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NASZA
„WÓLCZAŃSKA 199”
Okazjapojawiłasiędośćnieoczekiwanie,
choć potrzeba narastała od dawna

ŁÓDZCY
ADWOKACI
DLA SWOJEGO
MIASTA

Spotkanianajpoważniejszych
kandydatów do objęcia
urzędu Prezydenta Miasta
Łodzi ze środowiskami
inteligenckiminaszegomiasta
skupionych w Łódzkim
PorozumieniuSamorządów
Zawodów Zaufania
Publicznego.

OD REDAKCJI

„Artykułwstępny,wstępniak–nazwaartykułuwczasopiśmie,poruszającegonajważniejszebądźnajbardziej
aktualnewydarzeniazostatniegookresu,alboteżwprowadzającegodonajważniejszychtematówporuszonych
wbieżącymnumerzepisma”.TyleWikipedia,powołująca
sięnaJanaZałubskiego„Mediaimedioznawstwo:studia
iszkice.Toruń:WydawnictwoAdamMarszałek,2006”.
Aktualnewydarzenieostatniegookresu…to…wystarczywłączyćradio,TV(niewspominająco„netach”–jak
mawiajedenzmoichzaprzyjaźnionychfejsbookowychrozmówcówadwokackich).No…niemaszczególnienaco
patrzeć,aniczegosłuchać.Piszącowywstępniakwtle
słyszęzbrzęczącegotelewizorawspomnienieniedawnegonawoływaniaposłaAndrzejaRozenka,usiłującegopostawićgranicępomiędzytzw.poziomemparlamentarnym,
azanikiemcałkowitymjakiegokolwiekpoziomu.Imyślę
sobie,czemujeszczebędziemysiędziwićorazczymzajmować.Apodziwmójniesłabnie.Rozumiem,żeparlamentjestpewnymzbiorempodmiotów,wybranychjako
reprezentancinarodu.Jednakmampytanie,jaknastępujepóźniejprzyporządkowanieodwrotne–reprezentantów
donarodu.Iniechcętak.Niegodzęsięnabylejakość,
nabrakkulturywżyciu,awżyciupublicznymcałkowicie.
Jestoczywiściekilkainnychważnychwydarzeńostatniego
okresu,obecnychwżyciupublicznym,choćbywyrokPana
byłegojużMinistraSławomiraNowaka,któryniewiedział,
conależywpisaćwoświadczeniumajątkowym,niemożnateżpominąćoczywiściedwutygodniowejburzyśnieżno
–piaskowejwokółwyborówiposunięćorazoświadczeń
Państwowej Komisji Wyborczej. I wiele innych.
JednakDrodzyKoledzy!ZachwilęNowyRok.Najbardziej
aktualnewydarzeniazostatniegookresu,oczywiścienie
dotyczącebezpośrednioadwokatury,niestetynastakże
dotyczą.Aleanalizująctenrok,itocowydarzyłosięwnaszymżyciu,tuwadwokaturze,odwołującsiędotegoco
zrobiliśmy,chciałabymkorzystajączokazjizłożyćPaństwu
życzenia.OtóżżyczęsobieiPaństwuwieluchwiltakich
jakte,którezanami.Tych,wktórychzbieraliśmysię–
wprzeróżnychzestawachosobowych–bądźtonaszkoleniach,bądźnaposiedzeniachORAczyKomisji,atakże
naspotkaniachorganizowanychprzezORAzokazjiprzedstawianiakandydatównaprezydentówŁodzi,czyteżna
spotkaniach,któreorganizowaliśmywramachprojektu
Demokracja=Dialogbądźszereguinnychkonferencji.
Życzęwszystkimbardzociekawychspotkańtowarzyskich
nabaluprawnika,któryjużniebawemzapowiadaKomisja
KulturalnaORA,atakżeżyczękolejnychfantastycznych
imprezsportowychorganizowanychprzezKomisjęSportu
iRekreacji.OczekujęwNowymRokukolejnychpięknych
wspomnieńzpodróżypocałymświecienaszychkolegów
adwokatówiaplikantów.Życzęsobierównież,abyKomisja
Wizerunkowa,którapracujebezwytchnieniamiałacoraz
tonoweosiągnięciaibyłatakkreatywnajakdotąd.Życzę
sobieiinnymjakdotąddobrzefunkcjonującychidalejrozwijającychsięszkoleńaplikantówpodczujnymokiemobu
KierownikówSzkolenia.Wreszciechciałabymibędęwraz
zcałymzespołemredakcyjnymzniecierpliwościączekać
naowocepracremontowychiotwarciaNaszejNowejSie-
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Zamiast wstępu

dzibyprzyul.Wólczańskiej199!Niewątpliwiebędępytać
kolegówzKomisjids.WspółpracyZagranicznej,jakprzebiegajądalszepracenadkontaktamizIzbamiAdwokackimizFrancji,WielkiejBrytaniiiNiemiec,amożetakżeinnymi.Zapewneżyczęwszystkimwnadchodzącymroku,
conajmniejtyluwspaniałychprelegentów,goszczących
wnaszychprogachcowrokubieżącym.ŻyczęPaństwu
oczywiścietakżenowychautorówmateriałówwKRONICE,którzymamnadziejęzagoszcząnadłużejiwzwiązku
ztymwitamserdecznienałamachnaszegopismaadw.
ArturaKmieciaka,któryzgodziłsiępodzielićznamiswoimizainteresowaniami.WreszcieżyczęDziekanowiJarosławowiZ.Szymańskiemuwielusił,którebędąpotrzebne
dorealizacjitego,cozaplanowałwnadchodzącymroku.
ŻyczęNamwszystkimtakżecorazbardziejświadomego
społeczeństwa,którebędziewidziećcorazwiększąpotrzebękorzystaniazusługadwokatanacodzień.Chciałabym,żebynadchodzącyrok2015niezostałzdominowanyprzeztzw.„najbardziejaktualnewydarzenia”zżycia
publicznego,ajeżelijużto,abyśmybyliobecniwtejrzeczywistościzgłosemmocnym,zdecydowanymigotowym
dodialogu.Apracybędzienaprawdęsporo.Pókicojednak,oddającPaństwubieżącynumerKRONIKI,zamykanyzkońcem2014r.,składamPaństwużyczeniakolejnego2015NowegoRokurównieciekawegodlaadwokatów
łódzkich,aleidlacałejadwokatury,pełnegonaszegozaangażowaniawżyciepubliczneikształtowaniapoziomu
tegożyciaorazdbaniaoto,coślubujemywstępującdo
zawodu„Ślubujęuroczyściewswejpracyadwokataprzyczyniaćsięzewszystkichsiłdoochronyprawiwolnościobywatelskichorazumacnianiaporządkuprawnego
RzeczpospolitejPolskiej…”.Tęrotęwzniosłąipoważną
przełóżmynacodziennośćidbajmydalejonajbardziejaktualne wydarzenia – dla nas.
W imieniu całej redakcji KRONIKI.

WÓLCZAŃSKA 199 – NASZA

Okazja narodziła się dość nieoczekiwanie, choć potrzeba
narastała od dawna. I oto stało się. Zaczęło się od
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby 13 września br.

Adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko

Demokracja = Dialog
łódzcy adwokaci dla swojego miasta”

Adw. Mariusz Mazepus
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[6]

„ŁÓDZCY ADWOKACI” DLA SWOJEGO MIASTA
W ramach akcji Łódzcy Adwokaci Dla Swojego Miasta
Izba Adwokacka w Łodzi we współpracy z Komisją
Parlamentarno-Prawną ORA w Łodzi zorganizowała
spotkania najpoważniejszych kandydatów do objęcia
urzędu Prezydenta Miasta Łodzi ze środowiskami
inteligenckimi naszego miasta skupionych w Łódzkim
Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego.

Adw. Mariusz Mazepus

redaktor naczelna

[4]

[8]

Wieczornica patriotyczna

Tajemnica adwokacka

W dniu 5 listopada b.r. na Wydziale Prawa i Administracji
UniwersytetuŁódzkiegoodbyłasiękonferencja„Tajemnica
zawodowapowierzonaprzedstawicielowizawoduzaufania
publicznego”zorganizowanaprzezŁódzkiePorozumienie
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego
Przewodniczącym jest Dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi mec. Jarosław Szymański przy
współudzialeKomisjiParlamentarno-PrawnejORAwŁodzi

Adw. Magdalena Bartenbach - Byczko

W budynku siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi dnia 10 XI 2014 r. odbył się „Wieczór
Niepodległości”.

Adw. Mariusz Mazepus

[18]

[10]

Wiosna Riders i Wiosna Bike 2014

W dniach od 22 do 25 maja 2014 r. odbył się już po
raz szósty Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów
„WIOSNA RIDERS 2014” i po raz czwarty Ogólnopolski
Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów „WIOSNA BIKE
2014”, zorganizowane przez Klub Motocyklowy
Adwokatury Polskiej (KMAP) oraz Komisję Integracji
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej
Rady Adwokackiej przy współpracy z Okręgową Radą
Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Radą Adwokacką w
Łodzi.

Adw. Jarosław Szczepaniak

[28]

Szpalty pamięci

Redakcja Kroniki z wyrazami głębokiego smutku żegna
zmarłych Kolegów Adwokatów.

red.

[20]

Wspomnienia : Adwokat Ryszard Kenner
Adw. Mariusz Krassowski

Czerwcowa Gala Wolności w Warszawie

10 czerwca 2014 r. w wytwornych wnętrzach
warszawskiej Filharmonii Narodowej odbyła się
„Czerwcowa Gala Wolności”, zorganizowana przez
KomisjęDziałalnościPublicznejAdwokaturyprzyNaczelnej
Radzie Adwokackiej

Apl. Adw. Magdalena Pietrzak

[14]

Na skutek odnowienia współpracy pomiędzy Izbą
Adwokacką w Łodzi i Izbą Adwokacką w Lyon dla
adwokatówiaplikantównaszejIzbypojawiłasięmożliwość
odbyciastażyzawodowychwkancelariachfrancuskichw
Lyon.

Apl. Adw. Magdalena Kaczorowska

[14]

Pro bono dla Polonii francuskiej

W dniu 11 października 2014 r. w siedzibie Konsulatu
GeneralnegoRzeczypospolitejPolskiejprzeprowadzona
zostałaakcjapomocyprawnejprobonodlaPoloniizLyonu
i całego okręgu konsularnego, obejmującego centralną i
południowo-zachodnią Francję.

Adw. Bartosz Zacharek

[14]

Ukrainy ciąg dalszy
Być może niektórzy pamiętają, jak w lutym br. adwokaci:
Justyna Mazur, Jarosław Szczepaniak i Piotr Osiewacz
odwiedzili kijowski Majdan, kiedy trwały tam jeszcze
zamieszki,wywołanedążeniamiludnościKijowa,walczącej
o demokratyczne zmiany na Ukrainie.

Adw. Jarosław Szczepaniak
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A komisja nadal w pracy

Komisja ds. wizerunku w czasie ostatniego roku
przeprowadziła szereg znaczących akcji wspierających
łódzką adwokaturę, ale z całą pewnością zaczynamy
zauważać,żenaszapolitykabudowaniawizerunkuzatacza
kręgi o zasięgu ogólnopolskim

Adw. Ewa Stępniewicz - Kwaśny

Praktyka kancelarii Lyonskiej

[16]

[20]

[22]

Szkolenie adwokatów w 2014 roku

W dniach 29-30 listopada 2014 roku w Hotelu„Wodnik”w
Słokuk/BełchatowaKomisjaDoskonaleniaZawodowego
ORA w Łodzi zorganizowała ostatnie w 2014 roku
szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego.

Adw. dr Sylwester Redeł

[23]

Sens zasady Ultima Ratio

W kodeksie karnym z 1997 r. kara pozbawienia wolności
(dodajmy-krótkoterminowakarapozbawieniawolności)
została uznana za ultima ratio.

Adw. Renata Pietruszka

[24]

Enigma

W końcu grudnia 1932 r., w dniach pomiędzy świętami
Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, Marianowi
Rejewskiemu, młodemu polskiemu matematykowi
pracującemu, wraz Henrykiem Zygalskim i Jerzym
Różyckim, nad dekryptażem niemieckiej maszyny
szyfrującejEnigmaudałosięodtworzyćzasadykonstrukcji
maszyny, co umożliwiło skuteczną kryptoanalizę
generowanych przez nią szyfrów.

Adw. Artur Kmieciak

[30]

Młodzi adwokaci Izby Łódzkiej

„Ślubujęuroczyściewswejpracyadwokataprzyczyniaćsię
zewszystkichsiłdoochronyprawiwolnościobywatelskich
oraz umacniania porządku prawnego Rzeczpospolitej
Polskiej…” .

Red.

[33]

Biegając po wulkanach

Accenture Java Marathon Expedition 2014 – to
zorganizowana przez amatorski klub sportowy Szakale
Bałut Łódź dwutygodniowa wyprawa do Indonezji. Jej
organizatoramibyliAdwokatMaciejRakowskiorazaplikant
adwokacki II roku Szymon Drab.

Apl. Adw. Szymon Drab

[34]

Bal Mistrzów Sportu 2014

Po raz kolejny, po rocznej przerwie, Okręgowa Rada
Adwokacka w Łodzi gościła Koleżanki i Kolegów różnych
środowiskprawniczychnazorganizowanymprzezKomisję
Sportu i Rekreacji ORA w Łodzi „Balu Mistrzów Sportu
2014”.

Adw. Jarosław Szczepaniak

[26]
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Opr. adw.
Katarzyna Piotrowska-Mańko

WÓLCZAŃSKA 199 – NASZA

Zdjęcia:adw.PiotrKaszewiak,MichałBorowski

Okazjanarodziłasię
dośćnieoczekiwanie,
choć potrzeba
narastała od
dawna. I oto stało
się. Zaczęło się od
Nadzwyczajnego
ZgromadzeniaIzby13
września br.

TonaZgromadzeniuogóładwokatówIzbyŁódzkiej
podjąłniemaljednogłośnieuchwałęupoważniającą
OkręgowąRadęAdwokackądozakupudawnejwilliZygmuntaRichteraprzyul.Wólczańskiej199.Jak
podkreśliłwswojejwypowiedzidowrześniowego
wydaniaspecjalnegoKRONIKIadw.WiesławWolski„samorządmajątkiemstoi”.Iztymmottemnasi
przedstawicieleodwrześniabardzociężkopracowalinadfinalnymzdarzenieminwestycji,amianowicie
podpisaniemaktunotarialnegozakupunieruchomości 28 listopada 2014 r.
DroganegocjacjizUrzędemMiastabyładośćwyboista.WażnymelementembyłasesjaRadyMiejskiej,naktórązaproszonyzostałdziekanJarosław
ZdzisławSzymańskiiktórywtymposiedzeniuczynnieuczestniczył.Wówczaspodjętouchwałę,wpierającąwnioseknaszwniosekozakupnieruchomości.Istotnejest,iżwsparciaudzieliływszystkiekluby
radnychłódzkich.Głównymnegocjatoremzramienia
OkręgowejRadyAdwokackiejbyłMec.MarekKopczyński.Byłytoprawdziwieburzliwenegocjacje,któredziękispokojowi,wiedzyikonsekwencjiPanaMecenasa,zakończyłysiędlaIzbypozytywnie,amianowicie
naszecelezostałyosiągniętecałkowicie.Mec.Marek
KopczyńskiwpieranybyłwswojejpracyprzezDziekana
JarosławaZ.SzymańskiegoorazWicedziekanów:adw.
Dariusza Wojnara i adw. Macieja Lenarta.
Równolegleprowadzonebyłyrozmowywkierunku
uzyskanianajbardziejkorzystnegokredytunazakupww.nieruchomości.Pracenadofertamibanków,prowadziliMec.BarbaraKosińskaiMec.JarosławSzczepaniak,przywspółpracyinnychKolegów.
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Równieżterozmowyniebyłyłatweinierazkończyły
sięodejściemodstołubądźodkładaniemspotkań.
Ostatecznieprzeanalizowanoofertykilkubanków,
zktórychkonkurencyjnainajbardziejkorzystnaokazałasięofertaBankuSpółdzielczegowSkierniewicach.OstateczniewillazostałaprzezIzbęzakupiona
28 listopada 2014 r. za kwotę 2.228.000 zł.
Wpołowiegrudnia,DziekanJarosławZ.Szymański
ogłosiłDzieńOtwarty.Wszyscyadwokacjimogliskorzystaćzmożliwościobejrzeniadokładnie,anietylkozapośrednictwemzdjęć–czytonastronieORA,
czytychpublikowanychwwydaniuspecjalnymKRONIKI.Zżalemjednaknależyodnotować,żeobecnych
było tylko ok. 30 osób.
Obecnieczekanasremontadaptacyjnynowejsiedziby.
Jaknajszybszy,abymożliwieprędkonastąpiłoprzeniesienienanowemiejsceobecnejsiedzibyORA,copozwolinajaknajszybszezagospodarowaniedotychczasowychpomieszczeń(wynajem)iograniczeniekosztów.
PlanowaneprzeniesieniesiedzibyDziekanJarosław
Szymański planuje na wiosnę 2015 r.
Wartowspomnieć,żewarunkiemzbycianieruchomościnawarunkachokreślonychprzezwładzemiastawtrybiebezprzetargowymbyłowłaściwezaopiekowaniesiębudynkiemorazprowadzenietam
działalności,którąadwokacizajmująsięodlatm.in.
wnowejsiedzibie:edukacyjną,oświatową,udzielaniembezpłatnychporadprawnychorazwłasnądziałalnościąstatutową.„OdpięćdziesięciulatadwokaturajestwłaścicielembudynkuprzyPiotrkowskiej
63.Udowodniliśmy,żepotrafimyzadbaćonaszą
spuściznęiwtymprzypadkurównieżzamierzamyto
zrobić”–tymisłowy,DziekanJarosławSzymański,
zapowiedziałotwarcieponownewilliZygmuntaRichtera na wiosnę 2015 r.
Kronikabędzieuczestniczyćnamożliwiewszystkich
etapachpracremontowychorazotwarciu.RedakcjaKronikikibicujeizapowiadaswojąobecnośćna
otwarciu !
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Opr. adw.
Mariusz Mazepus

