1991

czynny

100.

Burchard Grzegorz

1987

czynny

137.

Combrzyńska Danuta

1962

emeryt

101.

Burska Anna

2013

czynny

138.

Cyrański Michał Jacek

2018

czynny

102.

Byczko Szymon

1996

czynny

139.

Cysek Jaromir

2013

bierny

103.

Byczyńska Małgorzata

2004

czynny

140.

Cytarzyński Tomasz

2012

czynny

104.

Byczyński Janusz

1990

czynny

141.

Czajka Sylwia

2010

czynny

105.

Bykow-Dylewicz Barbara

1995

emeryt

142.

Czajkowski Dominik

1999

czynny

106.

Cegiełkowska Bożena

1986

bierny

143.

Czajkowski Stanisław

1976

emeryt

107.

Celler Wiktor

1985

czynny

144.

Czarnecka Ewelina

2016

czynny

108.

Cent Mariola

1994

czynny

145.

Czarnecki Jakub

2011

czynny

109.

Chajdas Jakub

2015

czynny

146.

Czarnocki Dariusz

2002

czynny

110.

Chałat Aneta

2015

czynny

147.

Czekała-Gawęda Magdalena

2015

bierny

111.

Cheda-Onisk Justyna

2004

czynny

148.

Czepas Irena

1970

czynny
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149.

Czerniak Jerzy

1991

czynny

186.

Dziki Agnieszka

2011

czynny

150.

Czerwińska Magdalena

2017

czynny

187.

Dziki Aleksandra

2012

czynny

151.

Czerwińska Renata

1991

czynny

188.

Dzwonecka Małgorzata

2013

czynny

152.

Czerwińska Anna

2009

bierny

189.

Dzwonkowski Henryk

2007

czynny

153.

Czerwiński Michał

2011

czynny

190.

Eckersdorf Magdalena

2005

czynny

154.

Czubińska-Durka Aleksandra

2007

bierny

191.

Eckersdorf Krystyna

1962

emeryt

155.

Czyżykowski Mateusz

2017

bierny

192.

Eger Bartosz

2011

czynny

156.

Darnowska Aleksandra

2011

czynny

193.

Eger Katarzyna

2011

czynny

157.

Dąbek Aleksandra

2013

czynny

194.

Felczyńska-Fiks Lilianna

2010

czynny

158.

Dąbrowska Anna

2010

czynny

195.

Figat Agata

2015

czynny

159.

Dąbrowska Julia

2018

czynny

196.

Figurski Dawid

2015

czynny

160.

Deczyński David

2018

czynny

197.

Fijałkowska Katarzyna

2009

czynny

161.

Derdzikowski Andrzej

1989

czynny

198.

Fiks Patryk

2010

czynny

162.

Derek Mateusz

2017

czynny

199.

Filipczak Krzysztof

1985

czynny

163.

Dębowska-Łukasik Anna

1971

czynny

200.

Filipowicz Barbara

1984

emeryt

164.

Dietrich-Miłobędzka Dominika

2011

czynny

201.

Firek Monika

2018

czynny

165.

Długosz Bernard

2016

czynny

202.

Flirska Ewa

2005

bierny

166.

Dobrzańska Renata

2011

bierny

203.

Florczak-Bojanowska Katarzyna

2011

czynny

167.

Dolina-Plucińska Iwona

2011

czynny

204.

Florczak-Keller Katarzyna

2009

czynny

168.

Domański Krzysztof

2017

czynny

205.

Frankowski Michał

1992

czynny

169.

Dombska Anna

2016

czynny

206.

Fraszczyk Marek

1987

czynny

170.

Drab Szymon

2016

czynny

207.

Frątczak Jan

2011

czynny

171.

Dreszer Roman

2007

bierny

208.

Frątczak Tomasz

2017

czynny

172.

Dubas Artur

2011

czynny

209.

Friedrich Adam

2009

czynny

173.

Duczyńska-Traut Danuta

1989

czynny

210.

Frydrychowski Szymon

2018

czynny

174.

Dudarewicz Anastazja

1982

emeryt

211.

Fulko Katarzyna

2007

czynny

175.

Dudek Tomasz

2018

czynny

212.

Gabrych-Świderska Laura

2001

czynny

176.

Dudek Krzysztof

2001

bierny

213.

Gabryelczyk Tomasz

2017

czynny

177.

Dudowicz Piotr

2010

czynny

214.

Gabrysiak-Pikorska Aleksandra

2011

czynny

178.

Dutkiewicz Lech

2009

czynny

215.

Gaj Dorota

2018

czynny

179.

Dygas Adam

2014

czynny

216.

Gajownik-Zienkiewicz Jowita

2013

czynny

180.

Dygas Janusz Marek

1982

czynny

217.

Gala Eligiusz

2015

czynny

181.

Dyrdowska Katarzyna

2012

czynny

218.

Galińska Agnieszka

2014

czynny

182.

Dziedzianowicz Sławomir

2004

czynny

219.

Gałązka Elżbieta

2017

bierny

183.

Dziekońska Aleksandra

2001

czynny

220.

Gałecka-Nerek Katarzyna

2010

czynny

184.

Dzierwa Michał

2013

czynny

221.

Gałkiewicz Małgorzata

2017

czynny

185.

Dzięgielewska Dorota

2011

czynny

222.

Garczyńska-Błońska Angelika

2018

czynny
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223.

Garstka Jacek

2015

bierny

260.

Grabarska Marta

2010

bierny

224.

Garus Michał

1992

czynny

261.

Grabarski Damian

2016

czynny

225.

Garus Wojciech

1985

emeryt

262.

Graczyk Sybilla Anna

2001

czynny

226.

Gasik Maciej

2016

czynny

263.

Graczyk Piotr

2006

czynny

227.

Gasik-Wątarska Magdalena

2010

czynny

264.

Gradowska-Kania Karolina

2015

czynny

228.

Gasiński Tomasz

2009

czynny

265.

Grajoszek Jarosław

2014

czynny

229.

Gawłowska-Bujacz Kamila

2010

czynny

266.

Grecki Zenon

1985

emeryt

230.

Gąsecka Elżbieta

1989

czynny

267.

Gręda-Adamczyk Anna

2015

czynny

231.

Gąsecka Anna

2005

czynny

268.

Grochowski Piotr

2007

czynny

232.

Gąsecki Michał

1996

czynny

269.

Grochowski Maciej

1969

bierny

233.

Gąszcz-Krupowczyk Hanna

1996

czynny

270.

Grodecki Paweł

1985

bierny

234.

Gątarek Magdalena

2018

czynny

271.

Grondys Stanisław

2001

czynny

235.

Gersz-Jaźwińska Alicja

1989

emeryt

272.

Grosicki Adam

2015

czynny

236.

Gliwna Agnieszka

2009

czynny

273.

Grudziński Piotr

2013

czynny

237.

Gliwny Maciej

2010

czynny

274.

Grzanka Mariusz

2006

czynny

238.

Gluba Roman

2004

czynny

275.

Grząsiak Sabina

2017

czynny

239.

Gładysz Ewelina

2017

czynny

276.

Grzech Piotr

2018

czynny

240.

Głogowski Sebastian

2018

czynny

277.

Grzejszczak Bartłomiej

2013

czynny

241.

Głośny Krzysztof

2009

czynny

278.

Grzejszczak Tomasz

2013

czynny

242.

Głowacki Bartosz

2008

czynny

279.

Grzeszczak Tomasz

2003

czynny

243.

Głowińska Anna

2009

czynny

280.

Grzywaczewska Anna

2014

czynny

244.

Golańska Ewa

1993

emeryt

281.

Gubała-Perykasza Aleksandra

2009

czynny

245.

Gołębiowska-Majsterek Maria

1963

emeryt

282.

Gumowski Marek

1996

czynny

246.

Gołębiowski Remigiusz

2000

czynny

283.

