










Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Ad-
wokatów „WIOSNA RIDERS” i Ogólnopol-
skiego Rajdu Rowerowo-Pieszego „WIOSNA 
BIKE”;

• stworzenie w siedzibie ORA w Łodzi prezen-
tacji zdjęć z imprez KMAP, przybliżających 
Członkom naszej Izby działania Klubu 
i podkreślających jego integracyjny charakter;

• udział reprezentacji naszej Izby w imprezach 
sportowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim;

• utworzenie strony www KMAP, która od 
końca marca 2013 r. zanotowała ponad 
35000! odwiedzin;

• zorganizowanie uroczystości otwarcia 
siedziby KMAP, w której wzięli udział 
między innymi: Prezes NRA Adw. Andrzej 
Zwara, Przewodniczący Komisji Integracji 
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki 
NRA Adw. Stanisław Estreich oraz Dziekani 
innych Okręgowych Rad Adwokackich;

• fi nansową pomoc udzielaną Aplikantom 
naszej Izby biorącym udział w imprezach 
sportowo-integracyjnych;

• współpracę z Redakcją „KRONIKI”, dzięki 
której Czytelnicy pisma otrzymują stałą 
informację o organizowanych imprezach 
sportowo-integracyjnych;

• stworzenie bazy danych Adwokatów i Ap-
likantów adwokackich oraz przedstawicieli 
innych zawodów prawniczych z całej Polski, 
uwzględniającej zainteresowania sportowe 
poszczególnych osób;

• udział w przedsięwzięciach Komisji blisko 
dwóch tysięcy Adwokatów i Aplikantów 

adwokackich z całej Polski w tym głównie 
z Izby Łódzkiej; 

• nawiązanie współpracy z podobnymi do 
KSiR Komisjami z ORA z całej Polski. 

Do porażek KSiR zaliczyłbym:  
• niezorganizowanie w roku 2013 Turni-

eju w Piłkę Nożną o Puchar Dziekana ORA 
w Łodzi;

• niezorganizowanie w bieżącym roku „BALU 
MISTRZÓW SPORTU 2013”. 

Plany Komisji sprowadzają się w ogólnym zary-
sie do zachowania dotychczasowych jej osiągnięć 
oraz rozszerzania jej działalności na kolejne 
płaszczyzny związane z integracją łódzkiej i kra-
jowej Palestry poprzez sport i rekreację. Zami-
arem KSiR jest w szczególności:
• przygotowanie propozycji skierowanej do 

Adwokatów i Aplikantów adwokackich naszej 
Izby, obejmującej treningi z nowych dyscy-
plin sportowych np. tenisa ziemnego, tenisa 
stołowego, fi tness, jogging, zajęć siłowych, 
narciarstwa zjazdowego i biegowego itp., a 
także innych dyscyplin sportowych wskazan-
ych przez Członków Izby;    

• organizacja nowych turniejów, rozgrywek i 
spotkań sportowo-integracyjnych o zasięgu 
lokalnym i ogólnopolskim np. Otwartych Mis-
trzostw w Narciarstwie o Puchar Dziekana ORA 
w Łodzi, które mogłyby się odbyć już w lutym 
2014 r. na górze Kamieńsk k. Bełchatowa, Ra-
jdu Rowerowego Łódzkiej Izby Adwokackiej 
„PALESTRA-ŁÓDŹ BIKE”, który miałby się 
odbyć (po raz drugi) w lipcu 2014 r., Ogólnop-
olskich Halowych Mistrzostw w Tenisie Ziem-

nym, które mogłyby zostać zorganizowane w 
grudniu 2014 r., otwarcie Izby Pamięci Spor-
towej ORA w Łodzi, 

• pogłębianie współpracy z KIŚKSiT;
• intensyfi kacja działań mających na celu 

pozyskiwanie zewnętrznych źródeł fi nansow-
ania KSiR;

• powiększanie grona osób włączających się w 
prace Komisji;

• stworzenie strony www KSiR współpracującej 
ze stroną KMAP i posiadającej platformę 
wymiany informacji, co umożliwiałoby za-
poznawanie się z krytycznymi uwagami 
dotyczącymi prac Komisji oraz stanowiło 
źródło nowych pomysłów, niezwykle cennych 
dla poszerzania działań sportowo-integra-
cyjnych.  

Retrospekcja prac KSiR, pozwoliła na przedstaw-
ienie osiągnięć, porażek i planów Komisji. Czy 
ocena ta jest jednak poprawna? Czy planowane 
działania przyniosą zamierzony skutek? Na te 
pytania nie sposób dzisiaj odpowiedzieć jed-
noznacznie. Wydaje się jednak, że nie to jest 
najważniejsze. Najważniejsze są bowiem: zapał 
i wiara Członków Komisji w sukces, czego nie 
brakuje oraz przychylność obecnych władz naszej 
Izby dla działań KSiR. Czy wszystkie te elementy 
uda się połączyć w całość pokaże czas.
Ze sportowym pozdrowieniem 

Adw. Jarosław Szczepaniak 
Przewodniczący KSiR ORA w Łodzi
Komandor KMAP
Członek KIŚKSiT NRA
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Wywiad z Dziekanem ORA w Łodzi adw. 
Jarosławem Zdzisławem Szymańskim
Katarzyna Piotrowska-Mańko: Panie Dzie-
kanie. To już szósty miesiąc Pana kadencji. 
Sądzę, że Koledzy są  ciekawi, jak Pan po-
strzega ten czas, czy spodziewał się Pan tyle 
pracy ? Czy wprowadzono jakieś zmiany w 
funkcjonowaniu Okręgowej Rady Adwo-
kackiej, a jeśli tak to jakie i w tej sytuacji, 
czy może Pan dziś skomentować – czy speł-
niają swoje role ?

Dziekan Jarosław Zdzisław Szymański: 
Obejmując funkcję dziekana ORA Łodzi mia-
łem konkretny plan i program przeprowadze-
nia zmian w Łódzkiej Adwokaturze zarów-
no w aspekcie wewnętrznym funkcjonowa-
nia władz samorządowych i warunków pra-
cy adwokatów łódzkich i  ich integracji, jak 
również w kreowaniu wizerunku społecznego 
Adwokatury  i wzmocnienia jej pozycji, jako 
siły społecznej w przestrzeni publicznej. Osią-
gnięcie tych celów wymaga bardzo dużo cza-
su i pracy. Więcej niż się spodziewałem. Pro-
szę sobie wyobrazić, iż wydawało mi się, że 
gdy sceduję na dwóch kompetentnych i pra-
cowitych wicedziekanów (a tacy są) prowa-
dzenie spraw bieżących w zakresie zarządza-
nia pracą biura ORA i poszczególnych refera-
tów, to będę mógł zająć się sprawami – tzw. 
programowymi i strategicznymi. Tak jednak 
nie jest. Muszę zajmować się również sprawa-
mi bieżącymi i administracyjnymi. Od pierw-
szych dni mojej kadencji wprowadziłem sta-
łe dyżury dziekańskie dwa razy w tygodniu i 
przez 6 miesięcy nigdy się nie zdarzyło, aby w 
czasie dyżurów nie pojawili się adwokaci czy 
też  osoby z zewnątrz. Adwokaci pojawiają się 
głównie w sprawach problemów z klientami, 
ale także czasem trudnych relacjach koleżeń-
sko - zawodowych, osoby z zewnątrz przycho-
dzą po wsparcie ze strony instytucji ochrony 
praw i wolności obywatelskich, jaką jest Adwo-
katura (przykładem takiej sytuacji jest Nasze za-
angażowanie w sprawę łodzianina aresztowane-
go w Grecji podczas wakacji z wnuczką).
Wprowadziłem również ponadstandardowy 
model podziału pracy w ORA. W myśl dewi-
zy, która przyświeca tej Radzie, iż przyszliśmy 
tutaj do pracy na rzecz środowiska i tylko po 
to, zostały przeniesione określone kompeten-
cje na zastępców członków ORA. Pani Mece-