Demokracja=Dialog
„ŁÓDZCY ADWOKACI DLA SWOJEGO MIASTA”

Projekt„Łódzcyadwokacidlaswojegomiasta.Demokracja=Dialog”tocyklseminarióworganizowanychprzezDziekanaOkręgowejRadyAdwokackiej
w Łodzi adw. Jarosława Z. Szymańskiego w ramachpracKomisjiParlamentarno–PrawnejIzby
Łódzkiej.„Seminariate–jakstwierdziłPanDziekan–mająstanowićforumwymianymyśliipoglądównatematyważnedlamieszkańcówŁodzi.Adwokaci,jakoniezależnagrupa,niezwiązanazżadną
formacjąpolityczną,chcądaćłodzianommożliwość
wypowiedzeniasięwistotnych,zpunktuwidzenia
rozwojumiasta,sprawach”.Pomysłodawcaiwspółorganizatorprzedsięwzięciaadw.JerzySzczepaniak
powiedział,żetowłaśnieAdwokatura,jakozawód
zaufaniaspołecznego,maobowiązkiobywatelskie,
polegającenietylkonareprezentowaniuswoich
klientówalepowinnatakżeuczestniczyćwsposób
apolityczny w życiu publicznym.
Jakpodkreślaliorganizatorzykonferencji,demokracjaniepolegatylkonauczestniczeniuwwyborach,
demokracjatoprzedewszystkimprawokażdego
obywateladowypowiadaniasięizadawaniapytańwewszystkichsprawachpublicznych.„Chcemy
umożliwićmieszkańcomŁodzirealizacjętegoprawaalewwymiarzespołecznymaniepolitycznym.”
zakomunikowałDziekanORAwŁodzi.MecenasJerzySzczepaniaknatomiastwyraziłprzekonanie,że
przedstawicielewybraniwdemokratycznychwyborachniedokońcawypełniająswojeobowiązki:Demokracjaniepolegaprzecieżtylkonatym,żesię
wybiera.Przedewszystkimchodzioto,żebyci,którzyzostaliwybrani,słuchaliwyborców.Demokracja
todialog,aleniedialograznaczterylata,kiedysą
wybory, tylko dyskusja między kadencjami.”
WtrzykolejneponiedziałkiwsiedzibieRadyAdwokackiejprzyul.Piotrkowskiejdebatowanonatematy
dotyczące:przedsiębiorczości,komunikacjispołecznejorazrozwojuinfrastrukturymiejskiej.Podczas
każdego ze spotkań jako pierwszy głos zabierał
DyrektorodpowiedniegoWydziałuUrzęduMiasta
Łodzi,anastępnieodbywałysiętrzywystąpienia
ekspertówzdanejdziedzinyzaproszonychprzezorganizatorów.Pozaplanowanychprelekcjachodbywałasiędyskusja,wktórejgłosmoglizabraćwszyscy uczestnicy seminarium.
W dniu 22 IX 2014 r. odbyło się pierwsze z cyklu
seminariumpoświęconeprzedsiębiorczościwŁodzi–dotyczącem.in.stawianychprzezprawobarier oraz oczekiwanej pomocy ze strony władzy
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miejskiejwzniesieniuograniczeńrozwojuprzedsiębiorczości.DyrektorBiuraRozwojuPrzedsiębiorczościiMiejscPracyUMŁAgnieszkaSińska-Głowacka
prezentowałaróżnorakieformypromocjiiwspieraniaprzedsiębiorczościopracowaneprzezwładze
miasta.WswejprelekcjiPaniDyrektorprzekonywała,żesątoskuteczneinstrumentywdrażaniastrategiiwspieraniarozwojugłówniewsektorzemałych
iśrednichprzedsiębiorstw.KanclerzLożyŁódzkiej
BCCKrzysztofBorkowskireplikowałwswymwystąpieniu,żeczasysątrudne,zwłaszczadlalokalnych
przedsiębiorców,októrychwładzemiastazdająsię
zapominaćwwalceonapływinwestorówzewnętrznych,którymtozapalasięzieloneświatło.WiceprezesBCCwskazywałtakżenaproblemydotyczące
nieruchomości,wszczególnościwysokieczynsze
iopłatyadiacenckie,długotrwałeprocedurywydawaniadecyzjiowarunkachzabudowyipozwolenia
nabudowę,atakżezbytpóźneinformowanieoplanowanychremontachdróg–zwłaszczaprzedsiębiorcówprowadzącychinteresywobszarzeobjętym
oddziaływanieminwestycji.Kolejnyzprelegentów
drRobertSternik–DziekanWydziałuZarządzania,
InformatykiiTransportuAkademiiHumanistyczno-EkonomicznejwŁodziprzypomniał,żeŁódźwczasachswejświetnościzasprawąrozwijającegosię
przemysłubyłamiastemkreatywnymiodbiorcąnajnowszychświatowychrozwiązańtechnologicznych.
JakoprzykładPanDziekanpodałkolejelektryczną,
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którapowstaławŁodzi,jakodrugimmieściewPolsce.WówczasŁódźstanowiłamiejsce,doktórego
przybywałowielunowychmieszkańców.Obecnie
sytuacjajestodwrotna,ponieważnaszemiastonie
jestatrakcyjnymmiejscemdożycia.ZkoleiWaldemarOlbryk–WiceprezeswSkanskaInfrastructureDevelopmentporównywałzarządzaniemiastem
dozarządzaniaprzedsiębiorstwem,wktórymosta-
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nikówzostanieprzesłanedowładzmiasta.Ponieważseminariacieszyłysiędużymzainteresowaniem
ichorganizatorzyzdecydowalisięutworzyćznich
imprezęcykliczną,któranastałezawitadokalendariumistotnychdlaŁodziijegomieszkańcówwydarzeń,wjakieangażujesięiktórekreujeŁódzka
Izba Adwokacka.
ChciałbymnakoniecserdeczniepodziękowaćczłonkomKomisjiParlamentarno–PrawnejORAwŁodzizazaangażowaniewłożonewprzygotowanieseminariów,wszczególnościpragnęwyróżnić:adw.
PawłaNiedziałka,adw.PiotraZawieję,apl.adw.JustynęKopałkę–Siwińską,apl.adw.ŁukaszaKrakowskiego,apl.adw.PiotraNawockiego,apl.adw.
KrzysztofaKluczyńskiego,apl.adw.MaciejaSobieraja, apl. adw. Ewę Stec, apl. adw. Agnieszkę Starzyńską i apl. adw. Joannę Ludwig.

Zdjęcia: Michał Borowski

teczniechodzioodniesieniesukcesu.Wprzypadkumiastmiarątegosukcesujestto,żeludziechcą
wnichżyć.Żebytoosiągnąćpotrzebnyjestdobry
plan,atooznaczakoniecznośćjegoprawidłowejselekcjiiwykonania.Poczęścioficjalnychwystąpień
ikrótkiejprzerwierozgorzaładyskusjapomiędzy
uczestnikamiseminariumpoświęconaprzedsiębiorczości,którejobszernatreśćiwielowątkowośćniestety wykracza poza ramy tego materiału.
Kolejneseminarium,któreodbyłosię29IX2014r.
dotyczyłokomunikacjiwładzyzmieszkańcami–
m.in.wizerunkudziałaczysamorządowychorazpotrzebyzmianwfunkcjonowaniuurzędów.Wimieniu
magistratuczęśćprelekcjirozpocząłDyrektorBiura
InformacjiiKomunikacjiUMŁ–MariuszGoss,któryprezentowałliczneplatformykomunikacjiwładz
miastazjegomieszkańcami,zwłaszczazwykorzystaniemnowoczesnychtechnologiiinformatycznych.
Trenduodchodzeniaodtradycyjnychformkontaktu
zmieszkańcaminiepoparłwswymwystąpieniukolejnyprelegentdrMarcinPiotrowskizInstytutuEtnologiiiAntropologiiUŁ,któryjednakowożwyraził
pogląd,żenajefektywniejszeformykomunikacjito
bezpośredniespotkaniaobywatelskie.MirosławKuliś–PrezesWesta-DrukorazLeszekJażdżewski–
RedaktorNaczelnypismaLiberte!,kolejnimówcy
wskazywalinaprzeszkodywkomunikacji,których
upatrywaliwnieufnościłodziandoswoichwłodarzy
orazwnieporozumieniachizłychnawykachnalinii
władza – obywatel.
Ostatnie seminarium odbyło się 6 X 2014 r. a poświęconebyłokoncepcjirozwojuŁodzi–m.in.zagospodarowaniaprzestrzennegoorazkomunikacji
ibudownictwamiejskiego.MarekJaniakDyrektorBiuraArchitektaMiastaUMŁpodkreślałznaciskiem,żekierunekdziałańarchitektonicznych„StrategiaprzestrzennegorozwojuŁodzi”jakoelementu
politykisektorowejwpisujesięw„StrategięzintegrowanegorozwojuŁodzi2020+”.RomanWieszczekWiceprezesŁódzkiejOkręgowejIzbyArchitektów,wskazywałwswymwystąpieniunapotrzebę
opracowaniaprzezfachowcówapolitycznegoplanuurbanistycznychrozwiązańdlanaszegomiasta.
ArchitektWojciechWycichowskizkoleiprzedstawił
koncepcjębudowyzupełnienowegomiastatechnologicznegodlaprzyszłychlaureatównagrodyNobla
zcentramikongresowymi,naukowymiihotelowymi
jakoalternatywnegoprojekturozwojunaszegomiasta,dającegoszansewykorzystaniajegopotencjału.
NatomiastBłażejModerDyrektorZarząduNowego
CentrumŁodziwyraziłpogląd,żetoNoweCentrum
Łodzibędziegodzącymwinteresywielugrupspołecznych,elementemsymbolizującympowrótdo
centrumistanowiącymwizytówkęnaszegomiasta.
Wtrakcieopracowaniajestobecniestanowisko
pokonferencyjneorganizatorówseminariów,które
wformiepostulatówwynikającychzdialoguuczest-
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Opr. adw.
Mariusz Mazepus

„ŁÓDZCYADWOKACI”
DLASWOJEGOMIASTA

WramachakcjiŁódzcyAdwokaciDlaSwojegoMiastaIzbaAdwokacka
wŁodziwewspółpracyzKomisjąParlamentarno-PrawnąORAwŁodzi
zorganizowałaspotkanianajpoważniejszychkandydatówdoobjęciaurzędu
PrezydentaMiastaŁodziześrodowiskamiinteligenckiminaszegomiasta
skupionychwŁódzkimPorozumieniuSamorządówZawodówZaufania
Publicznego.

SpotkaniomprzewodniczyłDziekanOkręgowejRady
AdwokackiejwŁodziorazPrzewodniczącyPorozumienia adw. Jarosław Z. Szymański.
Gościempierwszegozespotkań,któreodbyłosię6
XI2014r.wsiedzibieORAwŁodzibyłaPaniHanna
Zdanowska,ubiegającasięwwyborachsamorządowychoreelekcję.GłównymtematemwystąpieniaPaniPrezydentbyłyoczywiścieliczneinwestycje
winfrastrukturęarchitektonicznąmiasta,głównie
związanezinżynieriądrogową.PonadtoPaniPrezydentprezentowaładziałaniamagistratuzogniskowanewokółrozwojuprzedsiębiorczości,szkolnictwa
–wszczególnościzawodowegoorazfinansównaszegomiastaobejmującychtakżeplanyzwiązaneze
zmianąprofilułódzkiegolotniskaLublinek.Licznie

8

zebraninaspotkaniuprzedstawicielesamorządów
zawodowychdeklarowaliswepoparciedlakierunkudziałańpodejmowanychprzezPaniąPrezydent,
wskazującnaichkoniecznośćicelowośćdlarozwojuŁodziipoprawywarunkówżyciawnaszym
mieście.Podczasspotkaniapadłytakżedeklaracje
ścisłejwspółpracysamorządówzawodowychzmagistratemwramachkonsultacjiiprzywykonywaniu
projektówzwiązanychzfunkcjonowaniemirozwojemŁodzi.Kolejnespotkaniezkandydatemnaurząd
prezydentaodbyłosię12XI2014r.takżewsiedzibieORAwŁodzi.Tymrazemjegobohaterkąbyła
PaniJoannaKopcińska.RadnaSejmikuWojewództwaŁódzkiegowswymwystąpieniukrytykowała
dotychczasowedziałaniapodejmowaneprzezmagi-
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strat,azwiązanezinwestycjamidrogowymi.Wskazywałananiecelowośćtychprzedsięwzięćorazich
dużą kosztowność, na co nie stać jest – według
PaniRadnej–miejskiejkasy.PaniKopcińskaprezentowaławswymbardzoobszernymwystąpieniu
alternatywnykierunekdziałańskupionychnarozwojuŁodzi,któregozałożeńzewzględunaograniczoneramytegomateriałupozwolęsobieniecytować.
Należyjednakżeodnotować,iżpropozycjetespotkałysięraczejzesceptycznymodbioremzestrony
uczestników dyskusji.
O kolejnych przedsięwzięciach w ramach akcji
ŁÓDZCYADWOKACIDLASWOJEGOMIASTAmam
nadziejępoinformowaćDrogichCzytelnikówKroniki
na łamach kolejnego wydania.
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Opr. adw.
Magdalena Bartenbach - Byczko