Haas Łukasz

2014

czynny

247.

Gołębiowski Tomasz

2018

czynny

284.

Hahn-Kona Joanna

2006

bierny

248.

Goński Janusz Piotr

2003

czynny

285.

Hajn Jerzy

2013

czynny

249.

Goński Janusz

2003

czynny

286.

Hanczka Andrzej

2009

czynny

250.

Gorzechowski Rafał

2014

czynny

287.

Hanke Michał

2018

czynny

251.

Gorzechowski Witold

1981

czynny

288.

Harast Marek

1983

czynny

252.

Goździkowski Jakub

2014

czynny

289.

Harast-Sidowska Agata

2009

czynny

253.

Góraj Marek

2012

czynny

290.

Hencz Wojciech

1978

emeryt

254.

Górecka Magdalena

2013

czynny

291.

Hencz Elżbieta

1990

emeryt

255.

Górna Magdalena

2016

czynny

292.

Herman Andrzej

2007

czynny

256.

Górski Wojciech

2010

czynny

293.

Hillebrand Wojciech

2014

czynny

257.

Górski Krzysztof

1988

czynny

294.

Hillebrand Anna

2017

czynny

258.

Górski Marcin

2006

bierny

295.

Janik Joanna

2018

bierny

259.

Grabarczyk Cezary

1994

bierny

296.

Hućko Paulina

2010

czynny

114

S p is a dwok atów

imi ę i n a z w isko a dwo k ata

ro k w pisu

s tatus

imi ę i n a z w isko a dwo k ata

ro k w pisu

s tatus

297.

Huziuk Zbigniew

1987

czynny

334.

Jarecka Magdalena

2018

czynny

298.

Huziuk Krzysztof

2012

czynny

335.

Jarnecka Jolanta

2014

czynny

299.

Ike-Duninowska Joanna

2008

czynny

336.

Jarnecki Wiesław

1990

emeryt

300.

Ilczyszyn Jerzy

2011

czynny

337.

Jarosz Barbara Agata

2011

czynny

301.

Imiński Michał

2015

czynny

338.

Jarosz Marta

2014

czynny

302.

Iwaszkiewicz Agnieszka

2002

czynny

339.

Jaroszewicz-Pasternak Marianna

2014

czynny

303.

Iwaszkiewicz Filip

2017

czynny

340.

Jasak Dariusz

2012

czynny

304.

Izydorczyk Jacek

2014

bierny

341.

Jasitczak Paweł

2015

czynny

305.

Izydorczyk-Kędzierska Ewelina

2011

czynny

342.

Jaskólska Agnieszka

2011

czynny

306.

Jabłońska Monika

2007

czynny

343.

Jaskułowska Marta

2012

czynny

307.

Jabłońska Karolina

2015

czynny

344.

Jastrzębska Agata

2013

bierny

308.

Jabłoński Maciej

2009

czynny

345.

Jaszecki Mariusz

2008

czynny

309.

Jabłoński Bartłomiej

2013

bierny

346.

Jaworska-Kubacka Agnieszka

2018

bierny

310.

Jach Adriana

2016

czynny

347.

Jaworska-Świerkowska Karolina

2007

czynny

311.

Jachowicz-Postół Dagmara

2015

czynny

348.

Jaworski Daniel

2013

czynny

312.

Jachymek Anna

2018

czynny

349.

Jaworski Tomasz Marek

1990

bierny

313.

Jackowska Anna

2016

czynny

350.

Jewusiak-Andrzejczak Ewa

2014

bierny

314.

Jadczyk Michał

2009

czynny

351.

Jezierska-Kowalska Romana

1950

emeryt

315.

Jagusiak Sylwia

2010

czynny

352.

Jeziorski Tomasz

2012

czynny

316.

Jaklicz Elżbieta

1981

czynny

353.

Jeżewski Wiesław

1985

emeryt

317.

Jakowska-Kuć Monika

1991

czynny

354.

Jędras Jakub

2018

czynny

318.

Jakubiec Andrzej Marek

2013

czynny

355.

Jędrasik Tomasz

2017

czynny

319.

Jakubiec Andrzej

1985

czynny

356.

Jędrasik-Sokalszczuk Renata

2013

czynny

320.

Janczarek Marta

2011

czynny

357.

Józefowicz-Niestrata Julia

2015

czynny

321.

Janiak Jerzy

1985

czynny

358.

Jóźwik Michał

2017

czynny

322.

Janicka Anna

2007

czynny

359.

Jurczak Michał

2009

czynny

323.

Janicki Włodzimierz

1973

emeryt

360.

Jurek Paweł

2015

czynny

324.

Janik Maria

2011

czynny

361.

Jurewicz Justyna

2013

czynny

325.

Janik Jakub

2018

bierny

362.

Juśkiewicz Dawid

2018

czynny

326.

Janiszewska Małgorzata

2016

bierny

363.

Kaczmarczyk Ilona

2017

czynny

327.

Janiszewska-Bańkowska Anna

2009

czynny

364.

Kaczmarek Paulina

2013

czynny

328.

Janiszewski Sławomierz

1972

czynny

365.

Kaczmarek-Lemierz Edyta

2014

czynny

329.

Jankiewicz Joanna

2006

czynny

366.

Kaczorowska Izabela

2013

czynny

330.

Jankowska-Gilberg Magdalena

2014

bierny

367.

Kaczorowska Magdalena

2017

czynny

331.

Jankowski Dariusz

2010

czynny

368.

Kaczorowski Piotr

1999

czynny

332.

Janus-Przychodzeń Joanna

2015

czynny

369.

Kaduczek Katarzyna

2009

czynny

333.

Jańczyk Przemysław

2014

czynny

370.

Kalamat Julia

2009

czynny
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371.

Kalińska-Moc Agata

2001

czynny

408.

Kikosicka-Ruta Jolanta

1997

czynny

372.

Kaliszewski Michał

2018

czynny

409.

Kikowski Marcin

2008

bierny

373.

Kałuża Magdalena

2015

czynny

410.

Kilichowski Marek

2015

czynny

374.

Kałużyński Kajetan

2017

czynny

411.

Kiryczuk Grzegorz

2014

czynny

375.

Kamer Janusz

1973

emeryt

412.

Kitscha-Kwasiborska Monika

2014

czynny

376.

Kamińska Małgorzata

2011

czynny

413.

Klauze Magdalena

2013

czynny

377.

Kamińska Kinga

2018

czynny

414.

Klekowska Bożena

1990

czynny

378.

Kania Adrian

2013

czynny

415.

Klemczyński Zbigniew

1978

emeryt

379.

Kanicka Zofia

1969

emeryt

416.

Klepacz Jan

1988

bierny

380.

Kapa Jarosław

1993

bierny

417.

Kleszowski Hubert

2017

czynny

381.

Kappes Aleksander

1996

czynny

418.

Klimas Kamil

2014

czynny

382.

Kapuścińska-Mączyńska Teresa

1986

czynny

419.

Klimczak Łukasz

2017

czynny

383.

Karasek Mikołaj

2014

czynny

420.

Klimowicz-Pakuła Anna

1990

czynny

384.

Karasińska-Wołujewicz Karina

2007

czynny

421.

Kluczyński Krzysztof

2018

czynny

385.

Karczemski Tomasz

2004

czynny

422.

Kłosińska Agata

2015

czynny

386.

Kardas Bartosz

2016

czynny

423.

Kłosińska Bogumiła

1988

czynny

387.

Kardas Andrzej

1992

czynny

424.

Kłosiński Jacek

2003

czynny

388.

Karkowska-Adamczyk Olga

2017

czynny

425.

Kłosiński Piotr

2010

czynny

389.

Karlikowska Katarzyna

2016

czynny

426.

Kłos-Moszczyńska Małgorzata

1996

czynny

390.

Karpiński Marcin

2013

bierny

427.