nas Barbara Kosińska organizuje i wspoma-
ga cywilistycznie w programach merytorycz-
nych pracę Komisji Doskonalenia Zawodo-
wego. Pani Mecenas Marzena Warpechowska 
przejęła przewodniczenie Komisji Parlamen-
tarno-Prawnej, Pan Mecenas Jarosław Bielski 
został wdrożony w pracę skarbnika, a Pan Me-
cenas Mariusz Mazepus jest odpowiedzialny z 
ramienia ORA za sprawy ośrodka wypoczyn-
kowego w Grotnikach i kontakty z samorzą-
dem „grotniczańskim”. Została również po-
wołana nowa Komisja Wizerunkowa ORA, 
której przewodniczy Pani Mecenas Patrycja 
Leśkiewicz, współpracująca z wicedziekanem 
Mecenasem Dariuszem Wojnarem, jako odpo-
wiedzialnym za strategię wizerunkową i me-
dialną ORA. Polityka informacyjna zewnętrz-
na Rady jest realizowana przez Rzecznika Pra-
sowego Mecenasa Piotra Kaszewiaka. Dzię-
ki Rzecznikowi Prasowemu jeszcze nigdy w 
przeszłości ORA w Łodzi sprawy adwokackie 
nie były tak często obecne w mediach i to rów-

nież w elektronicznych. Na szczególne doce-
nienie zasługuje praca sekretariatu biura Rady 
i osoby sekretarza Rady Mecenasa Sławomi-
ra Szatkiewicza oraz zastępcy sekretarza Me-
cenasa Jarosława Wyrwasa. W chwili obec-
nej praca sekretariatu przebiega sprawnie bez 
opóźnień, co ma znaczenie w wykonywaniu 
terminowym obowiązków w zakresie przeka-
zywania informacji Ministerstwu Sprawiedli-
wości. Ale praca dla środowiska nie sprowa-
dza się przecież do pracy wykonywanej przez 
osoby pełniące funkcje w samorządzie. Dla in-
tegracji środowiska niezbędna jest aktywność 
poszczególnych adwokatów, którzy identy-
fi kują się w pełni z samorządną adwokaturą. 
Działania Rady bardzo wspierają na niwie or-
ganizacji spotkań środowiskowych w Radzie 
doświadczeni adwokaci jak Pani Mecenas Bo-
żena Niciecka-Ostojska, Pan Mecenas Marek 
Kopczyński, czy też w działaniach promocyj-
nych i wizerunkowych adwokatury łódzkiej 
przedstawiciele młodego pokolenia np. Pani 
Mec. Aleksandra Bieżgalska czy Mec. Piotr 
Nowakowski.
KP-M: Jak ocenia Pan prace poszczegól-
nych Komisji ? Co chciałby Pan zakomuni-
kować ich członkom ? 
J. Z. Sz. Pracę wszystkich komisji ORA za-
równo tych regulaminowych jak i ponadregu-
laminowych oceniam bardzo dobrze, ponie-
waż członkowie komisji pracują i chcą pra-
cować widząc sens pracy na rzecz środowi-
ska. Miarą sukcesu w pracy samorządowej jest 
ilość osób w nią zaangażowanych, co samo w so-
bie sprzyja skuteczności działania. Wierzę, że w 
ciężkich czasach w wykonywaniu Naszego za-
wodu, chcemy być razem by budować pozycję 
społeczną Adwokatury, a zarazem pozycję spo-
łeczną każdego z Nas jako członka tej samorzą-
dowej  wspólnoty. Poprzez udział pracy w  komi-
sjach możemy wyjść z marazmu i przeświadcze-
nia, iż Adwokatura nic już nie może.
KP-M: Panie Dziekanie. Słyszę w tej wypo-
wiedzi ogromną dozę optymizmu. Czy jest 
coś co Pana jednak zaskoczyło ? 
J. Z. Sz. Najbardziej zaskoczyła mnie sprawy 
administracyjne, które na mnie oczekiwały, w 
szczególności potrzeba negocjacji i podpisa-
nia nowej umowy z największym Naszym na-
jemcą, kwestie związane z obowiązkami wła-

fot. Michał Borowski
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Taksa adwokacka
O potrzebie urynkowienia taksy adwokackiej mówi O potrzebie urynkowienia taksy adwokackiej mówi 
się od dawna. W zasadzie od czasu, gdy minister się od dawna. W zasadzie od czasu, gdy minister 
Ziobro tak poprzestawiał przepisy rozporządzenia, że Ziobro tak poprzestawiał przepisy rozporządzenia, że 
praktycznie zniósł zwielokrotnianie stawki minimalnej.praktycznie zniósł zwielokrotnianie stawki minimalnej.
Trudno uchwycić moment, w którym NRA pod-
jęła starania o doprowadzenie do nowelizacji tak-
sy adwokackiej NRA. Nie było bowiem formal-
nej uchwały, nie było przyjętego planu działań. 
Ale wszyscy czuliśmy, że trzeba od czegoś za-
cząć. Zazwyczaj za-
czyna się od początku. 
W tym przypadku, od 
przygotowania podat-
nego gruntu, czyli od 
działań o charakterze 
medialnym. Bo trze-
ba było wytłumaczyć 
opinii publicznej różni-
cę między taksą adwo-
kacką z wyboru, a tak-
są z urzędu. Wszak czę-
sto nawet sędziowie nie 
mają świadomości, że 
zasądzając koszty za-
stępstwa procesowego 
w sprawie z wyboru nie orzekają o naszym wy-
nagrodzeniu, lecz o „stopie zwrotu” dla klienta w 
razie wygrania sprawy. Świadomość różnicy dia-
metralnie zmienia optykę, niwelując z debaty pu-
blicznej element wysokości naszych adwokac-
kich zarobków. Już w 2010 rozpoczęliśmy publi-
kację felietonów prasowych, w których uświada-
mialiśmy, że rynkowa taksa z wyboru to ochro-
na powszechności i dostępności usług prawnych 
oraz tama dla pieniactwa procesowego. Pod ko-
niec 2011 roku przeprowadziliśmy na stronie ad-
wokatura.pl obszerną ankietę, umożliwiając wy-
powiedzenie się jaką stawkę adwokaci uzna-
ją za rynkową. Liczba uczestników przeszła na-
sze najśmielsze oczekiwania sprawiając, że uzy-
skaliśmy dane mające walor danych statystycz-
nych. Niestety spotkaliśmy się z oporem materii 
wywołanym dziurą budżetową. Fiskalna polity-
ka państwa i poszukiwanie w resortach oszczęd-
ności znalazły wyraz w procesie wręcz odwrot-
nym. Minister sprawiedliwości na początku 
2012r. wystąpił z inicjatywą wprowadzenia ry-
czałtowych stawek za prowadzenie kolejnej kate-
gorii spraw, tym razem o odszkodowania za prze-

ludnienie w celach. Oczywiście motywem dzia-
łania były urzędówki. Więźniowe, zapewne z nu-
dów albo dla szpanu, składali z góry przegrane 
powództwa z abstrakcyjnie wysokimi żądania-
mi fi nansowymi. Przegrana odbijała się obcią-