Tajemnica
adwokacka

Wdniu5listopadab.r.naWydzialePrawaiAdministracjiUniwersytetuŁódzkiego
odbyłasiękonferencja„Tajemnicazawodowapowierzonaprzedstawicielowizawodu
zaufaniapublicznego”zorganizowanaprzezŁódzkiePorozumienieSamorządów
ZawodówZaufaniaPublicznego,któregoPrzewodniczącymjestDziekanOkręgowej
RadyAdwokackiejwŁodzimec.JarosławSzymańskiprzywspółudzialeKomisji
Parlamentarno-Prawnej ORA w Łodzi.
10
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Patronathonorowynadtymwydarzeniemobjęli
PrezydentMiastaŁodziHannaZdanowska,DziekanWydziałuPrawaiAdministracjiUniwersytetu
Łódzkiegoprof.drhab.AgnieszkaLiszewskaoraz
RektorUniwersytetuŁódzkiegoprof.drhab.Włodzimierz Nykiel.
Konferencjacieszyłasiędużymzainteresowaniem
przedstawicieliniemalwszystkichzawodówzaufaniapublicznego,wtym:adwokatów,radcówprawnych,notariuszy,doradcówpodatkowych,biegłych
rewidentów,lekarzy,pielęgniarekipołożnych,diagnostówlaboratoryjnych,urbanistów,inżynierów
budownictwa,rzeczoznawcówmajątkowych,aptekarzy,lekarzyweterynarii,rzeczoznawcówpatentowych,komorników,atakżeprzedstawicieliinnychprofesjiobjętychtajemnicązawodową,wtym
dziennikarzy.
Niewątpliwiecechąwspólnąwszystkichwymienio-
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nychpowyżejzawodówjeststosunekzaufaniałączącyosobęwykonującądanyzawódzklientem,
pacjentemlubinformatorem.Gwarancjątegostosunkujestobowiązekzachowaniatajemnicyzawodowejwynikającyzustawregulującychwykonywanieposzczególnychzawodóworazprzepisów
o ograniczeniach dowodowych
wpostępowaniukarnym,cywilnymiadministracyjnym.Wpraktycezakresobowiązywaniatajemnicy
zawodowejiprzesłankizwolnieniaztejtajemnicy
przez sąd budzą niekiedy wątpliwości.
Wzwiązkuzpowyższymzaistniałapotrzebapodjęciadialogubędącegopodstawądowypracowania
jednolitychzasadpostępowaniawsprawachdotyczącychzwolnieniaztajemnicyzawodowejoraznaruszenia obowiązku jej dochowania.
Przedmiotemwystąpieńprelegentówbyłyaspektypraktyczneiteoretyczneobowiązkuprzestrze-
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przedstawicielazawoduzaufaniapublicznego,zatem
decyzjawprzedmiocieodmowyskładaniazeznań
wcharakterzeświadkacodookolicznościobjętych
tajemnicązawodowąniezależyodwoliadwokata,lekarza czy doradcy podatkowego.
InteresującyreferatwygłosiłtakżeSędziaSąduApelacyjnegowŁodziPiotrFeliniak,któryprzedstawiłwarunkiprzesłuchaniawcharakterzeświadkanotariusza,
adwokata,radcyprawnego,doradcypodatkowego,lekarzaidziennikarzawkontekściedobrawymiarusprawiedliwości.Wswymwystąpieniusędziapodkreślił,że
podczaspodejmowaniarozstrzygnięciawprzedmiocie
zwolnieniaprzedstawicielazawoduzaufaniapublicznegozobowiązkuzachowaniatajemnicyzawodowej
mamiejscekonfliktdwóchwartości.Najednejszali
leżytajemnicazawodowa–gwarancjastosunkuzaufaniabędącegopodstawąwykonywaniazawoduzaufaniapublicznego–nadrugiejspoczywadobrowymiarusprawiedliwości.Zatemsędziamusidokładnie
przeanalizowaćktórawartośćwdanymprzypadkuma
większą wagę, co nie jest zadaniem prostym.
Podczaskonferencjireferatwygłosiłtakżedorad-

Zdjęcia: Michał Borowski

ganiatajemnicyzawodowej.Adwokatprof.drhab.
PiotrKardaszaprezentowałdefinicjętajemnicyzawodowejzeszczególnymuwzględnieniemtajemnicyadwokackiejorazporównałzakres icharaktertejinstytucjiwpostępowaniukarnym,cywilnym
iadministracyjnym.Podkreśliłtakżeznaczącąróżnicęmiędzyszerokopojętątajemnicąadwokacką
atajemnicąobrończą,któraprzezprzepisykodeksupostępowaniakarnegozrównanajestztajemnicąspowiedzi.Referentwskazał,żezakrestajemnicy
zawodowejobejmujewszystkoto,czegoprzedstawicielzawoduzaufaniapublicznegodowiedziałsię
wzwiązkuzprowadzeniemsprawy,procesemleczeniaczyśledztwadziennikarskiego.Jegozdaniem
tajemnicazawodowawykraczapozastosunekmiędzyadwokatemaklientem,lekarzemapacjentem,
dziennikarzemainformatorem,bowiemwtokuprowadzeniadanejsprawymożliwejestpowzięcieinformacjitakżeoinnychosobachbędącychstronamipostępowanialubczłonkamirodzinypacjenta.
Prof.Kardaspodkreśliłtakże,żedochowanietajemnicyzawodowejtonieuprawnienieleczobowiązek
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capodatkowySławomirSadocha,któryprzedstawił
problemzakresutajemnicyzawodowejdoradcypodatkowegowobecdostępnościinformacjizawartych
wtreścidokumentówstanowiącychpodstawędoobliczeniazobowiązaniapodatkowego.Oodpowiedzialnościkarnejidyscyplinarnejzanaruszenietajemnicy
zawodowejopowiedziałnatomiastradcaprawnydrPawełŁabieniecpodkreślając,żedlaprawidłowegofunkcjonowaniainstytucjitajemnicyzawodowejniezwykle
istotnesąodpowiednieproceduryijasneprzesłanki
ponoszeniaodpowiedzialnościzatopoważnenaruszenie.
Wystąpieniaprelegentówpomogłyusystematyzować
wiedzęwzakresiecharakteruprawnegotajemnicyzawodowejjednakujawniłytakżeodmiennośćpoglądów
prelegentówwzakresieskutecznościzgodyklientana
ujawnienieiwykorzystaniewpostępowaniufaktówobjętychtajemnicązawodową.Temattenzpewnością
wymagadalszegorozwinięcia,zuwaginaznacznądoniosłość problemu w praktyce.
Źródłemwieluinteresującychopiniibyładyskusja,któraujawniła,żeniektórzyuczestnicyspotkalisięzsy-
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tuacjamitrudnymidojednoznacznejocenyzpunktu
widzeniaobowiązkuzachowaniatajemnicyadwokackiejiobowiązującychwtymzakresieprzepisówprawa.Pojawiłysiętakżegłosy,żesądy,organyścigania
iorganypodatkoweniezawszedziałajązposzanowaniemtajemnicyzawodowej.Obecnynakonferencji
ProkuratorOkręgowyKrzysztofBukowiecki,przyznał,
żekoniecznejestpodjęciedialogumiędzyprzedstawicielamiwładzypaństwowejasamorządamizawodowymiwceluwypracowaniajednolitychstandardówprzeprowadzaniaczynnościprocesowych
zposzanowaniemobowiązkudochowaniatajemnicy zawodowej.
Wypada wspomnieć, że konferencja ta była kolejnymwydarzeniemmającymnaceluzbliżenie
przedstawicieliśrodowiskskupionychwokółŁódzkiegoPorozumieniaSamorządówZawodowych.Należy
wyrazićnadzieję,żespotkania,stanowiąceokazjędo
wymianypoglądówidoświadczeńmiędzyprzedstawicielamiróżnychzawodówzaufaniapublicznegobędą
odbywaćsięczęściej.Mimobowiemoczywistych
różnicmiędzynaszymizawodami,wielenasłączy.

Kronika - Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

13

Czerwcowa
Opr. Apl. adw. Magdalena Pietrzak

Gala

Wolności w Warszawie
10czerwca2014r.wwytwornychwnętrzachwarszawskiej
FilharmoniiNarodowejodbyłasię„CzerwcowaGalaWolności”,
zorganizowanaprzezKomisjęDziałalnościPublicznej
Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Uroczystykoncertwpisałsięwobchody25.rocznicy
pierwszych wyborów w powojennej Polsce.
Punktemkulminacyjnym„CzerwcowejGaliWolności”
byłouhonorowanienajznakomitszychobrońcówwprocesachpolitycznychokresuPolskiejRzeczpospolitej
Ludowej.ZrąkPrezesaNRA-adw.AndrzejaZwarytrzydziestuadwokatówotrzymałomedalezwygrawerowanymnapisem„DlaObrońcyPrawCzłowieka–AdwokaturaPolska”orazlogoŚwiętaWolności.Wtak
zacnymgronieznalazłasię–jakojedynyadwokat
zŁodzi–PaniMecenasKrystynaSkolecka–Kona.
JesttodlaNiejkolejnejużwyróżnienieprzyznane
przeznajwyższeWładzeAdwokatury(22listopada
2013r.otrzymałanaKrajowymZjeździeAdwokaturywKatowicach„WielkąOdznakęAdwokaturaZasłużonym”).
Medalprzyjętyznieskrywanymwzruszeniemjest
ukoronowaniemwieloletniejsłużbyPaniMecenas
drugiemuczłowiekowi.Stanowiwyrazuznaniaza
niezłomnąpostawęobrońcyiwiernośćnajwyższym
ideałom w czasie trudnym dla Polski i Polaków wPRL-owskimświecieniejednoznacznychwartości.
PodczasGaliwFilharmoniiNarodowejmedalami
odznaczenizostalitakże:adw.HannaNowodworska–Grohman,adw.MaciejDubois,adw.AnnaSobocińska–Lorenc,adw.JacekTaylor,adw.Maciej
Bednarkiewicz,adw.EwaPruchniewicz,adw.AndrzejBąkowski,adw.ZbigniewCichoń,adw.RomanaOrlikowska–Wrońska,adw.KrzysztofPiesiewicz,adw.AnnaBogucka–Skowrońska,adw.
Edward Rzepka, adw. Ewa Milewska – Celińska,
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adw.PiotrŁukaszAndrzejewski,adw.WalerianJan
Piotrowski,adw.AndrzejWoźniak,adw.CzesławJaworski,adw.JanCiećwierz,adw.KrzysztofStępiński,
adw.AndrzejMalicki,adw.FeliksSadownik,adw.Piotr
Zientarski,adw.IreneuszBieniaszkiewicz,adw.JerzyChmura,adw.MariaAnnaChabłowska,adw.
AndrzejDzięcioł,adw.HenrykRossa,adw.Andrzej
Rościszewski orazadw.JolantaZabarnik-Nowakowska.
UroczystośćswoimPatronatemobjąłPrezydentBronisławKomorowski.ObecninaGalibylim.in.MinisterwKancelariiPrezydentaRPSławomirRybicki,
WicepremierJanuszPiechociński,PrezesNIKibyły
MinisterSprawiedliwościKrzysztofKwiatkowski.
PaniMecenasKrystynieSkoleckiej-KonietowarzyszyliprzedstawicieleOkręgowejRadyAdwokackiej
wŁodzi:Dziekanadw.JarosławSzymańskiorazWicedziekaniadw.DariuszWojnariadw.MaciejLenart.GalęuświetniłkoncertwybitnejmezzosopranistkiMałgorzatyWalewskiej,zudziałemOrkiestry
SymfonicznejFilharmoniiNarodowejpodbatutąmaestroJackaKaspszyka.Kończąc,pragnępodzielić
sięosobistąrefleksją.Spotkałmniewielkizaszczyt
codziennejwspółpracyzuhonorowanąPaniąMecenas. Profesjonalistka w każdym calu.
Nietuzinkowaosobowośćitalentskrojonynamiarę
ratowania ludzi z największych opresji.
PierwszyReżyserspektakularnegoteatrunasalisądowej.NiekwestionowanaMistrzyniwinteligentnej
szermiercesłowemiczłowiekoniespotykaniewielkim sercu.
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apladw.MagdalenaKaczorowska

Praktyka
kancelarii
Lyonskiej
Na skutek odnowienia
współpracypomiędzyIzbą
AdwokackąwŁodziiIzbą
Adwokacką w Lyon dla
adwokatówiaplikantównaszej
Izbypojawiłasięmożliwość
odbyciastażyzawodowych
wkancelariachfrancuskich
w Lyon.

Pro bono
dla Polonii
francuskiej

W dniu 11 października
2014 r. w siedzibie Konsulatu
GeneralnegoRzeczypospolitej
Polskiej przeprowadzona
zostałaakcjapomocyprawnej
pro bono dla Polonii z Lyonu
icałegookręgukonsularnego,
obejmującego centralną
ipołudniowo-zachodniąFrancję.
Opr. Adw. Bartosz Zacharek
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SamprojektijegozałożeniabyłyprzedmiotemożywionejdyskusjiczłonkówIzbyŁódzkiej,alezgodzićsię
należy,żeinicjatywatazostaładobrzeprzyjętaidostrzeżonomogącezniejwyniknąćkorzyścidlaobustron.
OstatecznienaodbyciestażuwLyoniezdecydowałamsiętylkoja.PropozycjęodbyciastażuotrzymałamzKancelariiDeForestaAvocatswLyon,naczele
którejstoi,znanyjużczłonkomnaszejIzby,mecenas
GuydeForesta.Stażrozpoczęłam19lipca2014r.
itrwałondo22sierpnia2014r.,łącznie5tygodni.
Przechodzącdomeritum,czylikrótkiejrelacjizmojegopobytuLyon,nawstępiemuszęzaznaczyć,że
organizacjapracywkancelariifrancuskiejjestbardzopodobnadorozwiązańprzyjętychwkancelariachpolskich.Dzieńpracyrozpoczynałamogodzinie8:30,akończyłamo17:30,wtymbyłagodzinna
przerwa na lunch nie wliczana do czasu pracy.
Zespółkancelariiliczył15osób:adwokaci,aplikanci,asystenciistażyści.Wszyscyprzyjęlimniebardzo
ciepłoipodczascałegookresumojegostażusłużyli
radą i pomocą.
Opiekunkąmojegostażubyłaadw.AnnaMizerka,
którawkancelariizajmujesięgłównieprawemspółekiprawemgospodarczyorazprowadziobsługę
prawną podmiotów polskich i francuskich.
Niechcącwdawaćsięwdrobiazgoweopisywanie
moichobowiązkówiszczegółowerelacjonowanie

całegostażu,ograniczęsiędokrótkiegopodsumowaniaiodpowiedzinapytanieczystażetakiemają
sensimogąprzynieśćjakiekolwiekwymiernekorzyści.OtóżjapodczasstażuwKancelariiDeForestaAvocatsmiałamokazjępoznaćrozwiązaniaprawafrancuskiego,wszczególnościwzakresieprawa
spółekiprawagospodarczego,iporównaćjezrozwiązaniamiprzyjętymiwPolsceorazpoznaćzwyczajepanującewrelacjachpomiędzyadwokatem
francuskimaklientem–przedsiębiorcą.PorównanietakiedajepodstawydozrozumieniawjakisposóbstosowanejestprawoweFrancjiijakiekwestie
sąważnedlaklientafrancuskiegoijaknależyznim
współpracować.Uważam,żetakawiedzamożebyć
pomocnawdalszymżyciuzawodowymiułatwiać
współpracę z klientem francuskim.
Ponadtostażtenjestokazjądonawiązaniakontaktównietylkozawodowych,alerównieżtowarzyskich
orazzacieśnieniawspółpracyzadwokatamifrancuskimi,cowprzypadkusprawmiędzynarodowych
bardzo ułatwia prowadzenie sprawy.
Wmoimprzypadkuodbytystażzaowocowałjuż
możliwościądalszejwspółpracyzkancelarią,wobec
czegozcałąstanowczościąmogęstwierdzić,żeinicjatywatajestbardzodobrympomysłemidajedużo
możliwości.Tylkoiwyłącznieod„stażysty”zależy
w jaki sposób to wykorzysta.