Kłosowicz-Madalińska Paulina

2015

czynny

391.

Karpowicz Anna

1991

bierny

428.

Kmieciak Artur

1996

czynny

392.

Kasprzyk Rafał

1990

czynny

429.

Knedler-Korneszczuk Danuta

1984

bierny

393.

Kaszewiak Piotr

2009

czynny

430.

Knobloch Katarzyna

2012

czynny

394.

Kaszubski Michał

2009

bierny

431.

Knobloch Zbigniew

2012

czynny

395.

Kawecka Maria

1989

emeryt

432.

Kobylińska Ada

2005

czynny

396.

Kawnik Radosław

2014

bierny

433.

Kocałek Katarzyna

2015

czynny

397.

Kaźmierczak Patrycja

2011

czynny

434.

Kochanek-Gzocha Anna

2016

czynny

398.

Kaźmierczak Joanna

2016

czynny

435.

Kocik Anna

2014

czynny

399.

Kaźmierski Jarosław

2006

czynny

436.

Kokocińska-Zajder Agnieszka

2009

czynny

400.

Kegler Joanna

2017

bierny

437.

Kolasa Edward

1996

emeryt

401.

Keller Kamil

2009

czynny

438.

Kołacki Łukasz

2004

bierny

402.

Kędziera Karolina

2018

czynny

439.

Kołakowska Karolina

2015

czynny

403.

Kędzierski Jacek

1996

czynny

440.

Kołek Ewelina

2018

czynny

404.

Kielan Jan

1956

emeryt

441.

Kołodziejczyk Aneta

2015

czynny

405.

Kieler-Miłoń Angelika

2013

czynny

442.

Kołodziejska Agnieszka

2012

czynny

406.

Kieruzel Tadeusz

2016

czynny

443.

Komorowski Marcin

2006

czynny

407.

Kijanka Jaromir

1979

emeryt

444.

Komulainen Katarzyna

2010

czynny
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445.

Kona Piotr

1990

czynny

482.

Kowalkiewicz Karolina

2014

czynny

446.

Kona Bożena

2003

czynny

483.

Kowalska Olga

2013

czynny

447.

Kona Filip

2010

bierny

484.

Kowalska Małgorzata

1985

czynny

448.

Kona-Garszyńska Julia

2011

czynny

485.

Kowalska-Deptuła Emilia

2009

czynny

449.

Kondras Halina

1991

czynny

486.

Kowalska-Stasiak Agnieszka

2001

czynny

450.

Konieczna Joanna

2019

czynny

487.

Kowalski Jarosław

2001

czynny

451.

Konieczny Piotr

2016

czynny

488.

Kowalski Łukasz

2017

czynny

452.

Kopałka-Siwińska Justyna

2017

czynny

489.

Kowalski Kazimierz

1980

emeryt

453.

Kopczyńska Anna

2006

czynny

490.

Kozanecka-Traut Anna

2013

czynny

454.

Kopczyński Marek

1981

czynny

491.

Kozanecka-Żarnecka Anna

2005

bierny

455.

Koperkiewicz Karol

1961

emeryt

492.

Kozanecki Adam

1989

czynny

456.

Koperski Marian

1997

czynny

493.

Kozanecki Paweł

2009

czynny

457.

Kopiec Janusz

1987

czynny

494.

Kozerski Andrzej

2005

czynny

458.

Kopytek Anna

2018

czynny

495.

Kozłowska Elżbieta

1998

czynny

459.

Korczak Krystyna

1982

czynny

496.

Kozłowska Katarzyna

2010

czynny

460.

Korczak Maciej

1982

czynny

497.

Kozłowska Jolanta

1985

emeryt

461.

Korpecki Łukasz

2010

czynny

498.

Kozłowska-Stęborowska Ewelina

2007

czynny

462.

Kosieradzka Małgorzata

1992

bierny

499.

Kozłowski Adam

2009

czynny

463.

Kosińska Halina

1993

czynny

500.

Kozłowski Piotr

2016

czynny

464.

Kosińska Barbara

1994

czynny

501.

Krajewska-Lesiak Anna

2018

czynny

465.

Kosiński Piotr

2005

czynny

502.

Krajewski Gerard

2010

czynny

466.

Kostecki Sebastian

2008

czynny

503.

Krakowiński Andrzej

1979

czynny

467.

Kostrzewa Klaudia

2015

czynny

504.

Krakowiński Tomasz

2013

czynny

468.

Kostrzewa Paulina

2018

czynny

505.

Krakowski Łukasz

2017

czynny

469.

Kostwiński Marcin

2016

czynny

506.

Krassowski Mariusz

1993

czynny

470.

Kośka Bronisław

1994

emeryt

507.

Kraszewski Stanisław

1962

emeryt

471.

Kotala Tomasz

2014

czynny

508.

Krawczyk Michał

1990

emeryt

472.

Kotkowska Krystyna

1979

czynny

509.

Krawiec Mirosław

1994

czynny

473.

Kotkowski Józef

1965

emeryt

510.

Krężel Maria

2014

czynny

474.

Kotkowski Jarosław

2006

bierny

511.

Król Michał

2001

czynny

475.

Kotlińska Justyna

2018

czynny

512.

Król Adrian

2011

czynny

476.

Kotwica Agata

2017

czynny

513.

Królikowska-Olczak Maria

2002

czynny

477.

Kowal Marlena

2014

czynny

514.

Kruczykowski Janusz

1980

czynny

478.

Kowalczyk Arkadiusz

2012

czynny

515.

Kruczykowski Paweł

1999

czynny

479.

Kowalczyk Sandra

2018

czynny

516.

Krupiński Marcin

2011

czynny

480.

Kowalczyk-Mizerska Blanka

2009

czynny

517.

Krupiński Piotr

2016

czynny

481.

Kowalkiewicz Anna

2009

czynny

518.

Kruszewski Maciej

2018

czynny

117

S p is a dwok atów

imi ę i n a z w isko a dwo k ata

ro k w pisu

s tatus

imi ę i n a z w isko a dwo k ata

ro k w pisu

s tatus

519.

Krysiak Dominik

2012

czynny

556.

Kurczewska Aneta

2012

czynny

520.

Krystoń Piotr

2017

czynny

557.

Kurzawa Marcin

2014

czynny

521.

Kryszczak Hubert

2006

czynny

558.

Kutysz-Adryanowska Karolina

2012

czynny

522.

Kryszkiewicz Marek

2010

czynny

559.

Kutysz-Pielaszkiewicz Anita

2007

czynny

523.

Krysztofiak Jakub

2015

czynny

560.

Kuydowicz Michał

1971

emeryt

524.

Krzekotowska Patrycja

2015

czynny

561.

Kwapisz Jacek

2006

czynny

525.

Krzemiński Maciej

2009

czynny

562.

Kwaśnik Aleksandra

2017

czynny

526.

Krzesłowska Samanta

2013

czynny

563.

Kwiatkowska Beata

1997

czynny

527.

Krzysztofek Wojciech

1995

czynny

564.

Kwiatkowska-Lendzion Justyna

2011

czynny

528.

Kuberska Mariola

1993

czynny

565.

Kwiatkowska-Swatko Anna

2007

czynny

529.

Kubiak Stanisław

2001

czynny

566.

Kwiatkowski Jacek

1989

czynny

530.

Kubiak Mariusz

2011

czynny

567.

Kwiatkowski Grzegorz

2007

bierny

531.

Kubiak Paweł

2014

czynny

568.

Kwiecień Krzysztof

1999

czynny

532.

Kubiak Edyta

2015

czynny

569.

Lachman Andrzej

1979

czynny

533.

Kubiak-Kielichowska Sylwia

2004

czynny

570.

Lachman-Kaszyńska Anna

2002

czynny

534.

Kubik-Lenartowicz Karolina

2011

czynny

571.

Lao Jacek

1994

emeryt

535.