żaniem Skarbu Państwa 
najwyższą stawką z wi-
dełek. Nie muszę przy-
pominać, że NRA sta-
nowczo sprzeciwiała 
się tej zmianie, nie tylko 
poprzez przyjęcie sto-
sownych uchwał. Uru-
chomiliśmy kampanię 
medialną, której wyni-
kiem był pierwszy do-
wód, że nasza argu-
mentacja dociera do in-
nych środowisk praw-
niczych. Oto w czasie 
konsultacji społecznych 

przedstawiciele środowisk sędziowskich i pro-
kuratorskich z własnej inicjatywy zwrócili uwa-
gę, że zaproponowana stawka jest nieuzasadnie-
nie niska (dziś takie stanowisko prezentuje nawet 
Rzecznik Praw Obywatelskich). Kolejna, wpro-
wadzona wbrew opinii NRA nowela rozporzą-
dzenia, ustalająca kolejne stawki ryczałtowe, tym 
razem w sprawach o uznanie wzorca postano-
wień umownych za niedozwolone oraz w spra-
wach dotyczących skarg na przewlekłość postę-
powania, również spotkała się z ostrą krytyką 
medialną. Takie działania ministra uświadomiły 
nam jedno: że taksa za urzędówki kotwiczy tak-
sę w sprawach z wyboru. Bez rozdzielenia rozpo-
rządzeń będziemy zakładnikami fi skalizmów bu-
dżetowych. A przecież rozdzielenie rozporządzeń 
w zasadzie realizowałoby delegację ustawową. 
Wszak przepisy prawa o adwokaturze obligują 
ministra sprawiedliwości do wydania dwóch róż-
nych rozporządzeń; jednego w sprawie taksy mi-
nimalnej w sprawach z wyboru i drugiego okre-
ślającego taksę maksymalną w sprawach z urzę-
du. Nasze starania i zabiegi mają nie tylko wy-
miar zewnętrzny (również z elementem między-

narodowym – obecnie analizujemy sytuację w in-
nych krajach UE), choć ten jest najbardziej wi-
doczny. I to nie tylko poprzez działania członków 
władz samorządu. Udało nam się zaktywizować 
nasze własne środowisko, mamy wręcz „pospoli-
te ruszenie” w sprawie taksy adwokackiej i kosz-
tów pomocy prawnej z urzędu. Nasza praca przy-
biera wymiar systemowy, już nie tylko doma-
gamy się zmian, ale wychodzimy z konkretny-
mi propozycjami. Nie tylko mówimy o potrzebie 
rozdzielenia taksy na dwa rozporządzenia i ko-
nieczności urynkowienia stawek. Dajemy stronie 
rządowej konkretne propozycje, które mogą zni-
welować defi cyt budżetowy. Zaproponowaliśmy 
stworzenie funduszu fi nansującego pomoc praw-
ną z urzędu. Z naszej strony wypłynęła inicjaty-
wa częściowego zwolnienia od kosztów adwo-
kata z urzędu. Zdajemy sobie bowiem sprawę, iż 
taka częściowa partycypacja w kosztach adwoka-
ta często jest możliwa, a nadto może mieć „zba-
wienny” skutek dla samej chęci skorzystania z 
pomocy (szczególnie widoczny w sprawach, któ-
re według nas pełnomocników z urzędu są oczy-
wiście niezasadne). Fundusz pomocy prawnej z 
urzędu mógłby być zasilany nie tylko jak dotych-
czas środkami budżetowymi, nie tylko wpłatami 
osób częściowo zwolnionych, nie tylko wpłata-
mi tych, którzy przegrali sprawę. Można również 
fundusz taki dofi nansowywać w ramach decydo-
wania o losach 1 % podatku dochodowego czy 
wręcz z dobrowolnych darowizn. O działaniach 
kuluarowych pisać nie wolno. Można jednak na-
pisać, iż zabiegamy o utworzenie zespołu z udzia-
łem przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwo-
ści i radców prawnych, którego zadaniem byłoby 
wypracowanie konkretnych, kompromisowych i 
akceptowalnych dla budżetu i dla obu środowisk 
zawodowych, rozwiązań prawnych tak w materii 
taksy, jak i pomocy prawnej z urzędu.

adw. Rafał Dębowski - Członek NRA

Nr 54, Listopad 201316 Kronika - Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Wynagrodzenie













Konferencja, która z inicjatywy ORA w Łodzi 
odbyła się w hotelu Grand w pierwszy week-
end października, a dotyczyła między innymi 
obowiązującego nas generalnego zakazu re-
klamy przyniosła niesamowity skutek w po-
staci rozmów w środowisku na ten temat. Wi-
dać zarysowane trzy nurty i sposoby patrzenia 
na problem reklamy, a środowisko jest wyraź-
nie podzielone. 
Jest grupa adwokatów, którzy apelują za cał-
kowitym zniesieniem zakazu reklamy - tłuma-
cząc, że obowiązujące przepisy kodeksu etyki 
są fi kcją, że w związku ze zmianami na rynku 
usług prawniczych istotnym jest dopuszczenie 
pełnej swobody do reklamy wiążąc je ze swo-
bodą prowadzonej działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorców. Tłumaczą, że prawa 
ryku są twarde i trzeba się nimi kierować. Są 
i przeciwnicy, którzy opowiadają się za całko-
witym zakazem reklamy z możliwością publi-
kacji swojego wizerunku w Internecie poprzez 
strony WWW, wizytówki oraz promocje po-
przez akcje wizerunkowe adwokatury całego 
środowiska. Odwołują się do etosu zawodo-
wego, ideałów i wartości, do historii tworzo-
nej przez lata oraz zdobywanych umiejętności 
i specjalizacji oraz są zwolennikami uczciwej 
konkurencji zawodowej. Pozostają jednocze-
śnie w opozycji do pauperyzacji i marketingo-
wego traktowania zawodu adwokata. Trzecia 
grupa to ta, która dopuszcza możliwość rekla-
my z pewnymi ograniczeniami. A mianowi-
cie takimi, które służyć mają otwarciu się na 
współczesny świat w poszanowaniu zasad ety-
ki. Reprezentanci polityki umiarkowanej w za-
kresie reklamy postulują - ważny jest otaczają-
cy nas świat, to że idzie on naprzód i my razem 
z nim iść musimy. Jednak tylko w takim zakre-
sie, w jakim nie będzie to szkodziło adwoka-
turze, wartościom i zasadom wypracowanym 
przez lata. 
Podczas konferencji Pan Mec. Andrzej Mi-
chałowski sięgnął do pewnego opisu, któ-
ry świetnie obrazuje problem, z którym przy-