InicjatorempowyższegoprzedsięwzięciabyłaOkręgowa
RadaAdwokackawŁodzi,któraodwielulatpołączona
jestwięzamiprzyjaźniiwspółpracyzIzbąAdwokacką
wLyonie(BarreaudeLyon).Akcjataniebyłabyjednak
możliwabezwydatnegowsparciapolskiegoKonsulatu
GeneralnegowLyonieijegoszefa–KonsulaGeneralnego RP Pana Dariusza Wiśniewskiego.
WspółorganizatoremdniaporadprawnychbyłaIzbaAdwokackawLyonie,któraoddelegowaładoosobistego
uczestnictwawtymprzedsięwzięciuadwokatafrancuskiego–PaniąAnnęMizerkęzkancelarii„DeForesta
Avocats”.Odsamegopoczątkubyłodlaorganizatorów
jasne,iżpytaniaosóbpotrzebującychpomocy,mogą
dotyczyćzagadnieńzpograniczasystemówprawnych
obukrajów.Jaksięwpraktyceokazałoprzewidywanie
to nie było pozbawione racji.
Wspomniećwypada,żeprzychylnośćadwokatów
zLyonuizaangażowanieichsamorząduzawodowego
wtęwspólnąakcjęwynikajązwieloletnichprzyjaznych
kontaktówobunaszychIzb.Kontaktytezaowocowały
podpisaniemumowyowspółpracyw1994r.PierwszaoficjalnawizytadelegacjiAdwokaturyŁódzkiejpod
przewodnictwemDziekanaJózefaZejdynazaproszenie
DziekanaOkręgowejRadyAdwokackiejwLyonieAndréBoyermiałamiejscew1982r.,choćwspółpraca
zostałanawiązanajużw1980r.Wielkąorędowniczką
iosobą,któraczynnierozwijałaipogłębiaławzajemne
relacjepomiędzyobomasamorządamibyłaadwokat
BożennaBanasik,DziekanOkręgowejRadyAdwokac-

kiejwŁodziwlatach1998–2003.W2014r.,posymbolicznych20latachodzawarciaumowyowspółpracy,
wjakżezmienionejrzeczywistościspołecznej,politycznejiekonomicznej,IzbyAdwokackiewLyonieiwŁodziodnowiłyswojepartnerskiezobowiązania.Wówczas,
nazaproszenieDziekanaIzbyŁódzkiej,gościliwŁodzi:
DziekanBarreaudeLyonPierre-YvesJoly,adwokatGuy
deForestaorazDyrektorSzkołyAdwokatów-Écoledes
AvocatsRégionRhône-Alpes(EDARA)GenevièveBiot-Crozet.
Ciągtychzdarzeńumożliwiłwspólnedziałanianarzecz
Polonii,która,zgodniezszacunkamiKonsulatuGeneralnegowLyonie,liczywcałymokręgukonsularnym
około100.000osób.Zaznaczyćtrzeba,żemożliwość
udzieleniapomocyprobonoPoloniifrancuskiejstałasię
realnadziękiwydatnejpomocypolskiejsłużbykonsularnejwLyonieisamegoKonsulaGeneralnego–Pana
DariuszaWiśniewskiego.TodziękiprawdziwemuzaangażowaniuwsprawyPolonii,chęciniesieniawsparcianaszymrodakomiosobompochodzeniapolskiego,
otwartościnazgłaszanepropozycjePanKonsuludzieliłpomieszczeńurzędukonsularnegonacelegodnego
przyjęciaosób,którekorzystałyzpomocyKoleżanek
i Kolegów adwokatów.
WskładdelegacjiIzbyŁódzkiejweszli:adw.AnnaRosiak,adw.AndrzejWosiński,adw.DariuszJankowski
orazadw.BartoszZacharek.Towarzyszyłaim,jakjuż
wspomniano,PaniAnnaMizerka,adwokatIzbyAdwokackiejwLyonie.Poradyprawnebyłyudzielanewgo-
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Sprostowanie!
Na prośbę Pani Mecenas Magdaleny Matusiak – Frącczak, red. Kroniki publikuje
poniżej nadesłany przez Panią Mecenas
tekst sprostowania co do tytułu naukowego przedwcześnie użytego przy jej
nazwisku przez redakcję w listopadowym
wydaniu Kroniki. Wyjaśniamy przy tym,
iż była to jedynie omyłka pisarska, za co
redakcja uprzejmie przeprasza.
„W „Kronice” z listopada 2013 r. bez
mojej wiedzy i zgody posłużono się przed
moim nazwiskiem stopniem naukowym
doktora. Stopień ten został mi nadany
dopiero w dniu 30 maja 2014 r., dlatego
też użycie go w stosunku do mojej osoby
przed tą datą było nieuprawnione”.

dzinachod10.00do16.00.Przyznaćtrzeba,iżczas
tenzostałwypełnionypracą.Pewnymzaskoczeniem,
zwłaszczawporównaniuzakcjąprobonoprowadzonącykliczniewnaszymkraju,byłfakt,iżwceluskorzystaniazpomocyprawnejzgłaszałysięcałerodziny.
Opotrzebieprzeprowadzeniatakiejakcjimożerównież
świadczyćzakresrzeczowychpytańiproblemówposzczególnychosób.Wymagałotoodudzielającychpomocydośćdługiejrozmowyiprzeanalizowaniazłożonych niejednokrotnie stanów faktycznych.
Tematykaudzielonychporadobjęłaszerokiespektrum
problemówizagadnieńzzakresuróżnychgałęziprawa
polskiego:cywilnego,rodzinnego,spadkowego,handlowego,karnego,pracyi,nawet,ubezpieczeńspołecznych.Czasempytaniadotyczyłybardziejkwestiifaktycznychniżprawnych(np.dotyczyłyinstytucjiudzielających
informacjiipomocymałymiśrednimprzedsiębiorcom
zFrancji,którzymajązamiarinwestowaćwPolsce).
Nauwagęzasługujeokoliczność,żewieleosób,korzystającychznaszejpomocy,podkreślało,iżprzedsięwzięcietojestbardzodobrąinicjatywą,którabyłapotrzebna,anadto,żewartojepowtarzaćcyklicznie.
Nazakończenie,możnawyrazićnadzieję,iżpowodzeniepierwszejakcjiporadprawnychprobonowLyonie
będziepodstawądlaIzbyAdwokackiejwŁodzi,Izby
AdwokackiejwLyonieorazKonsulatuGeneralnego
RPwLyoniedoprzeprowadzeniakolejnychedycjitego
przedsięwzięcia.
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Ukrainy
ciąg
dalszy

Opr. adw.
Jarosław Szczepaniak

Zdjęcia: Adw. Jarosław Szczepaniak

Być może niektórzy pamiętają, jak w lutym br.
adwokaci:JustynaMazur,JarosławSzczepaniakiPiotr
OsiewaczodwiedzilikijowskiMajdan,kiedytrwały
tamjeszczezamieszki,wywołanedążeniamiludności
Kijowa,walczącejodemokratycznezmianynaUkrainie.
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Społecznybunt,którywlistopadzie2013r.porwał
tysiąceUkraińcówdowalkowolnośćtegokrajudał
naszymwschodnimsąsiadomnadziejęnalepszejutro.Niktchybaniespodziewałsięjednakwówczas,
żewniedalekiejperspektywieUkrainieodebranyzostanieKrym,anaWschodzietoczyćsiębędązacięte
walki.Towszystkonieprzeszkodziłojednakpolskim
adwokatom,bykontynuowaćwspółpracęzKoleżankamiiKolegamizzanaszejwschodniejgranicy.PrzemianyzachodząceunaszegoSąsiadaoraz
życzliwośćNaczelnejRadyAdwokackiejnaczelezjej
PrezesemadwokatemAndrzejemZwarąpozwoliły
nazrealizowaniepomysłuzorganizowaniaIEuropejskiejKonferencjiPrawCzłowieka.Spotkanieodbyło
sięwInstytucieEuropejskimwŁodziwdniu15maja
2014r.WspółorganizatoremtegoniezwykleistotnegozpunktuwidzeniaochronyprawczłowiekaiwolnościobywatelskichwydarzeniabyłarównieżOkręgowaRadaAdwokackawŁodzi.Wykładywygłosiło
wieluznakomitychprzedstawicielinaukiprawaoraz
praktyków,bywspomniećtylkoosoby:PosłaParlamentuEuropejskiegoDrJackaSaryuszWolskiego,Prof.drhab.KrzysztofaIndeckiego,Adw.Prof.
drhab.JustynyJurewicz,czyDanutyPrzywara–
PrezesaZarząduHelsińskiejFundacjiPrawCzłowieka.Swojąobecnościąkonferencjęzaszczycilitakże
Adw.AndrzejZwara–PrezesNRA,KrzysztofKwiatkowski-PrezesNajwyższejIzbyKontroliorazgoście
zUkrainyRomanMaguta–PrzewodniczącyIzby
ObrachunkowejUkrainy,odpowiednikaNIKwPolsce
orazAdw.WalentinStepiuk–CzłonekNarodowej
AsocjacjiAdwokatówUkrainy.Ponieważkonferencja
odbiłasięgłośnymechemnietylkowśródpolskich
adwokatów,oczymświadczyłaobecnośćKoleżanek
iKolegówzcałejPolskialetakżepozanaszymigranicamiwszczególnościnaUkrainie,organizatorzy
postanowiliorganizowaćspotkaniecorocznie.
Kolejnymetapemwspółpracypolskiejadwokatury
zadwokaturąukraińskąbyłudziałnaszychprzed-
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stawicieliwwyborachprezydenckichnaUkrainie,
któreodbyłysięwdniu25maja2014r.Ponownie
adwokaci:JustynaMazur,JarosławSzczepaniak
iPiotrOsiewaczodwiedziliKijów,bytam,jakoOficjalniObserwatorzyRPprzyglądaćsięprzebiegowi
głosowańwwybranychkomisjachwyborczychzarównowstolicyUkrainy,jakipozanią.Podczastej
wizytyadwokatJarosławSzczepaniakodznaczonyzostałprzezPrzewodniczącąRadyAdwokackiej
MiastaKijowa–InnęWładysławownąRafalskąoraz
WiceprzewodniczącąNarodowejAsocjacjiAdwokatówUkrainy-KatarzynęPiotrownąKowalorderem
„ZaWysokiProfesjonalizm”,przyznanymłódzkiemu
adwokatowizawkładwbudowęnowychrelacjipomiędzysamorządamiadwokackimiPolskiiUkrainy.
Wdniu5lipcabr.przedstawicielenaszegosamorząduwzięliudziałwzorganizowanymprzezRadęAdwokackąMiastaKijowa„IMiędzynarodowymForum
–SzlakirozwojuAdwokaturyUkrainywUniiEuro-
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pejskiej”.WramachwykładówpoświęconychtematowiForumgłoszabrałaAdw.JustynaMazur,która
przedstawiłaperspektywywspółpracysamorządów
adwokackichPolskiiUkrainy.Wdalszejczęścispotkania,jakojedenzmoderatorówpaneludyskusyjnego,poświęconego„Ochroniezawodowychpraw
izabezpieczeniagwarancjidziałalnościadwokackiej”,głoszabrałAdwokatJarosławSzczepaniak,
przedstawiającwskrócieosiągnięciapolskiejpalestrynatejpłaszczyźnie.WForumuczestniczyło
wielureprezentantówinstytucjidziałającychwramachUniiEuropejskiej,atakżezeStanówZjednoczonychAmeryki.Owocemspotkaniabyłopodjęcie
rozmówdotyczącychprzyszłejwspółpracypomiędzyobomasamorządami.WwynikuustaleńdelegacjaadwokatówzKijowagościławPolscewdniach
od 28 do 30 września br., gdzie spotkała się międzyinnymizPrzedstawicielemNRAAdw.AndrzejemSiemińskim.Pozakończeniuoficjalnegospotka-

niawsiedzibieNRA,adwokackizUkrainyodwiedzili
InstytutEuropejskiwŁodzi,gdziespotkalisięzDyrektorem–WitoldemGerliczem.Następnieprzedstawicieleukraińskiegosamorząduadwokackiego:NataliiaSavinowa,WalentinStepiukiRościsław
Krawiecorazprzedstawicielestronypolskiejadw.
JarosławSzczepaniakiadw.PiotrOsiewaczwzięli
udziałwspotkaniuroboczym,podczasktóregowypracowanoprojektporozumieniamiędzyobomasamorządami,mającystanowićpodstawędodalszej
ichwspółpracy.ProjekttenstałsiępóźniejpłaszczyznądodyskusjiforumPrezydiumNRA,jakaodbyła
siępodczasostatniejedycjiDniKulturyAdwokatury
w Krakowie.
Miejmyzatemnadzieję,żebliskorokwytężonejpracypolskichiukraińskichadwokatówotworzyperspektywydobudowanianowychrelacji,opartych
nanowoczesnychfundamentach,czerpiącychzidei
Wspólnej Europy.
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Opr. adw.
Mariusz Mazepus

WIECZORNICA
PATRIOTYCZNA

budynkusiedzibyOkręgowej
RadyAdwokackiejwŁodzi
dnia10XI2014r.odbyłsię
„WieczórNiepodległości”.
Uroczystośćpoświęconaobchodom96RocznicyOdzyskaniaNiepodległościitradycyjnieŚwiętu
11ListopadazorganizowanazostałaprzezDziekanaORAwŁodziJarosławaZ.Szymańskiegoprzy
udzialeczłonkówKomisjiParlamentarno-Prawnej
ORAwŁodzi.Wśródzgormadzonychgości,których
powitałDziekanIzbyznaleźlisię:PrezesSąduApelacyjnegowŁodzidrMichałKłos,WiceprezesSądu
OkręgowegowŁodziKrzysztofKacprzak,Dziekan
OIRPwŁodziGrzegorzWyszogrodzki,PrzewodniczącyŁódzkiegoOddziałuKIDPKrzysztofPodsiadło
orazliczniezebraniKoledzyiKoleżankiIzbyŁódzkiej.Częśćoficjalnąwieczornicyuświetniłwykład
prof.drhab.JoannyDaszyńskiejnatemat:„DlaczegopowinniśmypamiętaćoOperacjiŁódzkiej
?”poświęconyjednejznajwiększychbitewIWojnyŚwiatowejstoczonejnarubieżachnaszegomiasta.Arcyciekawąprelekcjędotyczącąprzyczynwybuchubitwy,jejprzebieguiskutków,wzbogacały
licznezdjęcia,wykresyianegdoty.Nazakończenie
PanDziekanwimieniuIzbyzłożyłwiązankęokolicznościowąnaręceduszpasterzaprawników-ks.
ŁukaszaBurcharda.Poczęścietykietalnejzgromadzenigościeudalisięnaprzygotowanypoczęstunek,gdziekoleżeńskiedysputytoczonojeszcze
przez wiele godzin.
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Zdjęcia: Michał Borowski
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Szpalty
pamięci
Redakcja Kroniki
zwyrazamigłębokiego
smutkużegnazmarłych
KolegówAdwokatów:
Elżbieta Czubińska
w dniu 21 sierpnia 2014 r.

Alina Dzierżanowska
w dniu 14 czerwca 2014 r.

Krystyna Głowacka
w dniu 16 stycznia 2014 r.

Ryszard Kenner
w dniu 06 listopada 2014 r.

Włodzimierz Różycki

Adwokat Ryszard
Kenner
(1927-2014)
W dniu 14 listopada 2014 r. na cmentarzu Doły
wŁodzipożegnaliśmyzmarłegoadw.RyszardaKennera,wybitnegoprzedstawicielałódzkiejpalestry, znakomitego cywilistę, wieloletniego aktywnegodziałaczasamorząduadwokackiego,
kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnego Krzyża Zasługi,
odznaczonego odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, człowieka niezwykle serdecznego
i życzliwego.
RyszardKennerurodziłsię5kwietnia1927r.wKołomyinatereniebyłegowojewództwastanisławowskiego(obecniezachodniaUkraina).DokońcadrugiejwojnyświatowejprzebywałwokolicachLwowa,
wpaździerniku1945r.jakorepatriantwrazzrodzicamiprzybyłdoŁodzi,miastaktórepokochałiwktórymtaksilniesięidentyfikował.Tutajuzyskałmaturę
irozpocząłstudianaWydzialePrawno-EkonomicznymUniwersytetuŁódzkiego,któreukończyłwroku
1950.AplikacjęodbyłwWydzialePrawnymPRNm.
Łodzi,zakończyłjązdanymw1953r.egzaminem
przedUrzędemZastępstwaPrawnegowWarszawie.
Egzaminadwokackizaśzłożyłwroku1955przed
komisjąegzaminacyjnąRadyAdwokackiejwWarszawie.SwojąpraktykęzawodowąrozpocząłwZespole Adwokackim w Żarach, zaś wiosną 1957 r.
przeniósłsiędoIzbyŁódzkiej,zktórązwiązanybył
dokońcażycia.TupracowałwZespoleAdwokackim
nr9,któregowlatach1964-1970byłkierownikiem,
zaśod1996r.zacząłprowadzićwłasnąkancelarię.
Byłniezwykleoddanyłódzkiemuśrodowiskuadwokackiemu, w latach 1986-1989 i 1992-1995 był
WicedziekanemOkręgowejRadyAdwokackiej
wŁodzi,pełniłtakżeniemniejzaszczytnefunkcje
SekretarzaORAwŁodzidwóchkadencji,Skarbnika
ORAwŁodzitrzechkadencjiorazPrzewodniczące-

goKomisjiRewizyjnejdwóchkadencji.Zaniebywałe
poświęcenieizaangażowaniewdziałalnośćwsamorządzieadwokackimotrzymałw1977r.SrebrnyKrzyżZasługi,zaśw1998r.zostałuhonorowany
KrzyżemOficerskimOrderuOdrodzeniaPolskiiOdznaką „Adwokatura Zasłużonym”.
Zewspomnieńczłonkówłódzkiejpalestrywyłania
sięobrazmecenasaKennerajakowyrozumiałego
icierpliwegopatrona,życzliwegokolegiorazwybitnegodziałaczasamorządowego.Perfekcjonista
–tosłowo,takczęstopowtarzającesięwkontekście
Jegoosoby,jesttunaderadekwatne.Mecenaszawsze
kierowałsięhonoremietykązawodową,prezentowałwartości,którepowinnybyćwzoremdlaprzyszłych pokoleń przedstawicieli adwokatury.
Pomimoogromnegozaangażowaniazawodowego
MecenasKennerniezapominałoswoichpasjach.
Kochałpieszewędrówkipogórach,byłzapalonym
narciarzem.DoceniałpięknopolskichTatr,jakżebliskichjegosercu,bowiemtamwłaśniepoznałswoją
ukochanążonę–Halinę.Pasjonowałsięfilatelistykąinumizmatyką,zuwagąśledziłwszelkienowinkiwdziedziniefotografii.Byłtakżewielkimznawcą
historiiKresówWschodnich,ziemzktórychsięwywodziłidoktórychzwielkimsentymentemwracał.
Nigdyniezapomnimyjegoprzepełnionychwzruszeniemopowieściokrainielatdziecinnych,skalanych
piętnem okrutnej wojny.
Odejściemś.p.RyszardaKennerapolskaadwokaturaponiosłaniepowetowanąstratę.Wspominając
nieodżałowanegoMecenasa,jegozasługiiniezłomnąpostawęzobowiązujemysiędalejkrzewićipielęgnowaćjegospuściznę,abyjegopostaćzawsze
pozostawaławzoremdlakolejnychpokoleńadwokatów.
Cześć jego pamięci.