Kucejko-Kowalczyk Justyna

2011

czynny

572.

Latecki Ariel

2011

czynny

536.

Kucharski Bartosz

2003

czynny

573.

Lech Karolina

2005

czynny

537.

Kuchta Damian

2016

czynny

574.

Leder Katarzyna

2013

czynny

538.

Kucwaj-Zarzycka Monika

2013

czynny

575.

Legęncki Adrian

2014

czynny

539.

Kuczewska Beata

1999

czynny

576.

Lelental Stefan

1991

emeryt

540.

Kuczyńska Katarzyna

2017

czynny

577.

Lenart Maciej

2006

czynny

541.

Kuć Piotr

1983

czynny

578.

Lenczewski Jarosław

1993

czynny

542.

Kujawa Monika

2010

czynny

579.

Lenczewski Michał

2017

czynny

543.

Kujawa Tomasz

2015

czynny

580.

Lesiak Bogdan

1991

czynny

544.

Kujawowicz Paulina

2011

czynny

581.

Leszczyński Piotr

2011

czynny

545.

Kukuła-Kobylińska Mirosława

1985

czynny

582.

Leśkiewicz Patrycja

2010

bierny

546.

Kula Bartosz

2018

czynny

583.

Lewandowska Małgorzata

2010

czynny

547.

Kulawiak Agnieszka

2017

bierny

584.

Lewandowska-Bednarz Magdalena

2015

czynny

548.

Kulawiak-Cyrankowska Małgorzata

1996

bierny

585.

Lewandowski Artur

2015

czynny

549.

Kulesza-Bodych Anna

2009

czynny

586.

Lewicka Elżbieta

1986

czynny

550.

Kulikiewicz Przemysław

2018

bierny

587.

Lewicki Henryk

1969

emeryt

551.

Kułaj Łukasz

2013

czynny

588.

Lichosik Katarzyna

2013

czynny

552.

Kupczyk Przemysław

2017

bierny

589.

Lipartowski Tomasz

2007

czynny

553.

Kupis-Fijałkowski Piotr

2014

czynny

590.

Lipińska Agnieszka

2018

czynny

554.

Kupny Anna

2014

czynny

591.

Lipska Kamila

2017

czynny

555.

Kuras-Kozanecka Paulina

2013

czynny

592.

Lubińska-Budziarek Zuzanna

2011

czynny
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593.

Ludwiczak Wojciech

2013

czynny

630.

Malinowska-Wągrowska Monika

2013

czynny

594.

Ludwig Joanna

2018

czynny

631.

Malinowski Jan

1989

czynny

595.

Luzak Mirosława

1990

czynny

632.

Małachowski Michał

2013

czynny

596.

Luzeńczyk Marcin

2008

czynny

633.

Małecki Zbigniew

2008

czynny

597.

Łacina Andrzej

2013

czynny

634.

Małecki Wojciech

2009

czynny

598.

Łaszkiewicz-Gruszka Monika

2011

bierny

635.

Małolepszy Amadeusz

2017

czynny

599.

Ławicki Jakub

2017

czynny

636.

Marajda Rafał

2014

czynny

600.

Łazowski Krzysztof

1999

czynny

637.

Marciniak Kacper

2006

czynny

601.

Łęgowski Tomasz

2011

czynny

638.

Marciniak Mateusz

2012

czynny

602.

Łoboda Michał

2006

czynny

639.

Marcinkowska Anna

2014

czynny

603.

Łoboda Grzegorz

1980

czynny

640.

Marcinkowska-Adamiak Magdalena

2018

czynny

604.

Łojewska Maria

1976

czynny

641.

Marcinkowski Ryszard

1985

czynny

605.

Łopat Rafał

2015

czynny

642.

Marczak Grażyna

1990

czynny

606.

Łowicka Anna

2006

czynny

643.

Marczak Maciej

2014

czynny

607.

Łucka Joanna

2018

czynny

644.

Marczak-Ławicka Paulina

2018

czynny

608.

Łuczyńska Agata

2010

czynny

645.

Marczewska Halina

1986

czynny

609.

Łukasiewicz Sylwia

2010

czynny

646.

Marczewska-Kosińska Maria

2005

bierny

610.

Łukasiewicz Marta

2017

czynny

647.

Marczewski Władysław

2009

czynny

611.

Łukaszewicz Maciej

2001

czynny

648.

Marecka Justyna

2017

czynny

612.

Łukomski Michał

2010

czynny

649.

Mariański Adam

2001

czynny

613.

Maciejewski Piotr

2017

czynny

650.

Markowska Anna

1992

emeryt

614.

Maciejewski Zbigniew

1965

emeryt

651.

Markowski Bartosz

2005

czynny

615.

Maćkowska-Brzózka Ewa

2011

czynny

652.

Markowski Zbigniew

1981

czynny

616.

Madej Władysław

1988

emeryt

653.

Marszałek Andrzej

1993

czynny

617.

Majchrzak Kamila

2016

czynny

654.

Masłowska Anna

2001

czynny

618.

Majczak Kinga

2017

czynny

655.

Masłowska-Jeziorska Małgorzata

2011

czynny

619.

Majewski Zbigniew

2000

czynny

656.

Masłowski Konrad

2001

czynny

620.

Majewski Piotr

2018

czynny

657.

Masłowski Jarosław

2007

czynny

621.

Majorek Jarosław

2011

czynny

658.

Matusewicz Katarzyna

2004

czynny

622.

Majorek Maja

2015

czynny

659.

Matusiak Magdalena

2014

czynny

623.

Majorowicz Maciej

1988

czynny

660.

Matusiak-Frącczak Magdalena

2010

czynny

624.

Makarska-Jeśman Magdalena

2011

czynny

661.

Matuszewska Karolina

2015

czynny

625.

Makowska Joanna

2017

czynny

662.

Maurer Stanisław

1964

emeryt

626.

Makuch Katarzyna

2014

bierny

663.

Mazepus Mariusz

2010

czynny

627.

Malczewska-Kalina Wiesława

1987

czynny

664.

Mazur-Pawłowska Ewa

2000

czynny

628.

Malinowska Łucja

1979

czynny

665.

Mąkolska Beata

2018

czynny

629.

Malinowska Małgorzata

2017

czynny

666.

Meller Elżbieta

2009

czynny
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667.

Meller Marcin

2009

czynny

704.

Mosiewicz Monika

2008

czynny

668.

Michalak Łukasz

2013

czynny

705.

Moszczyńska-Marcinkowska Marta

2013

czynny

669.

Michalak Stanisław

1960

bierny

706.

Mrowicki Marcin

2016

bierny

670.

Michalak Katarzyna

2017

bierny

707.

Mrozowska-Kośka Zuzanna

2015

czynny

671.

Michalska Anna

2007

czynny

708.

Mrożewska Anna

2014

czynny

672.

Michalski Sławomir

2002

czynny

709.

Mrożewski Janusz

1986

czynny

673.

Michaluk Janusz

1991

bierny

710.

Murgrabia Tomasz

2015

czynny

674.

Michowska-Stasik Anna

2017

bierny

711.

Musiał Sebastian

2015

czynny

675.

Migus Maciej

2018

czynny

712.

Muszyński Bronisław

2007

czynny

676.

Mikołajczyk Michał

2010

czynny

713.

Myślińska Elżbieta

2001

czynny

677.

Mikołajczyk Anna

2014

czynny

714.

Myśliński Tomasz

1995

czynny

678.

Mikołajczyk Joanna

2016

bierny

715.

Napieralska Magdalena

2013

czynny

679.

Milczarski Tomasz

2011

czynny

716.

Narkiewicz-Jachowicz Ada

1983

czynny

680.

Milewski Franciszek

1984

emeryt

717.

Narolski Mirosław

1991

czynny

681.

Miller Anna

2010

czynny

718.