szło się zmierzyć adwokaturze i to od nas zale-
ży jaki obierzemy kierunek: ,,Biolodzy ewolu-
cyjni podają całe mnóstwo przykładów na to, 
jak należy postępować, żeby odnosić sukces 
bądź, jak nie należy postępować i co prowa-
dzi do upadku. Podają przykłady, które miały 
miejsce w historii, po to by pokazać, że nie ma 
prostych reguł dotyczących zachowania bądź 
odrzucania dotychczasowych zasad. Osadni-
cy na Grenlandii. Pochodzili z Norwegii. Byli 
bardzo przywiązani do swoich zasad. Hodo-
wali bydło mimo ustawicznego braku siana 
na Grenlandii. Nie jedli fok tak jak tubylcy. 
Gardzili fokami. Gardzili fokami nawet wte-
dy, gdy bydło przez nich hodowane nie mia-
ło siły opuszczać gospodarskich zabudowań. 
Wynosili je na własnych rękach. Zachowali 
zasady, ale przegrali w życiu. Musieli ustąpić. 
Ale na Wyspie Wielkanocnej zawsze ceniono 
las, drzewa, bo zapobiegały erozji. Po to żeby 
sprostać konkurencji i oczekiwaniom przyby-
szy zaczęto wycinać drzewa. Odstąpiono od 
dotychczasowych zasad i skończyło się to pu-
stynnieniem i również zagładą. A zatem od-
stępstwo od reguł nie zawsze przynosi sukces. 
Tak zatem przy zakazie reklamowania adwo-
katów – czy uchylić czy otworzyć śluzę z ad-
wokackimi reklamami? Reklama adwokacka 
nie stoi u bram, to jest rzeczywistość. Wystar-
czy otworzyć Internet. Zasady, które zabrania-
ją reklam adwokackich stają się (…) fi kcją”.
Inne postulaty poruszane przez Kolegów to 
potrzeba walki z ignorancją i brakiem umiejęt-
ności pseudo fi rm prawniczych (m. in. rozda-
jących ulotki przed sądami), którzy nawet cza-

sami podszywają się pod adwokatów. Niewąt-
pliwie szkodzą klientom, którzy niejednokrot-
nie stawiają znak równości między tymi ‘niby 
prawnikami’, a adwokatami. To nam szko-
dzi. Problem zakazu reklamy, zdaniem uczest-
ników konferencji, nie jest jedynym proble-
mem. Jest nim też brak interwencji ze strony 
nas samych w zakresie łamania kodeksu etyki 
w aspekcie zakazu reklamy przez kolegów ad-
wokatów. Nie robimy tego, choć nas to dener-
wuje. Są wśród nas tacy, którzy jawnie łamią 
zasady, a my milczymy. Dlaczego ? 
Pojawił się też ważny dezyderat o akcji wize-
runkowej całej palestry, jako niezmiernie waż-
nej,  tej, która ma promować nasze umiejętno-
ści i wartości jakimi się kierujemy. Zmiana wi-
zerunku adwokatury jako całości jest bardzo 
ważna. Zwłaszcza w kontekście wykładów 
przeprowadzonych na konferencji i statystyk, 
które biją na alarm i są druzgocące. Lepiej 
nie mówić co sądzi o nas przeciętny Kowal-
ski. Panowie i Panie chyba już czas to zmie-
nić. Zacząć od nas samych, pracując każdego 
dnia, tak jakbyśmy pracowali nie tylko na na-
sze dobre imię, ale również na wizerunek ca-
łego środowiska. To bardzo ważne. Uczyńmy 
z naszego zawodu atut, bądźmy najlepsi mery-
torycznie, nie zapominając przy tym o empa-
tii oraz misji naszego zawodu, bądźmy ludź-
mi czynu i wysokiej kultury. W dobie braku 
autorytetów musimy się odwoływać do wy-
bitnych jednostek, które tworzyły markę samą 
w sobie. Zwróciła na to w swym fantastycz-
nym wykładzie podczas konferencji Pani 
Dr Monika Dziurnikowska - Stefańska cytu-
jąc jednego z publicystów „Zniknął według 
mnie etos adwokacki widziany oczami me-
diów. Kiedyś to było dość istotne. Starzy, do-
świadczeni adwokaci, którzy potrafi li zasypy-
wać anegdotami, byli instytucjami samymi w 
sobie. Do nich potrafi li się dziennikarze zwra-
cać z pewnością, że uzyskają uczciwą odpo-
wiedź na każde pytanie”. Potrzeba nam budo-
wania autorytetów, ważna jest również specja-

Reklama czy jej brak? 
W dniach 4 – 5 października 2013 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej W dniach 4 – 5 października 2013 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi dzięki współpracy Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz w Łodzi dzięki współpracy Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbyła się konferencja pod hasłemOkręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbyła się konferencja pod hasłem
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skiwać klientów, promować zawód adwoka-
ta jako elitarny, w jaki wreszcie sposób szko-
lić i pracować nad specjalizacjami poszczegól-
nych adwokatów. Wśród rozmów z adwokatami 
da się zauważyć bardzo wyraźny trend. Adwoka-
ci karnicy nie chcą reklamy, ich reklamą, jak mó-
wią, jest własna praca, kontakt z klientem które-
mu służą, który przekazuje informację o adwo-
kacie dalej, a ten zdobywa klientów. Ci nie mu-
szą się obawiać póki co radców prawnych bo-
wiem wprowadzenie regulacji pozwalających 
na uczestniczeniu radców w postępowaniach 
karnych nie zmienia postaci rzeczy, że oni tego 
robić faktycznie nie umieją, nie mają tradycji 
przekazywanych latami. To wbrew pozorom 
trudna sztuka. I my powinniśmy z tej sztuki 
i tradycji zawodu czerpać, szlifując nasz bry-
lant. To złota zasada elitaryzmu, o której w 
swoim wystąpieniu podczas konferencji mó-
wił mec. Jerzy Naumann. Adwokaci cywili-
ści wyraźnie chcą reklamy, walcząc z trudnym 
rynkiem i oceanem prawników. Zakres prawa 
cywilnego w zakresie świadczonych usług po-
krywa się z uprawnieniami radców prawnych 
oraz szeroko rozumianego rynku prawników. I 
tu trzeba również ten aspekt zrozumieć, bo to 
ogromny problem. Niemniej jednak zawód ad-
wokata zawsze różnił się od zawodu radcy i 
pozostaję w przekonaniu, że to się nie zmie-

ni. Mam również nadzieję, że adwokaci z rad-
cami nie będą toczyć wojny polsko-polskiej 
(zwłaszcza na łamach facebooka, czy tweete-
ra), a każdy z nas znajdzie swoje miejsce do 
świadczenia usług. Odważę się na jeszcze jed-
no stwierdzenie w imię obrony wartości adwo-
katury my, jak słusznie zauważył mec. Andrzej 
Wosiński, służymy ludziom, nikt nie jest do 
tego zmuszony. Ci z nas, którzy szukają zatrud-
nienia na umowę o pracę i Ci którzy pragną rekla-
my bez ograniczeń, mogą zasilić szeregi radców 
prawnych, którzy mogą się zatrudniać i reklamo-
wać. Jest jeszcze jeden ważny aspekt. Nikt o tym 
nie mówi, że każdy z nas ma inne spojrzenie na 
wartości i poglądy oraz każdy z nas ma inne po-
czucie, co mu wolno, a czego nie. Jak zatem wy-
kluczyć sytuację, w której przy założeniu dopusz-
czonej reklamy, jakiś kolega adwokat zafunduje 
sobie reklamę, która będzie dla innych oburzają-
cą i niedopuszczalną dla kolegów adwokatów i 
całego społeczeństwa. Nie możemy zapomnieć, 
że jedna zła reklama puszczona w świat może 
wyrządzić więcej szkody adwokaturze niż set-
ki dobrych reklam. O tym w swoim wystąpieniu 
mówił  Adw. Jerzy Naumann, który wskazał pe-
wien przykład dość kontrowersyjny jednak moc-
no otwierający oczy również na minusy wynika-
jące z reklamowania zawodu zaufania, otóż: ,,jak 
miałby się reklamować np. ksiądz. A jak wiado-