w dniu 14 listopada 2014 r.
Opr.Adw.MariuszKrassowski
20
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A KOMISJA
NADAL
W PRACY

Komisjads.wizerunkuwczasieostatniegorokuprzeprowadziła
szeregznaczącychakcjiwspierającychłódzkąadwokaturę,
alezcałąpewnościązaczynamyzauważać,żenaszapolityka
budowaniawizerunkuzataczakręgiozasięguogólnopolskim
Niektóre z projektów są także wspierane i objętepatronatemNaczelnejRadyAdwokackiej.Zdaniemwieluniezależnychobserwatorówzinnych
izb, komisja wizerunkowa rzeczywiście działa
wcelupoprawywizerunkuzawoduzaufaniapublicznego, tak aby adwokaci cieszyli się dobrą
opinią i aby postrzegani byli lepiej przez społeczeństwoimamynadziejętejopiniiniezawieść.
Konsekwencjądziałańkampaniiwizerunkowej
jest wzrost zainteresowania naszym zawodem
izapotrzebowaniemnanaszeusługi,copowodujenapływklientów.Połączeniewspółpracymłodychadwokatówzichinnowacyjnymipomysłami
popartymi doświadczeniem i zaufaniem starszychkolegów,zaczynadawaćfantastycznerezultatyiprzynosiefektywidzianeoczamiłodzian,
ale także znajduje swoich odbiorców na skalę
ogólnopolską.Szeregdziałańpodejmowanych
jestprzywspółpracyzkomisjąparlamentarno–
prawnąorazinnymikomisjami,takabytawspółpraca odnosiła jak najlepsze efekty.
Wartorównieżwspomnieć,żedziękirozmowom
Dziekana Szymańskiego oraz Rzecznika Prasowego adw. Piotra Kaszewiaka udało się uzyskać
wsparcie Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej,
która udostępniła m. in. logo ,,Łódź kreuje” co
jestniewątpliwąpomocąwpromocjiadwokatów
i kreowaniu naszego wizerunku.
W kontynuacji szerokiej kampanii edukacyjnej
dnia 10 grudnia odbyła się akcja z okazji „Europejskiego Dnia Prawnika”, którą prowadzili
wŁódzkichszkołachwformiewykładówadwo-
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kaciwspólniezradcamiprawnymi.WPolsceobchodyorganizowanebyływspólnieprzezNRAora
KIRP. Zajęcia z młodzieżą odbyły się w 11 szkołachlicealnychwŁodziinatereniewojewództwa
łódzkiego,wtymmiędzyinnymiwBałchatowie,
Poddębicach,Łęczycy.Zajęciabyłyprowadzone
przezadwokatawspólniezradcąprawnymidotyczyły m.im. praw i obowiązków uczniów oraz
problemówzwiązanychzInternetem.Akcjajest
efektem współpracy wielu środowisk oraz wykonana przy udziale komisji parlamentarnoprawnejwspólniezkomisjąwizerunkową,której
szczególnyswójudziałwtworzeniuprojektuma
adw.JerzySzczepaniak,akoordynowaniemakcji
zajęli się adw. Mariusz Mazepus oraz adw. MariaJanik.Ogromnepodziękowanianależąsięcałemuzespołowipomysłodawcyikoordynatorom
wspomnianychwcześniej,przewodniczącemu
komisjiPiotrowiNowakowskiemuorazedukatorom. Z ramienia ORA w Łodzi zajęcia poprowadzili:adw.AnnaGłowińska,adw.MałgorzataBobrek, adw. Piotr Zawieja, adw. Beata Morawska,
adw. Krzysztof Pawlak, adw. Izabela Głąbicka-Sasin, adw. Przemysław Sasin, adw. MagdalenaMakarska,adw.MonikaMalinowska-Wągrowska,adw.EwaStępniewicz-Kwaśny.Szczególne
podziękowaniaskładamyapl.adw.AnnieSawickiej za pomoc w technicznej realizacji i pracę na
rzecz ORA w Łodzi.
Wartorównieżwspomniećoakcji,doktórejprzystąpiła ORA w Łodzi organizowanej wspólnie
przez NRA, Dziennik Gazeta Prawna, Stowarzy-
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Opr. adw.
Ewa Stępniewicz - Kwaśny
szenie Wiosna i KIRP, pod honorowym patronatemPrezydentaRPBronisławaKomorowskiego,
akcję pro bono w ramach projektu "Szlachetna
Paczka" - zorganizowanej przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Ta ogólnopolskaakcjajestPaństwuzapewnedobrzeznana z mediów i różnych środowisk, które w niej
uczestniczą, a w którą też włączyli się adwokaci z Łodzi i całej Polski, z czego jesteśmy bardzo
dumni. 13 grudnia 2014 r. przez ok. 4 godziny,
w 19 największych miastach Polski, udzielanebyłyporadyprawnewmiejscachwskazanych
przez Stowarzyszenie Wiosna. Z ramienia ORA
wŁodziwramachakcjiporadprawnychudzielali
adw. Agata Stacewicz, adw. Grzegorz Kiryczuk,
adw. Magdalena Bartenbach-Byczko.
Aktualnie realizujemy akcję z inicjatywy NRA
przy współpracy UNICEF z okazji 25 - lecia
KonwencjiZgromadzeniaOgólnegoONZoprawach dziecka. Akcję realizuje komisja poprzez
prowadzeniezajęćprzezedukatorówadwokatów w szkołach gimnazjalnych. W ramach akcji
przeprowadzonebędązajęciawszkołachponadpodstawowychwŁodziinatereniewojewództwa
łódzkiego,wtymm.in.wKutnie,Głuchowie,Bolimowie,PiotrkowieTrybunalskim.Zajęciabędę
przeprowadzone w miesiącu grudniu 2014 r.
i styczniu 2015 r., na podstawie przygotowanegoscenariusza.Celemzajęćjestuzyskanieprzez
uczniówpraktycznejwiedzynatematprzysługującychmłodzieżyprawTowielkieprzedsięwzięcierealizowanejestwkontynuacjiplanuedukacji
mieszkańcówregionu.Założeniemcykluszkoleń
jestzaznajomieniedziecizzawodemadwokata,
prawamidzieciorazsytuacjamiwktórychpomoc
prawna, którą świadczą adwokaci jest potrzebna w życiu każdego człowieka. Z ramienia ORA
wŁodzizajęciapoprowadząadw.KrzysztofPawlak, adw. Anna Głowińska, adw. Ewa Stępniewicz-Kwaśny, adw. Dariusz Wojnar.
Zapraszamyserdeczniedośledzeniaprackomisji i aktywnego wspierania jej działań, szukamy
pomysłówijesteśmyotwarcinawspółpracę.Zachęcamy do odwiedzania nas na stronie www.
ora.lodz.adwokatura.pl,przesyłaniepropozycji
iartykułów, anadtozaglądanienafunpageORA
na facebook oraz zapraszamy do współpracy
worganizacjiprojektów.Tonaszewspólnedziełoimusimyjepielęgnowaćdladobrawszystkich
adwokatówokręgułódzkiegoidlapromocjimarki adwokatura.
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2015 życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom dużo
zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, obfitości i energii do działania.
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SZKOLENIE
ADWOKATÓW
W 2014
ROKU
Opr. adw.
dr Sylwester Redeł

Wdniach29-30listopada2014rokuwHotelu„Wodnik”
wSłokuk/BełchatowaKomisjaDoskonaleniaZawodowego
ORAwŁodzizorganizowałaostatniew2014rokuszkolenie
w ramach doskonalenia zawodowego.

Sądzącpofrekwencji,wzoremlatubiegłychjesienneszkolniecieszyłosiędużymzainteresowaniem
Koleżanek i Kolegów adwokatów.
Wszkoleniuwzięłoudziałponad260osób,zczego120wybrałowariantpołączonyznoclegiem,uroczystąkolacjąorazzabawąandrzejkową.Wszystkim
uczestnikomorazPanuDziekanowiORAwŁodzi,
dziękujęzaudział,niepowtarzalnąatmosferęifantastyczną zabawę.
Pierwszegodniaodbyłosię8godzinwykładów,
uwieńczonychuroczystąkolacją,naktórejswojąobecnością zaszczyciłuczestników Pan Dziekan ORA, p. mec. Jarosław Zdzisław Szymański.
Pokolacji,wramachczęścitowarzyskiejszkolenia
możnabyłobawićsięnaandrzejkowejdyskotece.
Szkolenie,poczterogodzinnymprogramiezajęćmerytorycznych,zakończyłosięniedzielnymobiadem.
Byłotoostatnieszkoleniewramachdoskonalenia
zawodowegow2014roku,apoNowymRokuzostanąonewznowionezarównowformiewykładów
wsiedzibieORA(wnieodległejprzyszłościzapewne
jużwnowejprzyul.Wólczańskiej199)orazszkoleń
wyjazdowych.KomisjaDoskonaleniaZawodowego, będzie wdzięczna za przesyłanie ewentualnych uwag lub sugestii co do planowanej w tym
zakresie tematyki wykładów.
Formaszkoleńwyjazdowych,pozawypełnianiem
funkcjiedukacyjnejjestświetnąokazjądorozwijania
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kontaktówtowarzyskich.Sądzącpofrekwencjioraz
zadowolonychtwarzachKoleżanekiKolegów,ostatnieszkoleniespełniłowtymzakresieswojąfunkcję.
Jesttoszczególnieistotne,żewtrudnychdlanaszegosamorząduczasachorazwobecciągłegozwiększaniasięskładuosobowegonaszejIzby,szkolenia
zawodowestająsięmiejscemintegracjiibliższego
poznawaniasięadwokatów.Dziękitemu,mijającsię
nasądowychkorytarzachniebędziemysobiezupełnieobcy.Integracjanaszegośrodowiska,toważny
element,szczególniewobecnowych,niezawszedla
naskorzystnychwyzwańiuwarunkowańspołecznychigospodarczych.Mamnadzieję,żeszkolenia
zawodowetakwłaśniebędąpostrzegane,anietylko
jako obowiązek korporacyjny.
KorzystajączokazjiwobeczbliżającychsięŚwiąt
BożegoNarodzeniaorazNowegoRoku,chciałbym
złożyćwszystkimKoleżankomiKolegomnajlepsze
życzeniaBożonarodzenioweorazNoworoczne,życzącspokojnych,pogodnychirodzinnychŚwiąt.
Wnadchodzącymzaś,NowymRokużyczęsamych
sukcesówosobistych,zawodowychizapraszamdo
udziału w przyszłych szkoleniach.

Komisja Sportu i Rekreacji
Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodziy

ZAPRASZA
AdwokatówiAplikantów
adwokackichzrodzinami,
nacotygodniowezajęcia
sportowe:
•

•

•

•

•

YOGA z trenerem – poniedziałek, godz.
20:30-22:00,„YourLifeStudnio”wŁodziprzy
ul. Lipowej 15/17;
BASEN I SAUNA – wtorek, godz. 20:0020:45, Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 46 (w Parku Im. H. Sienkiewicza);
SQUASH z trenerem – środa, godz. 20:3022:00, Klub „I’m Fit” w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 10;
KOMETKA z trenerem, KOSZYKÓWKA,
SIATKÓWKA, TENIS STOŁOWY – sobota,
godz.10:30-12:00,halasportowaUniwersytetuMedycznego wŁodzi, ul.6Sierpnia71;
PIŁKA NOŻNA – niedziela, godz. 18:0019:30,OśrodekSportowyKatolickiegoGimnazjumiLiceumOgólnokształcącegoim.Jana
Pawła II w Łodzi, ul. Wici 45.

WSTĘP
BEZPŁATNY!
Ze sportowym pozdrowieniem
Adw. Jarosław Szczepaniak
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Z koleżeńskim pozdrowieniem
PrzewodniczącyKomisjiDoskonaleniaZawodowego
ORA w Łodzi
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SENS ZASADY
ULTIMA
RATIO
KRÓTKOTERMINOWEJ KARY
POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Wkodeksiekarnymz1997r.karapozbawieniawolności
(dodajmy-krótkoterminowakarapozbawieniawolności)
została uznana za ultima ratio.
Opr. Renata Pietruszka
adiunktwKatedrzePrawaKarnegoMiędzynarodowegoWydziałuPrawaiAdministracjiUŁ