Narożnik Marcin

2009

czynny

682.

Miloch-Kosikowska Barbara

2012

czynny

719.

Nastarowicz Maciej

2014

czynny

683.

Miłkowska-Rębowska Joanna

2011

bierny

720.

Nawocki Piotr

2017

czynny

684.

Miłoń Oskar

2013

czynny

721.

Nawój-Śleszyński Aldona

2015

bierny

685.

Miłosz-Wajszczyk Maja

2011

czynny

722.

Nicia Agnieszka

2015

czynny

686.

Minor-Łunkiewicz Ewa

1989

czynny

723.

Nieciecka-Ostojska M. Bożenna

1973

czynny

687.

Misiak Konrad

2009

czynny

724.

Niedziałek Paweł

2010

bierny

688.

Misiak Andrzej

2015

bierny

725.

Niedziałek-Bujak Izabela

2015

bierny

689.

Misiaszek-Mordalska Ewa

2018

czynny

726.

Niedziałkowski Mariusz

2018

czynny

690.

Miszkiel Karolina

2017

czynny

727.

Niemczak Emilianna

1964

czynny

691.

Misztal Katarzyna

2017

bierny

728.

Niemierko Sławomir

1972

czynny

692.

Misztal Piotr

2017

bierny

729.

Niesiołowska-Księżak Joanna

2005

czynny

693.

Miśta-Grobarek Paulina

2013

czynny

730.

Niewiadomska Marta

2017

czynny

694.

Miziołek Tomasz

1987

czynny

731.

Niewiadomska-Wojcieszek Magdalena

2015

czynny

695.

Miziołek Jakub

2006

czynny

732.

Nowak Paweł

1996

czynny

696.

Mleczko Sylwia

2016

czynny

733.

Nowak Przemysław

2012

czynny

697.

Młochowska Ewelina

2014

czynny

734.

Nowak Filip

2016

czynny

698.

Młynarska-Sobaczewska Anna Maria

2001

bierny

735.

Nowakowska Katarzyna

2009

czynny

699.

Moc Jarosław

1994

czynny

736.

Nowakowski Przemysław

1999

czynny

700.

Mohmand Fatima Joanna

2002

czynny

737.

Nowakowski Marcin

2010

czynny

701.

Mojsa-Chyła Sara

2018

czynny

738.

Nowakowski Piotr

2011

czynny

702.

Morawiec Piotr

2012

czynny

739.

Nowicka-Wieczorek Róża

1982

czynny

703.

Morawska Beata

1997

czynny

740.

Nowicki Edgar

2011

czynny
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741.

Nowicki Dominik

2018

czynny

778.

Paradowski Adam

2011

czynny

742.

Nykiel Włodzimierz

1998

bierny

779.

Parczewska Barbara

1976

emeryt

743.

Obuchowicz Marek

2017

czynny

780.

Pastuszko Radosław

2013

czynny

744.

Ocicka-Kotarska Justyna

2015

czynny

781.

Pastuszko Joanna

2014

bierny

745.

Ogórek Monika

2017

czynny

782.

Patelak-Pabin Magdalena

2017

czynny

746.

Olczyk Magdalena

2012

czynny

783.

Patora Błażej

2018

czynny

747.

Olczyk Paweł

2012

czynny

784.

Pawlak Marta

2005

czynny

748.

Olejniczak Jerzy

1997

czynny

785.

Pawlak Krzysztof

2013

czynny

749.

Olejnik Marcin

2015

czynny

786.

Pawlak Krzysztof Piotr

2018

czynny

750.

Olesiak Jarosław

2013

czynny

787.

Pawlak Jerzy

1982

czynny

751.

Olężałek Mariusz

2016

czynny

788.

Pawlak Mikołaj

2011

bierny

752.

Olszański Piotr

2001

czynny

789.

Pawlak Barbara

2015

bierny

753.

Omianowska Joanna

2011

bierny

790.

Pawlak Karolina

2018

bierny

754.

Oniszczuk-Popek Anna

2009

czynny

791.

Pawlikowska-Wilczyńska Ewelina

2015

czynny

755.

Organiściak Maciej

2015

czynny

792.

Pawlonka Piotr

2012

czynny

756.

Orlicka Krystyna

1984

czynny

793.

Pawłowska Julita

1999

czynny

757.

Orlicki Bartosz

2005

czynny

794.

Pawłowska Justyna

2017

czynny

758.

Orlikowska Marta

2014

czynny

795.

Pawłowska Czesława

1972

emeryt

759.

Osiecki Wojciech

1989

czynny

796.

Pawłowski Krzysztof

2003

czynny

760.

Oskaldowicz-Leduchowska Agnieszka

2009

czynny

797.

Pelc Andrzej

1981

czynny

761.

Osmulski Ryszard

1987

czynny

798.

Percha Roman

2005

czynny

762.

Ostrowski Jacek

2013

czynny

799.

Peredzyńska Agata

2015

czynny

763.

Ostrowski Paweł

1974

emeryt

800.

Perka Ireneusz

2015

czynny

764.

Ostrowski Michał

1979

czynny

801.

Perzyński Jacek

2013

czynny

765.

Ostrowski Krzysztof

2003

czynny

802.

Petryniak-Sidowska Barbara

1989

czynny

766.

Owczarek Witold

2006

czynny

803.

Piątkowski Mateusz

2017

bierny

767.

Owczarek Piotr

2015

czynny

804.

Piątowski Adam

2016

czynny

768.

Owczarek Barbara

1992

czynny

805.

Piech-Balicka Monika

2004

czynny

769.

Owczarek-Poddębska Anna

2015

czynny

806.

Piechota Bernard

2013

czynny

770.

Pachulski Maciej

1983

bierny

807.

Piechowska-Miklaszewska Anna

1989

czynny

771.

Paduszyński Piotr

1996

czynny

808.

Pietrak Adam

2016

czynny

772.

Pajor Łukasz s.Jana

2013

czynny

809.

Pietrak Maciej

2017

czynny

773.

Pajor Łukasz s.Ryszarda

2014

czynny

810.

Pietrowicz Włodzimierz

1972

emeryt

774.

Pakalska Anna

1993

czynny

811.

Pietruszka Michał

2013

czynny

775.

Pakowski Maciej

2016

czynny

812.

Pietrzak Jacek

1992

czynny

776.

Pałuba Katarzyna

2011

czynny

813.

Pietrzak Sylwia

2007

czynny

777.

Parada-Kaszewiak Iga

2013

czynny

814.

Pietrzak Ewa

2015

czynny
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815.

Pietrzak Magdalena

2017

czynny

852.

Postół Małgorzata Katarzyna

1986

czynny

816.

Pietrzykowski Marcin

2011

czynny

853.

Powajbo Marcin

2014

czynny

817.

Pigułowska Magdalena

2009

czynny

854.

Powalska Joanna

2016

czynny

818.

Pilc Jakub

2012

czynny

855.

Prasal Karolina

2014

czynny

819.

Piotrowska Irena

1988

emeryt

856.

Prochowski Bartosz

2011

czynny

820.

Piotrowska-Mańko Katarzyna

2009

czynny

857.

Proszewska Henryka

1984

czynny

821.

Piotrowski Andrzej

1984

czynny

858.

Prusińska-Kaniowska Magdalena

2007

czynny

822.

Piróg Andrzej

1982

czynny

859.

Prusiński Bartosz

2001

czynny

823.

Piróg Marta

2009

czynny

860.

Pruszyński Janusz Stefan

1953

emeryt

824.

Piskozub Honorata

2010

czynny

861.

Pryca Piotr

2013

czynny

825.

Pisula Michał

2015

czynny

862.

Pryca Edmund

1984

czynny

826.

Piwoński Michał

2014

czynny

863.

Przybylska-Karczemska Maria

2005

czynny

827.

Plebaniak-Zarzycka Monika

2006

czynny

864.