mo wierni, którzy przychodzą do kościoła zosta-
wiają tam parę złotych na tacy. Jak zatem miałby 
się reklamować ksiądz, który chciałby, aby tych 
wiernych, którzy przyjdą do spowiedzi było jak 
najwięcej właśnie w jego kościele. Spowiadam 
wyrozumiale, dogłębnie i szybko. Otwórzmy 
swoją wyobraźnie i spróbujmy sobie wyobrazić, 
jak miałyby brzmieć nasze reklamy zawodowe. 
Informacje o działalności mamy i ona funkcjonu-
je. Jak miałaby brzmieć reklama naszej działalno-
ści, naszej indywidualnej działalności, nie rekla-
ma zawodu adwokata, ale reklama załóżmy ad-
wokata Jerzego Naumana, by nikogo nie obrazić.
(…) Proszę kolegów o chwilę spojrzenia w przy-
szłość, aż do poniedziałku i wyobrażenia sobie, 
że od poniedziałku zakaz reklamowania się został 
uchylony. Jest poniedziałek 9 rano nie ma zakazu 
reklamy. Co każdy z nas zrobi ? Mam wrażenie, 
że większość z nas się mocno zafrasuje - tylko co 
ja mam zrobić? Czy opłacić emerytkę 60 złotych 
na tydzień, która będzie wydawała z talii ulotek 
moją ulotkę, czy mam sam może stanąć pod są-
dem z togą przewieszoną i coś rozdawać ? Jedną 
ręką pełnomocnictwo a drugą ulotki. Czy mam 
pójść do gazety ? Jakiej gazety ? Ile ja w ogóle 
mam przygotować na ten cel? Mało tego musi-
my się jeszcze zdecydować, jak będą brzmiały 
te ogłoszenia, czy ja sobie tak to wyobrażam? 
Znam się na rzeczy Adwokat Jerzy Naumann. 
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Samorządność zawodów zaufania publicznego w 
społeczeństwie obywatelskim
Samorządność jest słowem, które w nowożyt-
nej historii Polski zawiera bardzo silny ładunek 
konotacji historycznych i emocji związanych 
wprost z okresem walki o niezależny i samorząd-
ny związek zawodowy Solidarność oraz z działa-
niami  opozycji demokratycznej w latach osiem-
dziesiątych XX wieku zmierzających do przy-
wrócenia Polsce suwerenności  i zbudowania de-
mokratycznego państwa.
Nadzieje te spełniły się. W Konstytucji Rzeczy-
pospolitej  z 1997r. Naród  stał się suwerenem,  
a poszanowanie i  ochronę godności obywatela 
– przyrodzonej i niezbywalnej  - wskazano jako 
obowiązek władz publicznych. Przywrócono sa-
morząd terytorialny, uczestniczący w sprawowa-
niu władzy publicznej, konstytucyjną zasadą sta-
ła się decentralizacja władzy publicznej. W tej fi -
lozofi i państwa swe miejsce znalazły też samo-
rządy zawodowe.
Samorządność zawodowa została wprowadzona 
w Konstytucji jako cecha konstytutywna dla po-
jęcia  zawodów zaufania publicznego, które po 
myśli art. 17 ust. 1 Konstytucji  wykonują  część 
władzy publicznej w ramach realizacji zasady po-
mocniczości wobec organów państwa.
Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego chociaż 
nie jest pojęciem normatywnym, a wypracowa-
nym przez język środków komunikacji społecz-
nej i polityki, nade wszystko zaś  silnego nurtu fi -
lozofi cznego, którego początków szukać należy 
już u Arystotelesa,  jest ono integralnie związa-
ne z pojęciem demokratycznego państwa praw-
nego i zakłada standardy wyższe niż pojęcie sys-
temu demokratycznego,  wzbogacając tenże o 
kategorię twórczej aktywności obywateli w spra-
wach publicznych, której demokratyczne pań-
stwo winno sprzyjać. Za społeczeństwo obywa-
telskie uznaje się współcześnie takie, w którym: 
a) suwerenem władzy jest naród sprawujący ją 
przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, 
b) władza działa w granicach i na podstawie pra-
wa, 

c) system źródeł prawa uwzględnia interesy oby-
wateli, 
d) istnieje prawny system ochrony praw i wolno-
ści obywateli, 
e) funkcjonują instytucje gwarantujące przestrze-
ganie praw (np. Trybunał Konstytucyjny, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich), 
f) zapewnia się  obywatelom możliwość uczestni-
czenia w życiu społecznym, istnieją prawne gwa-
rancje tworzenia organizacji wyrażających inte-
resy obywateli.
Istotą nade wszystko pozostaje przekonanie, że  
to nie  władza jest źródłem praw człowieka i oby-
watela, ale jednostka i jej godność, a to przeko-
nanie zmienia w sposób najistotniejszy model, 
który konstytucyjnie i praktycznie istniał do roku 
1989, czyniący z państwa instytucję najważniej-
szą, górującą nad obywatelem i wyznaczającą za-
kres przysługujących mu praw. Jeżeli przyjmie-
my, iż fundamentem systemów demokratycz-
nych są demokratyczne, wolne wybory do par-
lamentów oraz organów samorządu terytorialne-
go, rozdział władzy  ustawodawczej, wykonaw-
czej i sądowniczej oraz demokratyczna kontro-
la nie tylko opinii publicznej,  ale kontrola insty-
tucjonalna i systemowa  wybranych  demokra-
tycznie  organów władzy, to niewątpliwie pojęcie 
społeczeństwa obywatelskiego łączy się z upo-
wszechnieniem aktywności publicznej obywa-
teli i umożliwieniem obywatelom uczestnictwa 
w wykonywaniu zadań publicznych oraz upo-
wszechnieniem procesów decyzyjnych w pań-
stwie. Społeczeństwo obywatelskie to społeczeń-
stwo dynamiczne, przede wszystkim w aspek-
cie własnej inicjatywy i aktywności w podejmo-
waniu decyzji  poprzez instytucje formalne, jak 
również  struktury,  czy akcje  powoływane przez 
obywateli ad hoc.
Art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanowi podstawę prawno-ustrojową istnie-
nia w porządku państwowym Rzeczypospolitej 
samorządności zawodowej zawodów zaufania 
publicznego.
„ W drodze ustawy można tworzyć samorządy 

zawodowe, reprezentujące osoby wykonywujące 
zawody zaufania publicznego i sprawujące pie-
czę nad należytym wykonywaniem tych zawo-
dów w granicach interesu publicznego i dla jego 
ochrony ”.
Ratio legis tego przepisu było stworzenie samo-
rządów zawodowych jako zdecentralizowane-
go komponentu administracji publicznej, które-
mu powierzono rolę pomocniczą w wykonywa-
niu władztwa dla realizacji zadań publicznych za-
równo dla  członków samorządów, jako tzw. kor-
poracji prawa publicznego, jak również dla do-
bra wszystkich obywateli, czyli szeroko pojęte-
go interesu publicznego. Z kategorii interesu pu-
blicznego wynika zakres regulacyjny kompeten-
cji samorządów zawodowych, które winny spro-
wadzać się przede wszystkim do : 
1. wpływu na wstępowanie do samorządów 

zawodowych nowych członków, 
2. dbałości o szkolenia profesjonalne człon-

ków danej grupy zawodowej zorganizowa-
nej w samorząd , w tym również o perma-
nentne podnoszenie poziomu profesjonal-
nego i doskonalenie zawodowe, 

3. ustalanie standardów wykonywania zawo-
dów, przede wszystkim etycznych,

4. kontrola profesjonalnej i etycznej jakości 
dostarczanych społeczeństwu usług. 