Przepis art. 58 § 1 k.k. bowiem stanowi: „Jeżeliustawaprzewidujemożliwośćwyborurodzajukary,sądwymierzakarępozbawieniawolnościbezwarunkowegozawieszeniajejwykonania
tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie
możespełnićcelówkary”.Ztejregulacjiwynika
ustawowyobowiązeksędziegodokażdorazowegouzasadnienia,dlaczegozaniewłaściweuznał
środkinieizolacyjne,azastosowałbezwzględnepozbawieniewolności.Wtensposóbzmusza
godogłębszegozastanowieniasięnadwyboremwłaściwegośrodkaprawnokarnejreakcjina
przestępstwo.
Alternatywąwobeckrótkoterminowejkarypozbawieniawolnościmająbyć:popierwsze–kara
grzywnyikaraograniczeniawolności(oczywiście
należypamiętaćodyrektywachszczegółowych
dotyczących stosowania tych kar, tj. dyrektywach z art. 58 § 2 k.k. i art. 58 § 2a k.k.), po
drugie–środkikarne(którychkatalogjestprzecieżbardzobogaty),potrzecie–środkizwiązanezpoddaniemsprawcypróbie,tj.warunkowe
umorzeniepostępowaniakarnego,alewszczególnościwarunkowezawieszeniewykonaniakary
(tutajoczywiściepewnąbarierąjestkonieczność
ustaleniadodatniejprognozyspołecznej)iwreszciepoczwarte-instytucjadozoruelektronicznego.Swoistymdopełnieniemzasadyzart.58
§ 1 k.k. jest regulacja z § 3 art. 58 k.k. (zgodniezktórymjeżeliprzestępstwojestzagrożone
karąpozbawieniawolnościnieprzekraczającą5
lat, sąd może orzec zamiast kary pozbawienia
wolnościgrzywnęalbokaręograniczeniawolno-
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ścidolat2,zwłaszczajeśliorzekarównocześnie
środek karny), jak również regulacja z art. 59 § 1
k.k.(wmyślktórejjeżeliprzestępstwojestzagrożonekarąpozbawieniawolnościnieprzekraczającą3latalbokarąłagodniejszegorodzajuispołecznaszkodliwośćczynuniejestznaczna,sąd
możeodstąpićodwymierzeniakary,jeżeliorzekarównocześnieśrodekkarny,acelekaryzostaną przez ten środek spełnione). Na marginesie
-wskazaneregulacjemiałyswojeodpowiedniki
w kodeksie karnym (art. 54 § 1 k.k. z 1969 r.
i art. 55 k.k. z 1969 r.), które zawierały dodatkowąprzesłankęwpostacihipotetycznegowymiaru kary pozbawienia wolności do 1 roku.
Możnapowiedzieć,przedstawioneunormowania
kodeksu karnego z 1997 r. idą w kierunku realizacjizasadyultimaratiokarypozbawieniawolności. Ale warto wspomnieć także o rozwiązaniach,którezmierzająwkierunkuprzeciwnym,
osłabiającdziałanietychpierwszych.Chodzitu
oteunormowania,któreprzewidująpewienautomatyzmwstosowaniubezwzględnejkarypozbawieniawolnościwmiejsceśrodkównieizolacyjnych,np.obligatoryjnezarządzeniewykonania
kary,równieżobligatoryjneorzeczeniekaryzastępczejzanieuiszczonągrzywnę(ponowelizacji z 2011 r. - bez możliwości jej warunkowego
zawieszenia),obligatoryjneorzeczeniezastępczejkarypozbawieniawolnościzaniewykonaną
karęograniczeniawolności(nowelizacjaz2011
r.wyeliminowałazastępcząkaręgrzywny).Trzebazaznaczyć,iżwtymprzypadkuorzekaniakary
zastępczejwzamianzaniewykonanąkaręogra-
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niczeniawolnościtenautomatyzmniemacharakterubezwzględnegozewzględunawystępowanieocennejprzesłankiwpostaci„uchylania
się”skazanegoododbywaniakaryograniczenia
wolnościlubnałożonychobowiązków).Trzeba
podkreślić,iżstojąonewkonflikciezzaleceniami nr R (92)16 Komitetu Ministrów Rady Europyz1992r.,skierowanymidopaństwczłonkowskichwsprawieeuropejskichregułdotyczących
sankcji i środków alternatywnych, a ściślej z regułą10,którastanowi(„Niebędąistniałyprzepisyprawadopuszczająceautomatycznązamianę
sankcji i środków alternatywnych na karę więzieniawprzypadkupogwałceniawarunkówlub
zobowiązańwynikającychztychsankcjiiśrodków”). Problematyka sensu zasady ultima ratiokrótkoterminowejkarypozbawieniawolności
związanajesttakżezzagadnieniemdotyczącym
jejużyteczności(lubjejbraku).Codotegoostatniego,należyzauważyć,iżkwestiatanależydo
dośćspornychnagruncienaukiprawakarnego.
Trzebaprzyznać,iżwśródprzedstawicielinauki
prawakarnegokaratamiałaimaswoichzwolennikówczyprzynajmniejobrońców(Wolter,Lernell,Buchała). Zwracauwagęnato,iżmożeona
wywoływaćefektywychowawczeczyteżodstraszającepoprzezswoje„uderzeniowe”oddziaływanie.Wywołujeonabowiemswoistywstrząs
psychicznyskazanych,zwłaszczapierwszyraz
karanych,niezdemoralizowanych,przypadkowych,skazanychzaprzestępstwanieumyślne.
To„uderzeniowe”działaniekarymożedaćefekty wychowawcze czy też odstraszające. Bronił
jej także J. Wąsik, który opierając się na swoich
badaniachempirycznych,uznałtękaręzaskuteczną.Wartozaznaczyć,iżjakokryteriumskuteczności kary w wymiarze od 1 tygodnia do 1
rokuprzyjąłpowrotnośćdoprzestępstwapoodbyciukary,któreniejestprzecieżkryteriumidealnym.Wynikiskonfrontowałzwynikamibadań
nadefektywnościąwarunkowegozawieszenia
wykonaniakary,jakośrodkanajbliższegokrótkoterminowejkarzepozbawieniawolności.Wnioski
byłynastępujące:warunkowezawieszeniewykonaniakaryokazałosiębardziejefektywne–powrotność do przestępstwa wyniosła ok. 15 %,
podczasgdywprzypadkubezwzględnejkarypozbawienia wolności do 1 roku – ok. 25 %; Autor
nieuznałtejróżnicyzaznaczącą.Wśródkrótkoterminowychkarpozbawieniawolnościnajmniejsząefektywnościąwykazałysiękarywwymiarze powyżej 1 miesiąca do 12 miesięcy, a więc
te,zktórejużniedziałająszokowo,ajeszczenie
mogą oddziaływać wychowawczo.
Wieluprzedstawicielinaukiuważajednaktękarę
nietylkozamałoprzydatną,alewręczszkodliwą.
Wnauceprawakarnegozostałapoddanaostrej
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krytycewokresiemiędzywojennym(Makarewicz, Makowski, Wróblewski, Glaser, Radzinowicz).Tanegatywnaocenautrzymałasiętakże
powojnie(Śliwowski,Śliwiński,Rappaport,Świda – który określił tę karę jako najgorszą z kar).
Do krytyków tej kary należeli także A. Marek, S.
Pawela.
Podkreśla się, że kara ta nie ma żadnych walorówzpunktuwidzeniaprewencjiogólnejiszczególnej,stanowiącprzytymogromneobciążenie
dlawięziennictwaorazstwarzającniemałetrudności organizacyjne.
Kara ta w niewielkim stopniu odstrasza.
Nienadajesięteżdopoprawy,wychowywania
czy reedukacji skazanego, ba nawet nie daje
szansy na poznanie osobowości skazanego.
Wzakładziekarnymnarażonyjestnaobcowanie
zwięźniamigłębokozdemoralizowanymi,bowłaściwaselekcjaiklasyfikacjaskazanychnakarykrótkoterminowe jest znacznie utrudniona.
Aprzytymwszystkimskazanyjestoderwanyodśrodowiskarodzinnegoizawodowego,doktórychpowrótjestutrudnionylubczasamiwręczniemożliwy.
Piętno wynikające z faktu odbywania kary pozbawieniawolnościspadatakżenarodzinęskazanego,któranietylkodoznajewstydu,szkody
moralnej, ale często jest przez to pozbawiona
środków utrzymania.
Świadomośćtegowszystkiegozmuszadopodejmowania prób uczynienia z niej kary mimo
wszystkoefektywnejipożytecznej.Wteoriiale
ipraktyceróżnychpaństwdostrzecmożnaróżnepomysły,najczęściejzwiązanezodpowiednim
sposobemwykonaniakarykrótkoterminowej.
Proponuje się reżim surowy (czasami zastrzegającgodlaokreślonejkategoriisprawców,np.
sprawcówmłodocianych)albowręczprzeciwnie
systemotwarty,systemweekendowy(dlasprawcówopozytywnejprognoziespołecznej),wykonywaniejejpozamuramiwięziennymi(tenostatnisposóbproponowałjużE.Rappaport,aleczy
wtymprzypadkujesttojeszczekarapozbawieniawolności).Pierwszysposóbtrudnopogodzić
zzasadąsprawiedliwościową,pozostałebudzą
wątpliwościzpunktuwidzeniacelowościstosowaniawogólekaryizolacyjnejwobecskazanego.
Pozatymsystemweekendowytoraczejpropozycja dla państw bogatych.
Należy dodać, iż w prawie polskim nie istnieje
systemoweuregulowaniekwestiiwykonywania
karkrótkotermionych,aprzecieżodbywającyte
karystanowiąznaczącączęśćpopulacjiwięziennej.Kodekskarnywykonawczynieprzewiduje
odrębnegorodzajuzakładówkarnychdlaodbywającychtakiekary.Ustawaniezastrzegarównież,iżskazaninakrótkoterminowekarypozbawieniawolnościmająjeodbywaćwokreślonym
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typiezakładówkarnych(otwartym,półotwartym
czyzamkniętym).Namarginesietrzebazaznaczyć, iż co do tego istnieją diametralnie różne
rozwiązania.Trzebatakżepodkreślić,iżwymiar
karyniestanowinawetkryteriumklasyfikacyjnego. Art. 82 § 2 pkt 5 wymienia jedynie czas pozostałej [podkr. – R.P.] do odbycia kary pozbawienia wolności.
Trzebaprzyznać,iżcharakterkarkrótkoterminowychznacznieutrudniastworzeniekompleksowejregulacjiichwykonywania,możliwejdoprzyjęcia bez tych zastrzeżeń, o których wcześniej
wspomniałam,aprzytympozostającwzgodzie
zzasadąindywidualizacjipostępowaniazeskazanym.Wpodsumowaniupragnępodkreślić,iż
zdajęsobiesprawę,iżnaobecnymetapiecywilizacyjnymispołecznymkrótkoterminowejkary
pozbawienia wolności nie da się zupełnie wyeliminować(istniejebowiemgrupasprawców,
dla których są one właściwą reakcją na przestępstwo,np.sprawcówwystępkówocharakterzechuligańskim–tagrupasprawcówniemoże
korzystać z dobrodziejstw art. 58 § 3 k.k. i art.
59 k.k.), poza tym nie ma kar, środków, które by nie wywoływały jakichś zastrzeżeń. Jednakwprzypadkukrótkoterminowychkarpozbawieniawolnościtychzastrzeżeńjestwięcejniż
wprzypadkuinnychśrodków.Reglamentacjaich
stosowaniajawisięwięcjakonajlepszysposób
naograniczanieujemnychnastępstwkrótkoterminowychkarpozbawieniawolności.Wtymwłaśnieprzejawiasięzasadniczysenszasadyultima
ratio kary pozbawienia wolności.
Wtymstanierzeczynależałobypostulowaćorygorystyczne(konsekwentne)stosowanieprzez
sądy orzekające dyrektywy z art. 58 § 1 k.k.,
byćmożeszerszekorzystanieprzezsądyzmożliwości, jakie dają art. 58 § 3 k.k. i art. 59 k.k.,
zwłaszczawstosunkudopierwszyrazkaranych,
codoktórychniezachodzipotrzebapoprawy,
sprawców młodocianych.
W dążeniu do umacniania zasady ultima ratio
karypozbawieniawolności(równieżwpostępowaniuwykonawczym)pożądanewydająsiętakże
zmianywustawodawstwiekarnym,któreusuwałybyautomatyzmwstosowaniukarypozbawieniawolnościwmiejsceśrodkówalternatywnych.
W dalszej perspektywie być może warto by się
takżezastanowićnadpodniesieniemustawowegominimumkarypozbawieniawolności–napoczątek–dopoziomu3miesięcy,cooznaczałoby
wistocieeliminacjętychkarkrótkoterminowych,
któresąnajbardziejkłopotliweinajmniejefektywne(zbadańwynika,żesąefektywne,aleczy
fenomenefektywnościnietkwiwcharakterystycekategoriisprawców,wobecktórychsądytakie
kary orzekają).

Opr. apl. adw. Tadeusz Kieruzel

Relacja z turnieju
o Puchar
Dziekana ORA
W dniu 21 czerwca 2014 roku na boiskach
Chojeńskiego Klubu Sportowego, odbył
się turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
Doturnieju,jakcorokuprzystąpiłyreprezentacjezawodów
prawniczychzŁodzi.Zgodniezregulaminemzawodówdrużynygraływformulekażdyzkażdym,azwycięzcęturniejumiała
wyłonićkońcowatabela.Meczerozgrywanebyły2x12min.,
zawygranymeczdrużynaotrzymywała3pkt.,zaremis1pkt.
NasząIzbęreprezentowali:adw.JakubCzarnecki,,adw.ArkadiuszWróblewski(kapitandrużyny),apl.adw.JakubChajdas,apl.adw.JakubGoździkowski,apl.adw.TadeuszKieruzel,apl.adw.AdrianLegęncki,apl.adw.FilipNowak,apl.
adw.PiotrOwczarek.WturniejuPiłkiNożnejoPucharDziekanaOkręgowejRadyAdwokackiejwŁodziNaszadrużynapo
zaciętychspotkaniach,wygrałajedenmecz,zremisowaładwa
orazdoznałajednejporażki,coostateczniepozwoliłojejzgromadzić 5 pkt. i zająć wysokie drugie miejsce.
WkońcowymrozrachunkuzwycięzcamiTurniejuokazalisię
Komornicy,nadrugimmiejscuuplasowalisięgospodarzeAdwokaci,atrzeciezajęładrużynapołączonychsiłProkuratorówiNotariuszy.Wszystkimzawodnikom,awszczególnościreprezentantomNaszejIzbydziękujemyzaniezapomniane
emocjesportowetowarzyszącerozgrywanymmeczomoraz
wysokipoziomTurnieju.JednocześniedziękujemyKibicomza
przybycieidopingowanieswoichulubieńców,mamynadzieję,żezarokspotkamysięponownie,aNaszadrużynazajmie
conajmniejtakwysokiemiejscejakwtegorocznymTurnieju
PiłkiNożnejoPucharDziekanaOkręgowejRadyAdwokackiej
w Łodzi.
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Opr. adw.
Jarosław Szczepaniak

Bal Mistrzów Sportu 2014

Powrót do tradycj

Zdjęcia: Michał Borowski

Porazkolejny,porocznejprzerwie,OkręgowaRadaAdwokackawŁodzigościła
KoleżankiiKolegówróżnychśrodowiskprawniczychnazorganizowanymprzez
Komisję Sportu i Rekreacji ORA w Łodzi „Balu Mistrzów Sportu 2014”.
W dniu 19 września 2014 r. w hotelu „AGAT”
w Łodzi blisko stu pięćdziesięciu: adwokatów
komorników,notariuszy,prokuratorów,radców
prawnych i sędziów bawiło się przy suto zastawionychstołachiskocznejmuzyce.Naspotkanie
przybyłatakżelicznagrupaKoleżanekiKolegów
zWarszawy,awśródnichprzedstawicielkaczasopisma „MIDA” – Kol. Joanna Lazer. Wspólnej zabawietowarzyszyływspomnieniazmagańsportowych,będącychudziałemwieluuczestnikówbalu.
Balotworzyli:DziekanOkręgowejRadyAdwokackiej w Łodzi Adw. Jarosław Zdzisław Szymański
itowarzyszącyMu,prowadzącyimprezęadwokaci: Kamila Szczech i Jarosław Szczepaniak. Po
przywitaniuGości,zaprezentowanofilm,przedstawiającydziałalnośćKomisjiSportuiRekreacji
ORAwŁodziorazKlubuMotocyklowegoAdwokaturyPolskiej(KMAP).Wieluprzybyłychnabalmiałosposobnośćodnalezieniasiebienafotografiach.
Kolejnympunktemprogramubyłoudekorowa-
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niezwycięskichdrużynwTurniejuwPiłkęNożną
o Puchar Dziekana ORA w Łodzi. Na podium stanęłydrużyny:komorników(Imiejsce),adwokatów
(II miejsce) i ex aequo drużyny: notariuszy i prokuratorów.Zwycięzcyotrzymalimedaleipuchary,
anastępnieprzedstawionokandydaturyosóbnominowanychdokonkursuna„NajlepszegoSportowca – Prawnika 2013 Roku” i „Najlepszego
Sportowca–Adwokata2013Roku”.Każdy,mógł
wrzucić los do urny, oddając głos na swojego faworyta.Komisjawskładktórejweszli:PawełJóźwiak(radcaprawny),PiotrKona(adwokat),Janusz
Kozłowski(notariusz),BartłomiejRychlik(komornik)iMarcinŻurawski(sędzia)poprzeliczeniugłosówwyłoniłazwycięzców,którymizostali:KoleżankaaplikantkaadwokackazIzbyWarszawskiej
– Marta Sołtys, która została okrzyknięta „NajlepszymSportowcem–Adwokatem2013Roku”
iKolegaRadcaPrawnyMaciejWilijewicz,któremu
przypadłwudzialelaurdla„NajlepszegoSportow-
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ca–Prawnika2013Roku”.OrganizatorzyuhonorowalitakżeKoleżankęKamilęKlimczak-Nowak,która
zdobyłaznacznąliczbęgłosów,przegrywającjedynie nieznacznie z Kol. Maciejem Wilijewiczem.
Ostatnią atrakcją był przeogromny i niezwykle smaczny tort w kształcie boiska piłkarskiegozktóregotryskałypłomieniezimnychogni.Po
powitaniach,prezentacjachidekoracjachwszyscy „rzucili się” w wir tańców i biesiady. Zabawa
trwała do białego rana. Przelotny deszcz, który
nachwilętylkoostudziłrozpalonychgościniepopsułwniczymświetnejatmosfery.Wypadachybapowiedzieć,żekolejny„BalMistrzówSportu”
zorganizowanyprzezORAwŁodzimożnazaliczyć
doudanych.Świadcząotymlicznepytaniaoterminkolejnegospotkania,naktórejużterazorganizatorzy serdecznie zapraszają – spotkamy się
wpierwszypiątekoLetniejOgólnopolskiejSpartakiadzie Prawników.
Zapraszamy!
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Zdjęcia: Adw. Jarosław Szczepaniak