Przybylski Tadeusz

2010

czynny

828.

Plewińska Justyna

2013

czynny

865.

Przybył-Woś Ewelina

2011

czynny

829.

Pluciński Roman

1994

emeryt

866.

Przybyszewska Barbara

1966

emeryt

830.

Płachciński Wojciech

2018

czynny

867.

Przybyszewski Tadeusz

1962

emeryt

831.

Płachecki Kamil

2007

czynny

868.

Przygodzka Małgorzata

2018

czynny

832.

Płoska-Drabarczyk Katarzyna

2016

czynny

869.

Pstrągowska-Kern Zofia

1972

emeryt

833.

Płóciennik Ewelina

2013

czynny

870.

Pszczółkowska Barbara

1977

czynny

834.

Płóciennik Mikołaj

2013

czynny

871.

Pszczółkowski Leszek

2003

bierny

835.

Płuciennik Robert

2009

czynny

872.

Ptaszyńska Anna

2015

czynny

836.

Płuciennik Katarzyna

2014

bierny

873.

Pustelnik Marcin

2017

czynny

837.

Podciechowska Anna

2013

czynny

874.

Pustelnik-Jaźwiec Joanna

2009

czynny

838.

Poddębski Robert

2012

czynny

875.

Radek Paweł

2006

czynny

839.

Podemska Ludwika

2015

bierny

876.

Radomska Marta

2017

czynny

840.

Podlasek Agata

2016

czynny

877.

Radomska Elżbieta

1987

czynny

841.

Podlasiak Jacek

2001

czynny

878.

Radomska Anna

2013

bierny

842.

Podolski Stanisław

1985

czynny

879.

Radowicka-Kapa Bogusława

1975

emeryt

843.

Podsiadło Jacek

2002

bierny

880.

Radowicki Bohdan

1968

emeryt

844.

Polak Maciej

2013

czynny

881.

Rajska Dagmara

2015

bierny

845.

Politański Włodzimierz

1977

czynny

882.

Rakowska-Trela Anna

2006

czynny

846.

Polus-Nowak Sylwia

2006

czynny

883.

Rakowski Maciej

2001

czynny

847.

Pongowski Mariusz

2018

czynny

884.

Ramięga Romuald

1991

czynny

848.

Popławska Anna

2017

czynny

885.

Redeł Sylwester

1999

czynny

849.

Popławska-Skorupka Joanna

1990

czynny

886.

Rengert Magdalena

2008

czynny

850.

Porczyński Jerzy

1998

czynny

887.

Retecki Igor

2017

czynny

851.

Poros Rafael

2017

czynny

888.

Reterska-Trzaskowska Anna

2015

czynny
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889.

Rębowski Marcin

2011

czynny

926.

Sawicki Łukasz

2010

czynny

890.

Rębowski Krzysztof

2013

czynny

927.

Sej-Kikowska Anna

2010

bierny

891.

Rodak Bartosz

2013

czynny

928.

Sęk Piotr

2016

czynny

892.

Rogala-Lewicki Adam

2014

czynny

929.

Sidowski Paweł

1985

czynny

893.

Rogalski Adam

2011

czynny

930.

Sidowski Hubert

2012

czynny

894.

Rogielewicz Edgar

2010

czynny

931.

Sienkiewicz Joanna

2016

czynny

895.

Rogut Wioleta

2013

czynny

932.

Sierakowski Marek

1984

czynny

896.

Romalski Wojciech

2001

czynny

933.

Simińska Joanna

2017

czynny

897.

Romaniuk Edyta

2007

czynny

934.

Sindlewski Andrzej

2013

czynny

898.

Romanow Jacek

2005

czynny

935.

Siuda Andrzej

2006

emeryt

899.

Romanowski Ignacy

1992

bierny

936.

Siwek Arkadiusz

2013

czynny

900.

Rosiak Magdalena

2018

czynny

937.

Siwińska Joanna

1982

bierny

901.

Rosińska Ewelina

2017

czynny

938.

Siwiński Stefan

2016

czynny

902.

Różańska Katarzyna

2016

czynny

939.

Siwiński Paweł

1985

czynny

903.

Różycka Justyna

2014

czynny

940.

Siwiński Jacek Brunon

1989

czynny

904.

Różycka-Stańczak Monika

2012

czynny

941.

Siwiński Mikołaj

2007

bierny

905.

Rudnicka Justyna

2008

czynny

942.

Skolecka-Kona Krystyna

1954

emeryt

906.

Rudzińska-Kwiatkowska Barbara

1969

emeryt

943.

Skomerska-Muchowska Izabela

2017

czynny

907.

Rudzki Mateusz

2018

czynny

944.

Skonieczka Krzysztof

2013

bierny

908.

Rusiecka Katarzyna

2015

czynny

945.

Skowron-Chorążak Ewa

1982

czynny

909.

Ruta Agnieszka

2010

czynny

946.

Skowrońska Sabina

1982

czynny

910.

Ruta Michał

2011

czynny

947.

Skórska Daria

2018

czynny

911.

Ruta-Kajak Ewa

1988

czynny

948.

Skórski Kamil

2016

czynny

912.

Rutkiewicz Paula

2015

bierny

949.

Skrzydlewski Michał

2013

czynny

913.

Rychlicka Agnieszka

2013

czynny

950.

Skrzydło Jacek

1996

czynny

914.

Rychlicka-Ziepult Alicja

2001

czynny

951.

Skrzydło Dominika

2009

czynny

915.

Rychlicki Przemysław

2005

czynny

952.

Skupień Dagmara

2003

czynny

916.

Rydz-Sybilak Katarzyna

2009

czynny

953.

Sławińska-Szymańska Elżbieta

2007

czynny

917.

Rymdejko Piotr

2018

czynny

954.

Słobodzian Daria

2018

czynny

918.

Rymdejko Hygin

1996

bierny

955.

Słomiak Tomasz

2011

czynny

919.

Ryznar Anna

2018

czynny

956.

Słomińska-Kenig Paulina

2016

czynny

920.

Rzepkowski Miłosz

2016

czynny

957.

Słomka Janusz

2001

czynny

921.

Sadowska Gabriela

2016

czynny

958.

Słomkowski Roman

2001

czynny

922.

Sadowska Ewelina

2018

czynny

959.

Słowińska-Wiecha Justyna

2018

czynny

923.

Sadowski Marcin

2012

czynny

960.

Sługocka-Ziomek Hanna

2009

czynny

924.

Sagan-Sobczak Agnieszka

2013

bierny

961.

Służalska-Mrożewska Jolanta

1988

bierny

925.

Sawicka Anna

2016

czynny

962.

Snopczyk Piotr

2011

czynny
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963.

Sobańska-Chrzanowska Dominika

2016

czynny

1000.

Stompel Katarzyna

2012

czynny

964.

Sobański Wojciech

1980

czynny

1001.

Striżko Małgorzata

2005

czynny

965.

Sobczak Paweł

1999

czynny

1002.

Striżko Anna

1990

czynny

966.

Sobieszek-Krzywicka Agata

2001

czynny

1003.

Strzelec Dariusz

2009

czynny

967.

Sojewska Alicja

2010

bierny

1004.

Strzelecka Monika

2009

bierny

968.

Sokalszczuk Bartosz

2013

czynny

1005.

Strzelecka-Miziołek Magdalena

2007

czynny

969.

Sokół Jakub

2013

czynny

1006.

Strzelecki Tomasz Bronisław

1987

czynny

970.

Sołoniewicz Kacper

2017

czynny

1007.

Strzelecki Tomasz Mikołaj

1987

czynny

971.

Sowiński Jakub

2018

czynny

1008.

Student Piotr

2016

czynny

972.

Spychalska Iwona

2010

czynny

1009.

Studzińska Anna

1982

czynny

973.

Stacewicz Roman

1986

czynny

1010.