Generalnie wprowadzenie do Konstytucji RP sa-
morządów zawodów zaufania publicznego było 
wyrazem kreowania zaufania obywateli do okre-
ślonego zawodu ze względu na jego istotną rolę 
społeczną i znaczenie ustrojowe.
Dla wykonywania swojej ustrojowej roli przez 
samorządy zawodów zaufania publicznego, tj. re-
alizacji - zgodnie z zasadą pomocniczości - zadań 
publicznych zleconych im przez państwo, wa-
runkiem sine qua non jest zapewnienie samorzą-
dom pewnej autonomiczności i samodzielności 
w wykonywaniu powyższych zadań. Tak oto w 
wypełnianiu podstawowej funkcji państwa jaką 
jest wymiar sprawiedliwości przed sędzią, który 
orzeka w imieniu Rzeczpospolitej staje adwokat, 
członek samorządu zawodowego, więc nie insty-

Samorządność zawodowa 
to cecha konstytutywna dla pojęcia  zawodów zaufania publicznego.to cecha konstytutywna dla pojęcia  zawodów zaufania publicznego.
Wystąpienie Dziekana Jarosława Z. Szymańskiego w dniu Wystąpienie Dziekana Jarosława Z. Szymańskiego w dniu 
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Znalezione nie kradzione
czyli międzynarodowy 
spór o historyczne wraki
W filmie „Głębia” z 1977 roku młodzi nurkowie W filmie „Głębia” z 1977 roku młodzi nurkowie 
odkrywają podczas nurkowania wrak frachtowca odkrywają podczas nurkowania wrak frachtowca 
z czasów II Wojny Światowej, a w jego pobliżu znajdują z czasów II Wojny Światowej, a w jego pobliżu znajdują 
złotą monetę i szklaną ampułkę z morfiną.złotą monetę i szklaną ampułkę z morfiną.

Jak się później okazało znaleziona jednost-
ka to zatopiony podczas II Wojny Świato-
wej statek z zaopatrzeniem medycznym. 
W międzyczasie cennym ładunkiem zainte-
resował się Henry Cloche – haitański han-
dlarz narkotyków. Postanawia on za wszel-
ką cenne przejąć ampułki morfiny. Tymcza-
sem młodzi nurkowie ustalają, że niedale-
ko jednostki z ładunkiem morfiny znajdu-
je się osiemnastowieczny hiszpański żaglo-
wiec z legendarnym skarbem. Jak to zwykle 
bywa w amerykańskich filmach przygodo-
wych, młodzi bohaterowie niweczą zamiar 
handlarza narkotyków na kradzież ampu-
łek z morfiną a sami przejmują na własność 
drogocenny hiszpański skarb. Z punktu wi-
dzenia międzynarodowego prawa morza po-
stawa młodych nurków mogłaby być oce-
niana różnorodnie. Oczywiście, gdyby głos 

w dyskusji nad oceną czynu nurków zabrał 
archeolog podwodny to mógłby uznać, że 
para dopuściła się nieuprawnionych dzia-
łań, które godzą w zasady ochrony dzie-
dzictwa podwodnego regulowanych Kon-
wencją UNESCO o Ochronie Podwodne-
go Dziedzictwa Kulturowego z 2001 roku. 
Tego punktu widzenia prawdopodobnie nie 
podzielałby prywatny przedsiębiorca gdyż 
uznałaby, że Międzynarodowa Konwencja 
o Ratownictwie Morskim z 1989 roku gwa-
rantuje mu prawo do komercyjnej eksplo-
atacji podwodnych wraków.
Przedstawiona wyżej polemika poglądów 
nie ma charakteru wyłącznie akademickie-
go. Na skutek rozwoju technologii ilość 
odkrytych w XX wieku wraków wzrosła 
w sposób znaczący. Przełomowy wynalaz-
kiem, który pozwolił na gwałtowny roz-

wój badań dna morskiego było zbudowanie 
w 1942 roku pierwszego aparatu oddecho-
wego z otwartym obiegiem (SCUBA) przez 
Jacques’a Cousteau. Opracowany przez Co-
usteau sprzęt pozwalał na 60 metrowe zej-
ścia bez odczuwalnych efektów ubocz-
nych1. Już w latach pięćdziesiątych ubie-
głego wieku nurkowanie z akwalungiem 
stało się popularnym sportem. W tym okre-
sie wielu amatorów nurkowania zaczęło od-
wiedzać historyczne wraki w celu zdobycia 
cennej „pamiątki”. Jednakże dopiero opra-
cowanie po pierwszej Wojnie Światowej, 
wpierw przez francuskich, a następnie przez 
brytyjskich naukowców, sonaru ASDIC po-
zwoliło na eksploatację dna morskiego na 
znaczących głębokościach2. Obecnie fir-
my zajmujące się komercyjnym odnajdy-
waniem wraków mają do swojej dyspozycji 

apl. adw. 
Monika 
Walińska
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Piknik w Grotnikach
W piękne sobotnie przedpołudnie, na teren ośrodka adwokackiego w Grotnikach W piękne sobotnie przedpołudnie, na teren ośrodka adwokackiego w Grotnikach 
zajechali goście z zapakowanymi - na tylnych głównie siedzeniach - fotelikami zajechali goście z zapakowanymi - na tylnych głównie siedzeniach - fotelikami 
dziecięcymi.dziecięcymi.

Z min wjeżdżających kierowców można 
było wyczytać, że próba ogarnięcia od same-
go rana gawiedzi dziecięcej oraz opuszcze-
nia domostwa w wielu przypadkach skończy-
ła się siłowym upchnięciem latorośli i przy-
pięciu pasami bezpieczeństwa (pasy prawdo-
podobnie, jako zabezpieczenie przed niespo-
dziewanym atakiem na rodzica kierowcę lub 
rodzica pasażera, ubezpieczającego rodzica 
kierowcę). Wjazd na teren ośrodka działał już 
jednak jak najlepszy krem na zmarszczki mi-
miczne. Dwa hausty leśnej mieszanki końca 
lata i weekendu, widok cateringu i znajomych 
zdecydowanie występujących bez codzien-
nych garniturów, a odzianych w stroje bar-
dziej humanitarne dla organizmu, no i widok 
oddalającej się w kierunku wielkiego nadmu-
chanego zamku-zjeżdżalni młodszej kadry 
uczestników… napawały nadzieją, że oto pik-
nik „ZAKOŃCZENIE LATA” zacząć czas. 
A działo się ! Część ofi cjalna, częściowo wy-
parta zarówno audio jak wizualnie przez 
młodszych poszła sprawnie. Można było w 
miłej sympatycznej aurze pomalować sobie 
włosy oraz twarz, zrobić gustowny tatuaż 

tu i ówdzie (z opcją ówdzie był problem tak-
tyczny). Pomysłowe animatorki współdziała-
ły dzielnie z matkami i ojcami chcącymi zdo-
być punkty w kolejnych dyscyplinach i kon-
kursach np. w produkcji koralikowej biżute-
rii, wyścigach w łowieniu ryb i wydmuchiwa-
niu gigantycznych bani mydlanych. Co bar-
dziej sprawni potomkowie sprawnie wdra-
pywali się na wielką zjeżdżalnię i wywołując 
okrzyk „ostrożnie!!!” sprawdzali stan odpor-
ności ich rodziców na stres zjeżdżając na twa-
rzach, nosach, kończynach górnych i dolnych 
oraz tych częściach ciała, gdzie - jak mawiał 
klasyk – plecy kończą swą szlachetną nazwę. 
Bez kolizji, bez awarii towarzystwo dobijało 
do samego dołu i powtarzało czynność wspi-
naczkową od początku i w tzw. „koło Macie-
ju”. 
Inni uczestnicy delektowali się… Jedni do-
konywali tej czynności w sposób świadomy, 
dostojnie i starannie wybierając zarówno ro-
dzaj jak i ilość. Inni natomiast zdając się na 
tzw. ślepy traf, upajali się … spontaniczności, 
jakością no i towarzystwem. Również rodzaj 
wiktuałów był starannie dobrany w zakresie 