Wiosna
Riders
i Wiosna
Bike 2014

W dniach od 22 do 25 maja 2014 r. odbył się już po
razszóstyOgólnopolskiZlotMotocyklowyAdwokatów
„WIOSNARIDERS2014”iporazczwartyOgólnopolski
RajdRowerowo-PieszyAdwokatów„WIOSNABIKE
2014”, zorganizowane przez Klub Motocyklowy
AdwokaturyPolskiej(KMAP)orazKomisjęIntegracji
Środowiskowej,Kultury,SportuiTurystykiNaczelnej
RadyAdwokackiejprzywspółpracyzOkręgowąRadą
AdwokackąwPoznaniuiOkręgowąRadąAdwokacką
w Łodzi.
Wtymrokuhonorowypatronatnadimpreząobjął
prezesNaczelnejRadyAdwokackiejadw.Andrzej
Zwara.
Tymrazemmotocykliści,rowerzyściipiechurzy
zcałejPolskigościliwWielkopolscewośrodkuwypoczynkowym„Olandia”(www.olandia.pl).Ten
XVIIIwieczny,zrewitalizowanyfolwark,położonywmiejscowościPrusim,nadjezioremKuchennym,wSierakowskimParkuKrajobrazowym,na
skrajuPuszczyNoteckiejzapewniłgościomstandard czterogwiazdkowego hotelu.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku podziwiali uroki wielkopolskiej przyrody i uczestniczyli
wwycieczkachrowerowych,pieszychi…motocyklowych,prowadzonychpodokiemprofesjonalnychprzewodników.Organizatorzyzapewnili
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wszystkimmożliwośćbezpłatnegokorzystania
zboiskadokoszykówki,piłkinożnej,tenisaziemnego,anawetrowerówwodnych,rowerkówdla
dzieci,łódekikajaków.Zaowocowałotorozegraniemwsobotniepopołudniemeczuwsiatkówkę.
Wpiątkoweprzedpołudniegrupy:motocyklowa,
rowerowa i piesza udały się na wcześniej zaplanowane trasy. Motocykliści i piechurzy odwiedzili Parowozownię w Wolsztynie, gdzie co
odważniejsimielimożliwośćpodróżowaniajednym z najszybszych parowozów w Europie. RowerzyściodwiedziliokolicznezabytkiwMiędzychodzie i Kwilczu. Później wszyscy spotkali się
wOlandii,gdzieinteresującywykładpoświęcony
„Przestępstwomprzeciwkowolnościseksualnej
iobyczajności,zeszczególnymuwzględnieniem
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prezentacjitreścipornograficznych”wygłosiładwokat Robert Magnuszewski z Poznania. Kolejnympunktemspotkaniabyłospotkaniezmotocyklistką i globtroterką zarazem - Anią Jackowską,
która w niezwykle ciekawy sposób, okraszony
wielomafotografiamiopowiedziałaoswoichmotocyklowychpodróżach.Pocałymdniuwrażeń
wszyscy udali się do sali tanecznej, gdzie pod
okiem DJ uczestniczyli w Balu Komandorskim,
prowadzonymprzez:adw.StanisławaEstreicha
– Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej
RadyAdwokackiej,adw.JarosławaSzczepaniaka – Komandora KMAP i adw. Macieja Oleszaka–Organizatoraimprezy.SwojąobecnościąBal
zaszczycił także Prof. dr hab. Maciej Gutowski –
DziekanORAwPoznaniu.Nabaluwręczonoszeregpucharówinagród,którychfundatoramibyli
między innymi Dziekan ORA w Łodzi oraz Salon
BMW Inchcape z Warszawy.
Wsobotęlicznagrupamotocyklistówipiechurów
udałasiędoMiędzyrzeckiegoRejonuUmocnionego.Tenpotężnysystemponiemieckichfortyfikacji, powstały w latach 30. XX w. na pograniczu niemiecko – polskim, położony w łuku Odry
i Warty, rozciągający się na odcinku ok. 100
km stanowił dla wszystkich nie lada wyzwanie.
Systempodziemnychtuneli,będącyelementem
MuzeumFortyfikacjiiNietoperzywPniewiebył
niezwykleinteresujący.Tegodniamotocykliści
odwiedzili jeszcze – podobnie jak w latach poprzednich–DomDzieckawSkwierzynie,wywołując powszechną radość wśród milusińskich,
nie tylko motocyklami ale także słodkościami
i drobnymi upominkami. Po kolejnym dniu wojażyosobychcąceposzerzyćswojewiadomości
z zakresu prawa spółek mogły wysłuchać wykładu adwokata Andrzeja Marka Jakubca, poświęconego„Odpowiedzialnościczłonkówzarząduspółkizograniczonąodpowiedzialnością”.Po
dużejdawcewiadomościzzakresuprawa,wszyscychętniewzięliudziałwostatniejjużpodczas
tegospotkaniaimprezieintegracyjnej.Jakzwykle
zabawa skończyła się późną nocą, a że pogoda
była wyjątkowo udana, nikomu nie było śpieszno do spania.
Niedzielny poranek przywitał wszystkich promieniami słońca, a wypita kawa i skonsumowane śniadanie nastrajałydopowrotu.Ostatniepożegnania,rykodjeżdżającychmotocykliikolejne
„WIOSNA RIDERS” i „WIOSNA BIKE” przeszły do
historii.Tylkonadzieja,żezarokspotkamysięponowniewypełniłapowstałąpustkęidałaenergię,by
spokojnie wrócić do rzeczywistości.
Adw. Jarosław Szczepaniak
Komandor KMAP
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Enigma
Wkońcugrudnia1932r.,wdniachpomiędzyświętami
BożegoNarodzeniaaNowymRokiem,Marianowi
Rejewskiemu,młodemupolskiemumatematykowi
pracującemu,wrazHenrykiemZygalskimiJerzym
Różyckim,naddekryptażemniemieckiejmaszyny
szyfrującej Enigma udało się odtworzyć zasady
konstrukcji maszyny, co umożliwiło skuteczną
kryptoanalizę generowanych przez nią szyfrów.
Rejewskiemu i jego kolegom z Biura Szyfrów II
OddziałuSztabuGeneralnegoWPudałosięwten
sposóbcoś,codotychczas,wpowszechnymprzekonaniu,byłozkryptologicznegopunktuwidzenia
niewykonalne–odtworzeniewszystkichelementówzłożonegosystemukryptologicznego,woparciu
oobliczeniamatematyczne,bezdostępudosamego
systemu. Dotegoczasu,dołamaniaszyfrówwykorzystywanowyłączniemetodylingwistyczneistatystyczne-jeszczenigdydokryptoanalizyniewykorzystanomatematyki.MarianRejewskistałsię
autorembodajnajbardziejspektakularnegoprzełomuwdziejachkryptoanalizy,azastosowanaprzez
niegometodamatematycznastałasiędlaniektórychrównaniem,którewygrałoIIwojnęświatową.
Wkażdymrazie,bezzłamaniaszyfrówEnigmywojnaprawdopodobniemusiałabytrwaćznaczniedłużej,lądowaniealiantówwEuropiebyłobymożliwe
dopierogdzieśwokolicach1946r.-gdziestałyby
wtedyczołgimarszałkaŻukowałatwomożnasobie
wyobrazić.
Przezwielelatpowojniesukcespolskichkryptologówbyłpraktycznienieznany,całązasługęwzłamaniuEnigmyprzypisywanoBrytyjczykom,którzy,
zgodniezeswoimizwyczajami,animyślelidzielić
sięsławązkimkolwiek.Dziśzasługpolskichmatematykówniktnieśmiekwestionować,choćtrzeba
przyznać,żeinformacjeoichudzialewnajwiększym
zwycięstwiewywiadowczymwszechczasówprzebijałosiędoświadomościopiniipublicznejbardzowolno.Symbolicznymuwieńczeniemtegoprocesubyło
przyznaniecałejtrójce,polatach,wsierpniu2014
r.,prestiżowejnagrodyMilestoneMiędzynarodowegoStowarzyszeniaInżynierówIEEE(wśródlaureatównagrodysątacyuczeniiwynalazcyjakThomas
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Edison, Nikola Tesla czy Graham Bell).
Niezależniejednakodtego,jakdługomusieliśmy
czekaćnaoddaniesprawiedliwościpolskimkryptologom, to musimy pamiętać, że kryptoanalizaEnigmybyłakolektywnymsukcesemaliantów:
Francuzów, Polaków, Brytyjczyków, anakoniec
Amerykanów.ZaczęłosięodFrancuzów,którym
udałosiępozyskać,przypomocyzwerbowanego
agenta,planytechnicznenowejmaszynyszyfrującej.Planybudowymaszyny,anawetsamahandlowa
wersjaEnigmy,przechwycona(trochęprzezprzypadek)przezpolskiwywiad,okazałysięjednakprzydatnetylkowograniczonymzakresie.Enigmazostałabowiemzaprojektowanazgodniezpodstawową
zasadąprojektowaniadobrychnarzędziszyfrujących, a zasadą taką jest to, że przeciwnik zawsze
poznametodęszyfrowania.ProjektanciEnigmywykazalibysięzupełnymbrakiemwyobraźnigdybyzałożyli,żeżadenegzemplarzmaszyny(azbudowano
ich od 40 000 do 200 000 ) nigdy nie dostanie się
wręceprzeciwnika.Oczywiścierobionowszystko
abytaksięniestało,utratachociażbyjednejmaszynystanowiławielkieułatwieniedlaatakujących,jednakżeEnigmazaprojektowanazostałatak,żenawet
przejęciemaszynyprzezwrogawcalenieoznaczało
złamaniajejszyfru.Siłamaszyny,taksamozresztą
jakiwspółczesnychalgorytmówszyfrujących,opartabyłanasilekluczaszyfrującego,którybyłkluczem
jednorazowym,użytymtylkoraz,jegozłamanienie
prowadziłowcaledozłamaniakolejnych,szyfrowanychinnymikluczami,wiadomości.Jeślinawetatakującemuudasięzłamaćkluczszyfrujący,tojego
kompromitacjaniemusizagrozićcałemusystemowi,kolejnawiadomośćjestjuższyfrowanaprzywykorzystaniu innego klucza.
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Opr. adw.
Artur Kmieciak
WzałożeniuniemieckaEnigmabyłabardzodobrym
projektemkryptograficznym,jednakżewkryptografii,takjakiwprawdziwymżyciu,niemaprojektówdoskonałych.Enigmanależydorodzinyrotorowychelektromechanicznychmaszynszyfrujących,
wktórejcześćmechanicznąstanowistandardowa
26znakowaklawiaturaizbiórosadzonychnajednejosikilkuwirników(inaczejrotorów).Samoszyfrowanieodbywasięprzezzamkniecieobwoduelektrycznego.Powciśnięciuklawiszanaklawiaturze
prądprzepływaprzezokablowanieposzczególnych
wirnikówpodświetlającjednązliteralfabetuznajdującąsięnadklawiaturą.Podświetlonaliterabyła
zaszyfrowanąwersjąliterywybranejnaklawiaturze.
Obracaniesięwirnikówpokażdymnaciśnięciuklawiszanaklawiaturzepozwalałonaszyfrowanietekstuszyfrempolialfabetycznym(czylitakim,wktórymkażdąliterętekstujawnegoszyfrujemyinnym
powtórzeniem).
KryptoanalizaEnigmypolegałanaodtworzeniuwzoru,zgodniezktórymustawieniaposzczególnychwirnikówdecydowaływjakisposóbprądelektryczny
przepływającprzezokablowanieelementówmaszynyprzypisywałkażdejliterzewiadomościjejzaszyfrowanyodpowiednik.Chodziłozatemoznalezienie
kluczaszyfrowania,wedlektóregoliteraAztekstu
jawnegostawałasięliterąKszyfrogramu.Bezznajomościukładuwirnikóworazinnychelementówmaszyny(tzw.łącznicyczyreflektora)ibezznajomości
ustawieńobracającychsięwirnikówbyłoto,jaksię
wydawało, niewykonalne.
PodstawowymproblememsystemówtakichjaksystemEnigmy,czylikryptograficznychsystemówsymetrycznychzkluczemjednorazowym,jestdystrybucjakluczysłużącychdoszyfrowaniawiadomości.
Jeślikluczwpadniewręceprzeciwnikatenodczytazaszyfrowanąnimwiadomość. Wprzypadku
szyfrowaniasymetrycznego,czylitakiego,wktórymtensamkluczsłuży zarównodoszyfrowania
jakidodeszyfrowaniawiadomości,zawszetrzeba
sięztymliczyć.Skutkiewentualnejkompromitacji
kluczamożemyograniczyćdominimum,kiedydo
szyfrowaniakażdejwiadomościwykorzystamyinny
klucz(stądmowaokluczujednorazowym).Wtakim
jednakprzypadku,kiedykluczjestzakażdymrazeminny,przedprojektantemstoitrudnezadaniedo
wykonania.Musirozwiązaćonproblemdostarczeniakluczyszyfrowaniadoadresatawiadomościtak
abyon-itylkoon–mógłodczytaćzaszyfrowaną
wiadomość.
WEnigmietenproblemrozwiązanowsposóbnastępujący.Kluczszyfrującyskładałsięzdwóchczęści.
Pierwszy,zwanykluczemdziennym,drukowanybył
wksiążkachkodowych,wydawanychrazwmiesiącu
izawierałustawieniawirnikóworazpierścienimaszyny.Kolejnośćwirników,ichustawienieorazustawieniepierścienibyłyczęściąkluczaijednocześnie
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byłopierwszączynnościąszyfranta,któryprzystępującdoszyfrowaniawiadomościustawiałjezgodniezustawieniamiwskazanymiwksiążcekodowej.
Jednakkluczdziennyniemógłbyćkluczemszyfrującym,albowiemwszystkiedepeszezjednegodnia
byłbyszyfrowanewtensamsposób.Kluczszyfrowanianiebyłbyzatemkluczemjednorazowym,dlategopotrzebnybyłdrugielementklucza.Nazwano
gokluczemdepeszy.Byłtotrzyliterowy,dowolny
ciągznaków,wybieranysamodzielnieprzezsamegoszyfranta–szyfrantwybierałdowolnietrzyznaki
zklawiatury,wedlewłasnegouznania,cowkonsekwencjiokazałosiępoważnymbłędemichoćniebył
tobłądwkonstrukcjisamejmaszyny,tylkoklasycznybłądużytkownika,tobłądodoniosłymznaczeniu.
Jestbowiemnaturalną,ludzkąskłonnościąwybieranieciągówstereotypowych,wieotymkażdyznas,
wybierająchasładostępudoróżnychusługinternetowych.Dokładnietaksamopostępowaliniemieccyszyfranciwybierającstereotypoweciągiznaków,
takie jak AAA, WSX czy QAZ (wystarczy spojrzeć
na klawiaturę aby zrozumieć o co chodzi). Z czasemzrozumianobłądisurowozakazanostosowania
stereotypowychwyrażeń,byłojużjednakzapóźno,
ponieważRejewskizkolegamijużrozpoczęliswoje
pierwsze ataki.
AtakikryptograficzneBiuraSzyfrówułatwiałkolejnybłądprojektantówEnigmy,tymrazemwynikający
zkoniecznościprzekazaniakluczadepeszydoadresatawiadomości.Wyobraźmysobie,żedowództwo
chceprzekazaćjednostcenafronciezaszyfrowaną
wiadomość.Operatormaszynyszyfrujejąkluczem
jednorazowymskładającymsięzdwóchelementów:zkluczadziennegoodczytywanegowspecjalnejksiążcekodowej(przypomnijmy,żeklucztenstanowiłustawieniewdanymdniuwirnikówipierścieni,
operatorustawiałwirnikiipierścieniezgodniezkluczemdziennym).Następnieszyfrantwybierałdowolnyciągtrzechznaków,którestanowiłykluczsesji.
Adresatzaszyfrowanejwiadomości,czyliszyfrant
jednostkifrontowej,znałkluczdnia,odczytywałgo
ztakiejsamejksiążkikodowejiustawiałwirnikioraz
pierścieniemaszynywodczytanymzksiążkikodowejporządku.Tobyłowykonaniedopieropołowy
zadania,wjakibowiemsposóboperatorEnigmyna
fronciemógłpoznaćkluczdepeszy,wybranyprzecieżprzezszyfrantadowództwawzupełniearbitralny sposób?
Odpowiedźjestoczywista,musiałotrzymaćgona
początkudepeszy,oczywiściewpostacizaszyfrowanej,przywykorzystaniusamejEnigmy.Iwtym
miejscudochodzimydokolejnegobłędusystemu
kryptograficznegoEnigmy,dobłędubędącegoprawdopodobnie-skutkiemzbytwielkiegozaufaniawmożliwościmaszyny,dobłędu,którypoprostumusiałsięzemścić.Tymbłędem,zabójczymdla
każdegokryptogramu,jestpowtórzenie.Niskaja-
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kośćtransmisjiradiowejwtamtychczasach,częstejejzakłócenia, mogły,oiledotyczyłytej części
transmisji,wktórymprzekazywanozaszyfrowany
kluczdepeszy,całkowicieuniemożliwićodczytanie
całegokryptogramu.Abytemuzapobieczadecydowanoabykluczdepeszyzakażdymrazem,wkażdej
transmisji, powtarzać.
Musimywtymmomenciepamiętać,żepierwszą
rzeczą,jakiejwkryptogramieszukająkryptoanalitycytojakiekolwiekprawidłowości,ajużpoprzednicyRejewskiegozauważyli,żekażdatransmisja
zaczynałasięodsześciuliter,którepoprostumusiałymiećjakieśszczególneznaczenie.Takaprawidłowośćwynikającazpowtórzeniakluczadepeszy
nasamympoczątkuwiadomościsamarzucałasię
woczy.MarianRejewski,studentprof.Krygowskiego,specjalistyodteoriigrup,przystąpiłdoanalizy
kluczadepeszyprzywykorzystaniuteoriipermutacji,
codoprowadziłogotodointeresującejobserwacji
sposobuwjakiEnigmaprzekształcaposzczególne
literykluczawliteryszyfrogramuiodkryciacyklicznegocharakterutychprzekształceń.Zaprowadziło
gotodomatematycznegoodtworzeniakluczadepeszywoparciujedynieojegowłasnykryptogram
(czyliojegozaszyfrowanąwersję).Tobyłyprawdziwekryptograficzneczary:odtworzyćkluczszyfrowaniabezznajomościzasadniczychelementów
szyfrującychmaszyny,anibezznajomościtekstu
jawnego. Odtworzenieawłaściwie„wyliczenie”
kluczadepeszyprzezMarianaRejewskiegobyłowyczynembezprecedensu,niepozwalałojeszczejednakczytaćniemieckichszyfrów.Rejewskimiałjuż
kluczaleniemiałjeszcze-jaktoobrazowoująłMarekGrajek,autorbodajnajlepszejksiążkiokryptoanalizieEnigmywjęzykupolskim-zamkadoktóregomiałbytenkluczwłożyć.Bezpełnejwiedzyna
tematkonstrukcjimaszyny,bezdokładnejznajomościpołączeńwirników,aszczególniepołączeńtak
zwanejłącznicy,którabyłatymelementemkonstrukcjimaszyny,dodanymdopierodowwersjiwojskowejEnigmy,niebyłomowyorekonstrukcjitekstujawnego,czyliodczytywaniuzaszyfrowanych
wiadomości.WhistoriikryptoanalizyEnigmymożna
wyróżnićkilkanieoczekiwanychzwrotówakcji,wydarzeń,bardzoczęstoprzypadkowych,któredawałyimpulstoczącejsięakcji,takżetaprzyspieszała
wsposóbbudzącyoszołomienienawetjejuczestników.Cociekawe,zazwyczajzwrottakinastępował
wnajbardziejodpowiednimmomencie,dokładnie
wtedykiedyalianciznajdowalisięwimpasie,musimybowiemcałyczaspamiętać,żezłamanieszyfrów
Enigmyniebyłowydarzeniemjednorazowymtylko
prawdziwymkryptograficznymwyścigiemzbrojeń,
wktórymbroniąbyłyszyfryimetodyichłamania.
Enigmabyładobrąmaszynąszyfrującą,jejprojektancinieustrzeglisięjednakbłędów,aliancibłędyte
skrzętniewykorzystywali,popewnymczasieNiem-
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cyorientowalisięwpomyłce,błędyusuwaliicała
zabawazaczynałasięnanowo.Takimnieoczekiwanymdaremlosuokazałysięinformacjedostarczone
do Biura Szyfrów przez francuski wywiad.
W tym właśnie momencie, w każdej opowieści
ozłamaniuszyfrówEnigmy,wkraczanascenębodajjejnajbardziejbarwnapostać-oficerwywiadu
francuskiegoGustaveBertrand.DziękijegotalentomwywiadowczymwręceFrancuzówwpadadokładnyopisbudowymaszynywrazzinstrukcjąjej
użytkowania.MateriałypozyskaneprzezBertranda
odzwerbowanegoniemieckiegoagentaokryptonimieAscheniezawierałyjednakinformacjinajważniejszych-opisupołączeńmiędzystykamiwirników
Enigmy.Dlafrancuskiego,anastępniebrytyjskiegowywiadu,byłatoprzeszkodaniedopokonania
(Francuzinawetniepochylilinadsprawą,Brytyjczycyowszemaleuznali,żeniedadząrady).ZbrakulepszegopomysłuBertrandpostanowiłzwrócić
siędoPolaków,ciwykazaliwielkiezainteresowanie
ipoprosiliojeszcze.KolejnadostawaBertrandazawierałatoocoprosili-kluczezwrześniaipaździer-
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nika i co bardzo ważne, zawierała opis ustawień
łącznicy.NowatorstwometodyRejewskiegopolegałonatym,żedorekonstrukcjielementówEnigmyużyłmatematyki,tejsamejteoriipermutacji,któratakdobrzespisałasięwprzypadkurekonstrukcji
kluczasesji.KażdyelementmaszynyzostałwmetodzieRejewskiegopotraktowanyjakoodrębnapermutacja.Wefekciedorozwiązaniapozostałytylko
dwieniewiadome:ustawieniakabliłącznicyiprzebiegpołączeńwwalcuwejściowym.Wrozwiązaniupierwszejpomogłyinformacjedostarczoneprzez
Bertranda,wrozwiązaniudrugiej,niemieckiezamiłowaniedoporządku.Przyustawieniupołączeń
pierwszegozwirników-Niemcyzastosowali,jakby
inaczej,porządekalfabetyczny,coRejowskiodgadł,
dającwtensposób,kolejnydowódswojejwyjątkowejintuicji.Wrekonstrukcjipołączeńdrugiegowirnikapomogłykluczezwrześniaipaździernika,dziękiczemuwyliczenieustawieńtrzeciegoiczwartego
walcaodwracającego,takzwanegoreflektora,który
okazałsięchybanajwiększymbłędemkonstrukcyjnym Enigmy. Ale o tym w następnej części.