Supłacz Anita

2015

czynny

974.

Stacewicz Agata

2001

czynny

1011.

Sut Anna

2012

czynny

975.

Stacewicz Marcin

2004

czynny

1012.

Suwald Witold

2015

czynny

976.

Stamirowska Tamara

2017

czynny

1013.

Swat-Marciniak Agata

2014

czynny

977.

Staniecki Jerzy

1982

emeryt

1014.

Sychowicz Justyna

2005

czynny

978.

Stańczyk-Zarzecka Marzena

2011

czynny

1015.

Symonajc-Szkudlarek Edyta

1996

czynny

979.

Starzyńska Agnieszka

2017

czynny

1016.

Szałamacha Natalia

2014

czynny

980.

Stasiak Marcin

2013

czynny

1017.

Szantar Daria

2017

czynny

981.

Stasiak Marta

2014

bierny

1018.

Szantar Michał

2017

czynny

982.

Stasiak-Kowalczyk Karolina

2011

czynny

1019.

Szarf Maria

2014

czynny

983.

Stasiak-Sawuła Kinga

2011

czynny

1020.

Szargut Piotr

2013

czynny

984.

Stawińska Ewa

2010

czynny

1021.

Szatkiewicz Sławomir

1996

czynny

985.

Stawowska Daria

2013

czynny

1022.

Szatkiewicz Katarzyna

2001

czynny

986.

Stec-Janeta Ewa

2018

czynny

1023.

Szawel Tomasz

2013

czynny

987.

Stefaniak Wojciech

1983

czynny

1024.

Szawel Jacek

2015

czynny

988.

Stefańska-Pieczara Agnieszka

2018

czynny

1025.

Szczawiński Wojciech

2009

czynny

989.

Stefański Grzegorz

2013

czynny

1026.

Szczech Kamila

2006

czynny

990.

Stegienko Katarzyna

2010

czynny

1027.

Szczech-Obraniak Maria

1962

emeryt

991.

Stelmasiak Józef

1995

bierny

1028.

Szczepaniak Jarosław

1999

czynny

992.

Stepułajtys Marek

1988

czynny

1029.

Szczepaniak Tomasz

2001

czynny

993.

Stępień Małgorzata

2018

czynny

1030.

Szczepaniak Anna

2009

czynny

994.

Stępniak Anna

2015

czynny

1031.

Szczepaniak Jerzy

1979

czynny

995.

Stępniewicz Krzysztof

1990

czynny

1032.

Szereda Marta

2005

czynny

996.

Stępniewicz-Kwaśny Ewa

2008

czynny

1033.

Szewczyk Halina

2018

czynny

997.

Stężycka-Książek Zofia

1982

czynny

1034.

Szkudlarek Jarosław

2011

czynny

998.

Stężycki Marcin

2005

czynny

1035.

Szkurłat Adam

2014

czynny

999.

Stolarczyk Wioletta

2018

czynny

1036.

Szkurłat Monika

2014

czynny
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1037.

Szkurłat-Marciniak Ewelina

2009

czynny

1074.

Świątek Ewa

1990

czynny

1038.

Szlubowski Michał

1981

czynny

1075.

Świątkowska Anna

2013

czynny

1039.

Szmigiel-Woźniacka Anna

2017

czynny

1076.

Świderek Piotr

2014

czynny

1040.

Szot Paweł

2012

czynny

1077.

Świecki Adam

2015

czynny

1041.

Szram Maria

1979

czynny

1078.

Świerczyński Michał

2010

czynny

1042.

Sztorc Sebastian

2017

czynny

1079.

Świerkowski Marcin

2007

czynny

1043.

Szubert Krystyna

1996

emeryt

1080.

Świeszkowski Marcin

2003

czynny

1044.

Szukalska-Błaszczyńska Angelika

2013

czynny

1081.

Tadeusiak Lilianna

1985

czynny

1045.

Szupłat Maciej

2010

czynny

1082.

Tadeusiak-Lisiecka Karolina

2014

czynny

1046.

Szurgot Wojciech

2011

czynny

1083.

Tarczyńska-Kubiak Malina

2005

czynny

1047.

Szwalm Kazimierz

1961

emeryt

1084.

Tarkowska-Sośnicka Julia

2017

czynny

1048.

Szychowski Tobiasz

2010

bierny

1085.

Tarsalewski Rafał

2015

czynny

1049.

Szyfman Marcin

2015

czynny

1086.

Tataj Marta

2006

czynny

1050.

Szyłło Urszula

1999

czynny

1087.

Tatucha Małgorzata

2013

czynny

1051.

Szymak Katarzyna

2018

bierny

1088.

Teler Robert

2013

czynny

1052.

Szymanek Klaudia

2018

czynny

1089.

Tilgner-Błaszczyk Magdalena

2009

czynny

1053.

Szymaniak Joanna

2017

czynny

1090.

Tiutiunik Bartosz

2004

czynny

1054.

Szymański Jarosław Zdzisław

1991

czynny

1091.

Tkaczyk Marcin

2016

czynny

1055.

Szymczak Włodzimierz Wojciech

1992

czynny

1092.

Tkaczyk-Krassowska Edyta

1996

czynny

1056.

Szymczykiewicz Jarosław

1983

czynny

1093.

Tkaczyńska-Turbińska Agata

2015

bierny

1057.

Szymczykiewicz Kamil

2015

czynny

1094.

Tokarski Maciej

2012

czynny

1058.

Szymczykiewicz Czesław

1955

emeryt

1095.

Tomalczyk-Derek Marcelina

2017

czynny

1059.

Szymczykiewicz-Kasior Magdalena

1985

czynny

1096.

Tomaszewska-Lipartowska Paulina

2006

czynny

1060.

Szymura Sławomir

1994

czynny

1097.

Tomczyk Justyna

2009

czynny

1061.

Ścigaczewski Arkadiusz

2018

bierny

1098.

Traut Franciszek

2009

czynny

1062.

Śledzińska-Januszkiewicz Leokadia

1989

czynny

1099.

Trela-Rutkowska Ewa

2017

czynny

1063.

Śledziński Cezary

2009

czynny

1100.

Trella Dominika

2009

bierny

1064.

Śledziński Krzysztof

1983

czynny

1101.

Trocińska Katarzyna

2006

czynny

1065.

Ślifirska Aleksandra

1963

emeryt

1102.

Trociński Jarosław

1995

czynny

1066.

Śmiałkowska Anna

2011

czynny

1103.

Trociński Mikołaj

2015

czynny

1067.

Śmiechowicz Anna

2011

czynny

1104.

Trocki Krzysztof

1994

czynny

1068.

Śmigielski Andrzej

2011

czynny

1105.

Trybulska Marika

2016

czynny

1069.

Śniadek-Król Anita

2017

czynny

1106.

Trzaskowski Robert

2015

czynny

1070.

Śniegucki Marek

1990

czynny

1107.

Trzeciak Jerzy

2011

czynny

1071.

Światłowski Łukasz

2018

czynny

1108.

Trzeciak Małgorzata

2016

czynny

1072.

Świąder Andrzej

2001

czynny

1109.

Turska-Sitarek Aleksandra

2013

czynny

1073.

Świąder Michał

2013

czynny

1110.

Turski Janusz

1972

czynny
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1111.

Turski Witold

1957

emeryt

1148.

Wieczorek Marta

2018

czynny

1112.

Tyczyńska-Tuzin Renata

2015

czynny

1149.

Wiktor-Popławska Marlena

2015

czynny

1113.

Tylińska Ewelina

2017

czynny

1150.

Wilkanowski Piotr

2013

czynny

1114.

Tyszkiewicz Izabela

2004

czynny

1151.

Wilk-Rabiega Grażyna

1993

czynny

1115.

Urbaniak Aleksandra

2011

czynny

1152.

Wilmański Dominik

2011

czynny

1116.