potrzeb. Wszyscy znajdowali dla siebie „coś” 
dobrego. Jeszcze przed degustacją można 
było zobaczyć, co oznacza „koni moc”. Ob-
serwacja wystawionych błyszczących, prze-
wracających porywczymi ślepiami rumaków, 
opatrzonych dziwnym trafem jednym dum-
nym imieniem: BMW – niektórym nie wy-
starczyła. Nienasyceni i niedowierzający za-
pewnieniom, że błyszczące maszyny mają 
duszę piękną i niepokonaną, że mają niesa-
mowitą moc przyciągania wzroku przypad-
kowych przechodniów i aktywistów sportu 
leśnego, postanowili spróbować ! I oto bom-
ba poszła w górę ! Pojechali !!! Całe, odległe 
i jakże pełne oczekiwań 300 metrów drogi do 
zatoczki przy sklepie. Dech w piersi zatykało, 
zielona brama i zazdrosne głowy poszukujące 
grillowanych ziemniaków wśród metalowej 
folii parzącej w dłonie pozostały w tyle, za 
drzewami. Wszystko oddalało się i było jakże 
nieważne. Można było usłyszeć tylko własne 
myśli. JADĘ !!! Jadę !!! Sam/sama lub z pasa-
żerem, który … też chce zająć moje miejsce 
i pojechać. Błyszczące rumaki w końcu po-
wracały jednak do stajni, a dzielni dżokeje z 

Opr. adw. 
Katarzyna Piotrowska-Mańko
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Grad medali łódzkich adwokatów!

Piłka nożna u komorników

W dniach od 11 do 14 maja 2013 roku odbyła W dniach od 11 do 14 maja 2013 roku odbyła 
się w Poznaniu XXIV Ogólnopolska Spartakiada się w Poznaniu XXIV Ogólnopolska Spartakiada 
Prawników.Prawników.

W dniu 22 czerwca 2013 roku na boisku CHKS-u w Łodzi odbył się Turniej Piłki W dniu 22 czerwca 2013 roku na boisku CHKS-u w Łodzi odbył się Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Łodzi.Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Łodzi.

W tym roku prawnicy startowali w konkurenc-
jach podzielonych na trzy kategorie: lekkoa-
tletyka, sporty walki oraz dyscypliny ogólne.
Łódzcy sportowcy zajęli 9 miejsce w gener-
alnej klasyfi kacji medalowej województw. 
Na powyższy sukces znaczący wpływ miała 
łódzka palestra, której przedstawiciele zdobyli 
15 medali w 9 konkurencjach : 1 złoty, 1 sre-
brny i 13 brązowych. 
Adwokatów z województwa łódzkiego rep-
rezentowali: adw. Tomasz Grzejszczak, adw. 
Jakub Sokół, adw. Bartosz Głowacki oraz apl. 
adw. Michał Cieślak. 

Najbardziej wszechstronnym sportowcem 
województwa łódzkiego okazał się adw. Ja-
kub Sokół, który zdobył 4 medale w pływaniu 
(1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe), 1 medal 
brązowy w pchnięciu kulą, 1 medal brązowy 
w siatkówce oraz 1 medal brązowy w regatach 
smoczych łodzi. 
Tegoroczny sukces sportowy niewątpliwe 
budzi nadzieje na jeszcze lepszy wynik na 
XXV Ogólnpolskiej Spartakiadzie Prawn-
ików, która odbędzie się we wrześniu 2014 r 
w Krakowie.

W Turnieju udział wzięły korporacje wszyst-
kich zawodów prawniczych oraz drużyny 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Gazety 
Wyborczej. 
Reprezentacja adwokatów w składzie: 
adw. Bartosz Tiutiunik (kapitan), adw. Pi-
otr Olszański, adw. Arkadiusz Wróblewski, 
adw. Bartłomiej Grzejszczak, adw. Tomasz 
Gasiński, adw. Cezary Śledziński, apl. adw. 
Jakub Goździkowski, apl. adw. Tadeusz Ki-
eruzel, apl. adw. Jakub Chajdas, apl. adw. Pi-
otr Owczarek, apl. adw. Marcin Olejnik, apl. 
adw. Rafał Marajda po gorących emocjach 
i zaciętych meczach zajęła zaszczytne dru-
gie miejsce w Turnieju, przegrywając tylko 
jeden mecz ze zwycięską drużyną Urzędu 
Marszałkowskiego. W naszym zespole 
wyróżnili się apl. adw. Rafał Marajda na pozy-
cji bramkarza oraz apl. adw. Jakub Chajdas, 
który zdobył dla nas największą ilość bramek. 
Trzecie miejsce na podium przypadło drużynie 
Gazety Wyborczej.
Znakomita postawa naszych piłkarzy 
uratowała sportowy honor zawodów prawn-
iczych.

Adw. Arkadiusz Wróblewski 
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stra opowiadała nam o pracy misjonarek i tru-
dach, z jakimi muszą się zmagać, a my widzie-
liśmy, jak wielkim szacunkiem i życzliwością 
darzą je mieszkańcy.
Z miejscowości Rushaki wyruszyliśmy spo-
tkać się z księdzem Grzegorzem. Podróżo-
waliśmy busem, jedynym środkiem transpor-
tu między mniejszymi miejscowościami. W 
Polsce takie pojazdy nie przeszłyby przeglą-
du, ale to przecież Afryka. Komfort mały, 
szczególnie, gdy musieliśmy trzymać na 
nogach nasze bagaże. Pasażerowie jadą po 
czterech w rzędzie, ciasno. Na wyboistej 
drodze trzęsie nieludzko, wszystko zaku-
rzone. Gdy wyjeżdżamy na równy - asfalt 
oddychamy z ulgą.
Pierwszym punktem eskapady u ks. Grzego-
rza stał się wulkan Bisoke o wysokości oko-
ło 3.700 m. Szczyt zdobywaliśmy w obsta-
wie żołnierzy, bowiem wulkany położone są 
na granicy z Kongo, z którą Rwanda obec-
nie ma konflikt. Dzień później terenowym 
jeepem przemierzaliśmy sawannę w Parku 
Narodowym Akagera, pod granicą z Tanza-
nią. Podziwialiśmy stado zebr w towarzy-
stwie antylop, różne gatunki małp, guźce 
czy hipopotama. Jednak największe wraże-
nie zrobiło na nas stado siedmiu dostojnych, 
smukłych żyraf, które napotkaliśmy pod ko-
niec dnia.
Podróżując po Rwandzie odwiedzaliśmy też 
miejsca, które mocno odczuły piętno ludo-
bójstwa z 1994 r. Jednym z nich było mia-
steczko Nyamata w którym wymordowa-
no około 2.000 Tutsi szukających schronie-
nia w pobliskim kościele. Dziś, w katakum-
bach piętrzą się stosy czaszek i kości, wie-
le z nich rozłupanych, dających świadec-
two przyczyn śmierci. Na kościelnych ław-
kach leżały stosy ubrań należących do ofiar, 
brudne od zaschniętej krwi.
Rozbiegać Afrykę
W czasie pobytu w Rushaki oraz Nyakina-
ma przygotowaliśmy zawody biegowe dla 
dzieci. Najszybsze otrzymywały pamiątko-
we medale i nagrody rzeczowe, a dla po-
zostałych czekały łakocie. Początkowo or-
ganizacja nieco nas przerosła. Trudno było 
odróżnić chłopców od dziewczynek, a jesz-
cze trudniej było opanować je na starcie i 
mecie. Nie przewidzieliśmy, że wolniej-
sze dzieci będą skracały trasę i czekały na 
te najszybsze, by następnie wspólnie wbiec 
ma metę, że w chwili rozdawania nagród 
zostaniemy niemal staranowani przez żądne 
fantów dzieciaki. Kto był pierwszy? Komu 
dać nagrodę, gdy przede mną las wyciągnię-

tych rączek? Bez pomocy nauczycieli (wo-
bec których panuje wielki respekt) z pew-
nością nie podołalibyśmy zadaniu. Po bie-
gach wracaliśmy równie zmęczeni, jakby-
śmy sami startowali. Ale jednocześnie by-
liśmy bardzo zadowoleni wszak zrobili-
śmy coś nowego, nieznanego dla miejsco-
wych - daliśmy nieco radości i pokazaliśmy, 
że bez pieniędzy - profesjonalnego sprzętu 
można czerpać radość ze sportowej rywali-
zacji. Uczestnikom też musiało się podobać. 
Wyjeżdżając następnego dnia widzieliśmy z 
okien busa idącego do szkoły chłopca, któ-
ry na szyi dumnie prezentował medal na po-
marańczowej tasiemce…
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ry ze skalistego nadbrzeża góruje nad miastem, 
przypominając smutne czasy niewolnictwa, kie-
dy to powstał. Niegdyś pełniący rolę miejskiego 
marketu, gdzie złoto, jedwab, przyprawy, tkani-
ny i niewolnicy obierali kurs w nieznane obec-
nie, stanowi zabytek UNESCO. Udaje mi się na-
mówić ochronę by wpuścili mnie mimo zamknię-
cia obiektu, dzięki czemu cieszę się nim w spo-
koju i samotności, przy dźwiękach magicznych 
i hipnotycznych bębnów, których właściciele dają 
koncert u podnóża murów i z widokiem na  bu-
rzową chmurę uczepioną linii horyzontu.
Zostawiając na trochę wybrzeże, śladem umi-
łowanego Kapuścińskiego obieram kierunek 
na Kumasi. Choć miasto zwane jest „Miastem-
Ogrodem” to wydaje się, że jedyne co oferuje 
Kumasi i okolice, to autentyczny obraz życia po-
grążonego w chaosie miasta oplecionego siatką 
straganów i sznurkiem zastygłego ruchu samo-
chodowego, ale też i leniwej prowincji z najwięk-
szym naturalnym jeziorem Ghany, rozciągniętej 
pod osłoną rozpalonego nieba na czerwonopoma-
rańczowej ziemi.
Centrum Kumasi jest niczym gigantyczny bazar. 
Chodniki wszystkich centralnych ulic obstawio-
ne skrupulatnie sprzedawcami wszystkiego, co 
potrzebne i kompletnie zbyteczne. Gigantyczne 
wydmy używanej odzieży i butów przeplatane 
warzywami i owocami, wędzonymi rybami, opo-
nami i przedmiotami po reinkarnacji, jakie zdają 
się zaczynać kolejne życie w nowym wcieleniu. 
Ruch pieszy w porównaniu do kołowego jest ni-
czym tor wyścigowy. Sznury starych taksówek 
i minibusów nazywanych tro-tro tkwią w bez-
ruchu i kleszczach miejskiego i permanentne-
go korka, który zanika wraz z zachodem słońca, 
oddając pod panowanie ciemności uliczne prze-
strzenie.
Dzienne wycieczki za miasto są sposobem na 
ucieczkę od zmęczenia i irytacji, jakie niesie ze 
sobą każda godzina spędzona w Kumasi. Zielo-
ne krajobrazy, falujące linie horyzontu, wulka-
niczny krater jeziora Bosumtwi i bogate w kultu-
rę plemion Aszanti okolice odkrywają inne obli-
cze Ghany.
Świątynia w Besease okazuje się być miejscem 
magicznym jak na Afrykę. Zapomniana przez 
świat budowla (choć wpisana na listę zabytków 
UNESCO), strzeżona przez skrajnie wychudzo-
nego i niemego staruszka, opowiada niezwy-
kłe historie o afrykańskiej kulturze, duchowo-
ści, magii, symbolice, które wymarły w efekcie 
najgorszych chorób Afryki Zachodniej - niewol-
nictwa i kolonializmu. Dokoła świątyni sennie 
płynie życie wystawione na widoku publiczny. 
Otwarte są domy i przesiadujący przed nimi lu-
dzie, skupieni i rozprawiający w grupach lub sa-

motnie wykonujący czynności, z jakimi my kry-
jemy się w szczelnie zamkniętych łazienkach czy 
kuchniach. Hordy dzieci w różnym wieku, często  
z młodszym rodzeństwem  uczepionym chustą do 
pleców wiodą życie podwórkowe i uliczne, dale-
kie od gier komputerowych, internetu i telewizji, 
trendów mody, globalizacji, od problemów Euro-
py i Świata, gdzie mało które dziecko obdarza ob-
cego tak szczerym i pięknym uśmiechem, który 
tutaj jest standardem.
Autobus do Accry okazuje się być nowoczesnym 
klimatyzowanym autokarem, którego wygodnie 
siedzenia właściciel szczelnie owinął folią – za-
pewne chroniąc swe narzędzie pracy przez znisz-
czeniem i zabrudzeniem nawet kosztem odpa-
rzonych pośladków klienteli. Kierowcy niczym 
mantrę powtarzają tekst „odjeżdżamy za mo-
ment”, jaki to fi nalnie osiąga rozmiar trzech go-
dzin. Małe i pozbawione komfortu tro tro zapeł-
niają się i odjeżdżają szybko. Tu ceną za komfort 
jest wyczekiwanie. Ale  „stan martwego czeka-
nia” jak to ujął Ryszard Kapuścinski jest integral-
na częścią podróży po Afryce, z jaką trzeba się 
pogodzić, przyjąć za standard i polubić – w prze-
ciwnym razie doprowadzi człowieka do obłędu. 
Ten fi nalnie nocny ( a nie dzienny) przejazd uka-
zuje wyłącznie ciemność, jaka spowija Ghanę. 
Odmianą są  drobne światełka przydrożnych stra-
ganów i domostw. Głównym oświetleniem po-
zostaje wciąż Słońce, które wstaje i zachodzi ni-
czym wyrzucona w górę lub w dół ognista piłka, 
pojawia się i znika gwałtownie czyniąc wschody 
i zachody cennym widowiskiem.
Ryszard Kapuścinski napisał, że Accra „ to jak-
by rozmnożone, powielone miasteczko, które 
wypełzło z buszu, z dżungli i zatrzymało się nad 
brzegiem Zatoki Gwinejskiej”. Dziś jest wybu-
chową mieszanką gigantycznego slumsu, post-
kolonialnego miasta, rybackiego portu, wysypi-
ska śmieci i afrykańskiej metropolii. Urzędy pań-
stwowe zajęły okazałe, kolonialne budowle, ja-

... życie podwórkowe ... życie podwórkowe 
i uliczne, dalekie od i uliczne, dalekie od 
gier komputerowych, gier komputerowych, 
internetu i telewizji, internetu i telewizji, 
trendów mody, globalizacji, trendów mody, globalizacji, 
od problemów Europy od problemów Europy 
i Świata, gdzie mało które i Świata, gdzie mało które 
dziecko obdarza obcego dziecko obdarza obcego 
tak szczerym i pięknym tak szczerym i pięknym 
uśmiechem, który tutaj jest uśmiechem, który tutaj jest 
standardem.standardem.
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