Urbańska-Arendt Marta

2007

bierny

1153.

Winkiel Ewelina

2014

bierny

1117.

Uznańska Anna

2015

czynny

1154.

Wiśniewska Stanisława Jolanta

1990

emeryt

1118.

Van Blommestein Gabriele

2015

bierny

1155.

Wiśniewska-Antosik Lidia

1993

czynny

1119.

Wach Tomasz

2013

czynny

1156.

Wiśniewska-Krawczyk Aleksandra

2013

czynny

1120.

Wagner Anna

1981

czynny

1157.

Wiśniewski Przemysław

2009

czynny

1121.

Walaszczyk-Grelus Kamila

2014

czynny

1158.

Wiśniewski Włodzimierz

2014

czynny

1122.

Walaszek Michał

2015

czynny

1159.

Wiśniewski Jan

1975

emeryt

1123.

Walczak Grażyna

1986

czynny

1160.

Wiśniewski Leszek

1978

emeryt

1124.

Walczak-Karczemska Jadwiga

1969

czynny

1161.

Wiśniewski Ryszard

1990

emeryt

1125.

Walent-Marszałek Karolina

2013

czynny

1162.

Witkowska Agnieszka

2012

bierny

1126.

Walińska Monika

2015

czynny

1163.

Witmajer Ewelina

2017

czynny

1127.

Walkiewicz Jerzy

1980

czynny

1164.

Wodo Zbigniew

1981

czynny

1128.

Walkiewicz Jakub

2001

czynny

1165.

Wodo-Zacharek Elżbieta

2006

czynny

1129.

Walkiewicz Anna

2015

czynny

1166.

Wodzińska Ewa

1990

czynny

1130.

Warczyk Monika

2017

czynny

1167.

Wojciechowska Katarzyna

2011

czynny

1131.

Warpechowska Marzena

2007

czynny

1168.

Wojciechowski Janusz

1993

bierny

1132.

Warzywoda Stanisław

1987

emeryt

1169.

Wojda Justyna

2018

czynny

1133.

Wasiak Aleksandra

2017

czynny

1170.

Wojnar Dariusz

1999

czynny

1134.

Wawrzyńczak Agnieszka

2018

czynny

1171.

Wojtaszek Andrzej

2015

bierny

1135.

Ważbiński Marek

1996

czynny

1172.

Wojtczak Krzysztof

2017

czynny

1136.

Wendler Ewa

2001

czynny

1173.

Wojtczak Przemysław

2017

czynny

1137.

Wenne Katarzyna

2018

czynny

1174.

Wojtczak Jolanta

1966

emeryt

1138.

Wentlandt-Walkiewicz Maria

1982

czynny

1175.

Wojtysiak Michał

2006

czynny

1139.

Werner Katarzyna

2013

czynny

1176.

Wolschendorf-Łazowska Elżbieta

2001

czynny

1140.

Werner-Rusewicz Jadwiga

1993

czynny

1177.

Wolska Jagoda

1992

czynny

1141.

Werpachowska-Grzywińska Karolina

2010

czynny

1178.

Wolska Agnieszka

2007

bierny

1142.

Wesołowska-Świder Izabela

2013

czynny

1179.

Wolska-Głowacz Anna

1998

czynny

1143.

Wędzina Zbigniew

1991

czynny

1180.

Wolska-Konopacka Anna

2011

czynny

1144.

Węgierski Maciej

2013

czynny

1181.

Wolski Mariusz

2001

czynny

1145.

Wiankowska Magdalena

2016

czynny

1182.

Wolski Wiesław

1975

czynny

1146.

Wiciński Grzegorz

2016

czynny

1183.

Worek Piotr

2013

czynny

1147.

Wieczorek Katarzyna Gabriela

2011

czynny

1184.

Wosiński Andrzej

1979

czynny

126

S p is a dwok atów

imi ę i n a z w isko a dwo k ata

ro k w pisu

s tatus

imi ę i n a z w isko a dwo k ata

ro k w pisu

s tatus

1185.

Woskowicz Ewa

2004

czynny

1222.

Zawadzki Arkadiusz

2016

czynny

1186.

Woszczyk-Dębkowska Aleksandra

2011

czynny

1223.

Zawieja Piotr

2010

czynny

1187.

Woźniacka-Węgierska Małgorzata

2012

czynny

1224.

Zawis Paweł

2018

czynny

1188.

Woźniacki Wojciech

1989

czynny

1225.

Zbierska Aleksandra

2014

czynny

1189.

Woźniacki Wojciech Marek

2017

czynny

1226.

Zbroch-Hyży Paulina

2018

czynny

1190.

Woźniak Bartosz

2004

czynny

1227.

Zbrojewski Mateusz

2016

czynny

1191.

Woźniak Michał

2005

czynny

1228.

Zdanowicz Łukasz

2016

czynny

1192.

Woźniak Ewa

2014

czynny

1229.

Zdral Małgorzata

2016

czynny

1193.

Woźniak Włodzimierz

1983

czynny

1230.

Zdzieszyńska Joanna

2009

czynny

1194.

Wójcik-Szewczyk Katarzyna

2013

bierny

1231.

Zejda Eugeniusz

1991

czynny

1195.

Wójt Tomasz

2013

czynny

1232.

Zgierska-Banaszczyk Emilia

2013

czynny

1196.

Wójtowicz Tomasz

2004

bierny

1233.

Zielińska Joanna

2008

czynny

1197.

Wrąbel Karolina

2015

czynny

1234.

Zielińska Justyna

2011

czynny

1198.

Wrona Marcin

2012

czynny

1235.

Zielińska Karolina

2017

czynny

1199.

Wróbel Wioleta

2015

czynny

1236.

Zieliński Ryszard

1995

emeryt

1200.

Wróbel Agata

2017

czynny

1237.

Zimmer Małgorzata

2011

czynny

1201.

Wróblewska-Młoczkowska Marta

2004

czynny

1238.

Zimoch Iwona

1986

czynny

1202.

Wróblewski Arkadiusz

2012

czynny

1239.

Ziołkiewicz Barbara

2011

czynny

1203.

Wrzosek Wanda

1994

emeryt

1240.

Ziomek Magdalena

1999

czynny

1204.

Wyrozumska-Cieniewska Ewa

2007

czynny

1241.

Ziomek Jacek

1981

emeryt

1205.

Wyrwał Tomasz

1981

emeryt

1242.

Ziółkowski Bogusław

1982

czynny

1206.

Wyrwał Piotr

2007

bierny

1243.

Zirk-Sadowska Irena

1996

czynny

1207.

Wyrwas Jarosław

2001

czynny

1244.

Zjawiona Beata

2010

czynny

1208.

Wyrwas Agnieszka

2009

czynny

1245.

Żak Anna

2009

czynny

1209.

Wyrwas Paweł

1988

czynny

1246.

Żakowska Agnieszka

1989

czynny

1210.

Wyrzykowska-Kochaniecka Joanna

1962

emeryt

1247.

Żelechowski Krzysztof

2013

czynny

1211.

Zaborniak Piotr

2010

czynny

1248.

Żmijewski Michał

2014

czynny

1212.

Zacharek Bartosz

2006

czynny

1249.

Żółtowska Monika

2013

bierny

1213.

Zagajewski Sławomir

2001

czynny

1250.

Żurek Wanda

1995

emeryt

1214.

Zagroba Marcin

2017

czynny

1251.

Żurek-Macias Paulina

2004

czynny

1215.

Zając Małgorzata

2016

czynny

1216.

Zakrzewska-Podolska Henryka

1989

czynny

1217.

Zakrzewski Tomasz

2011

czynny

1218.

Zaleska Marzena

2009

czynny

1219.

Zarzycka-Karpińska Joanna

2009

czynny

1220.

Zawadowski Stanisław

2017

czynny

1221.

Zawadzka Natalia

2013

czynny
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