Nr 57, Grudzień 2014

MŁODZI
ADWOKACI
IZBY
ŁÓDZKIEJ

„Ślubujęuroczyściewswejpracyadwokataprzyczyniać
się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności
obywatelskichorazumacnianiaporządkuprawnego
Rzeczpospolitej Polskiej…” .
Kto z nas nie pamięta słów, które każdy dawno,
dawniej,albocałkiemniedawnowypowiadałzprzejęciemizaangażowaniem.IotokolejnimłodziKoledzyzasililinaszegrono.Ślubowaliwlipcubr.wTeatrze Muzycznym.
OkręgowaRadaAdwokackazgodniezprzyjętym
zwyczajemnagrodzićtychmłodychadeptów,którzypodczasegzaminuadwokackiegouzyskalinajwyższeocenyoraztych,którzypodczasodbywania
aplikacjiwyjątkowozaangażowalisięwżycieIzby,
asąto:zanajwyżsześrednieegzaminacyjne:adw.
PrzemysławJańczyk,adw.JolantaJarnecka,adw.
PiotrKupis-Fiałkowski,adw.AdamSzkurłatiadw.
AleksandraZbierska.Natomiastzazaangażowanie
wyróżniono:adw.KatarzynęAgaciak,adw.AleksandręBoguszewską–Białecką,adw.JustynęBrodzik
–Glinkowską,adw.MartęJarosz,adw.AnnęMrożewską,adw.MonikęSzkurłat.Dodatkowonagrody
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otrzymałyadw.LiliannaAdamiak,adw.AnnaKocik
orazadw.MartaStasiak,zaudziałwIEuropejskiej
Konferencji Praw Człowieka.
WszystkimmłodszymKolegom,którychoczywiście
odkilkumiesięcymamyprzyjemnośćspotykaćjuż
wtogachnasalachikorytarzachsądowych,serdecznie gratulujemy i witamy !!! (red.)
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Biegając po
wulkanach

podróż do Indonezji

Accenture Java Marathon Expedition 2014 – to
zorganizowanaprzezamatorskiklubsportowySzakale
BałutŁódźdwutygodniowawyprawadoIndonezji.Jej
organizatoramibyliAdwokatMaciejRakowskioraz
aplikant adwokacki II roku Szymon Drab.
Dżakarta – miasto jak durian.
Kilkanaściegodzinlotu,11tysięcykilometrówwpowietrzu.Przesiadki,pilnowaniebagażuistres,czy
obynapewnowszystkosięuda.Atowszystkopo
to,bybliżejpoznaćjednoznajludniejszychpaństw
świata,wziąćudziałwBromoMarathonorazzapalić
iskierkępasjidobieganiawśródlokalnejmłodzieży.
WylądowaliśmywstolicyIndonezji–Dżakarcie.Temperaturasięgającadwudziestukilkustopniimocnoodczuwalnawilgotność.WDżakarciemieszkaok20milionówmieszkańców.Niemametra,tramwajów,więccała
komunikacyjaskupiasięnadwuiczeterośladach.Istny
koszmar.Tutajpoulicachniejeździsię,tylkostoiwkorkach, zarówno w dzień jak i w nocy.
Pierwsze kroki skierowaliśmy na Plac Taman Fatahillach,zdawnąsiedzibąholenderskiegogubernatora.JednakklimatNiderlandówgdzieśzniknął.
KanałyprawiejakwAmsterdamie.Niegdyśbyły
leniwiepłynącymirzeczkami,dziśdumnieprezentująogromneilościodpadówkomunalnych,ścieków…Izapachu,któryciężkowytrzymać.Podobniebyłowslumsowejczęściportu,gdziepływając
łódkąoglądaliśmydrewnianestatkiflotyhandlowej.
Przybrzeguśmiecibyłotyle,żezastanawialiśmysię,
czymożliwymjestchodzićpopowierzchni„wody”.
Wrażeniazapachowepodobnedotych,któremieliśmyprzykanałach.Pozostałaczęśćmiastazrobiłatrochęlepszewrażenie.Przechadzającsięobok
straganówzpamiątkami,mijaliśmyrównieżitakie,
naktórychprzyrządzanebyłypotrawyzkobrylub
wktórychmożnabyłoposilićsiędurianem–kolcza-
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stymowocem,wewnątrzktóregoznajdująsiępestkiotoczoneśluzowato-galaretowatąbiałąsubstancją.Zapachismakdurianakażdemuprzypominałco
innego,mniepołączeniezepsutegomięsaistarego
serapleśniowego.GodłemDżakartypowinienbyć
durian–rzuciłmimochodemMaciejpodsumowując
wrażenia z Dżakarty…
Podróż do przeszłości.
Jednymzpierwszymmiejsc,którezobaczyliśmy
wczasiepodróżybyłaniewielkamiejscowośćpołożonaupodnóżawulkanuMerapi.W2006rokutrzęsienieziemisprawiło,żenaszczyciekrateruosunął
sięgruntilawapopłynęławstronęwioski.Dziś,po
tychwydarzeniachpozostałyjedynieskąpe„pamiątki”–stopionenaczynia,obudowykomputerów,spopielonaodzież,szkieletyzwierzątizniszczonedomy.
Tosamotrzęsienieziemiobróciłowgruzzapierające
dechwpiersiachbudowleświątynnegokompleksu
PrambananwybudowanegowIXwieku.Większość
z237świątyńnadalleżywgruzach,awichmiejscu
możnazobaczyćniewielewięcej,niżkamienie.Na
szczęścieczęśćświątyńzostałaodrestaurowana,
dziękiczemumożnaterazpodziwiaćmonumentalne
budowle,niezwyklebogatozdobionepłaskorzeźbamiiposągamiprzedstawiającymiwyobrażeniahinduskichbóstw.Wznoszącasięna47metrówwysokości,największaizarazemnajpiękniejszaświątynia
poświęconajestSziwie,aotaczająjąrównieefektownebudowlepoświęconeWisznuorazBrahmie,
razem tworząc niepowtarzalne wrażenie.
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WpobliżuPrambananznajdujesięwybudowana
wpodobnymokresieświątyniabuddyjskaBorobudurczyli„Świątynia–wzgórze”.Tojednaznajwiększychbudowlibuddyjskichnaświecie.Borobudur
mabudowętarasową,napięciuczworobocznych
tarasachdolnychumieszczonesąreliefyprzedstawiającescenyzżyciaBuddyidżataki–opowieści
opoprzednichwcieleniachBuddy.Natrzechgórnych
tarasachkolistychmieszcząsię72dagoby,wktórychumieszczonesąrzeźbyBuddy.Całośćwieńczy
większaodinnychdagoba.Od1991rokuobieświątyniezostaływciągniętanalistęŚwiatowegoDziedzictwa UNESCO.
Maraton po wulkanie.
Bromoniejesttypowymwulkanicznymstożkiem,
posiadabowiemszerokąkalderęotaczającąkrater,
naśrodkuktóregowznosisięstromapiramida.Na
zboczachznajdująsięlicznegłębokiedolinyostromychstokach.Towłaśnieupodnóżategowulkanuwytyczonojedenznajtrudniejszychmaratonów
świata – BROMO MARATHON.
Wystartowaliśmy o 7 rano, w pełnym słońcu
idwudziestokilkostopniowejtemperaturze.Pierwsza
częśćtrasyzwysokościblisko1950m.n.p.m.kierowałazawodnikówdonajniższegopunktunatrasie–ok.1.500m.n.p.m.,astądgruntowo-pylistą
drogąodrabialiśmystraconąwysokość.Docierając
dopołowytrasywbiegaliśmynakamienistądrogę,
wśródtumanówwulkanicznegopyłuwgryzającego
sięwoczyipłuca(najednymzpunkówrozdawa-
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nonawetmaseczkinatwarz),docierałosięnakrawędźkalderyniemal2500m.n.p.m.Stądotwierały
sięarcypięknewidokinawnętrzekrateruiinnewulkany.Tutajwłaśnie,wieluzawodnikówpółmaratonu
(rozgrywanegoobokmaratonu)zatrzymywałosię,by
zrobić sobie pamiątkowe „selfie”.
TrudybieguoddająsłowaMaciejaRakowskiego:Nie
myślałem,żemamtylemięśni,któremogąsiękurczyć–wobułydkach,wobuudach.Gdybyłokiepskosięgnąłempoagrafkęznumeru,którągłębokimi
nakłuciamiusiłowałemzmusićmięśniedopracy.Na
nodzepojawiałysiękroplekrwi,alenachwilępomagało.Tylkonachwilę.Podczasjednegoztakich
przymusowychpostojówfacetzsamochoduobsługi
bieguzapraszałmniedośrodka.AleSzakalsięnie
poddaje.Oprócznógwszystkobyłogotowedowalki,
gdyskurczepuszczałyzbieganieniesprawiałożadnego kłopotu.
Bardzotrudnatrasa,temperaturaiwysokośćnie
przeszkodziłyjednakuczestnikomwyprawyzająć
doskonałychlokat.MaciejRakowskiukończyłmaratonzwynikiem3:50na7pozycji,zaśSzymonDrab
przekroczyłlinięmetyjako14zawodnik(zczasem
4:13) trzymając rozpostartą flagę Polski.
Biegiem przez Indonezję
Poukończeniumaratonuprzenieśliśmysięnanie
odkrytąjeszczeprzezmasowąturystykęwyspę
Lombok.Podróżującpowyspieznównatknęliśmy
sięnaświątynie,wodospadyitradycyjnewioski.
Trudnonambyłojednakuciecodrefleksji,jakbardzo
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człowiekprzekształcił–czytaj:zdewastowałtutejszą
ziemię.Niematujużdziewiczejprzyrody,wszędzie
pola ryżowe, wsie i drogi.
Skoropomaratoniesaminiemogliśmybiegać,postanowiliśmyzachęcićdotegoinnych.Udaliśmysię
dojednejzeszkółśrednich,bytamzorganizować
zawodybiegowe.Dzieciaki(wwiekuod12do15
lat)biegaływczterechgrupach,wyodrębnionych
zewzględunawiekipłeć.NajszybszeotrzymywałymedaleorazpromocyjnepodarkiodmiastaŁodzi.Biegającedziecitrudnobyłojednakopanować
–wszystkiewalczyłyotrofeajakonajcenniejszy
skarb,nietylkościgającsię,aletakżeprzepychająciszarpiącnamecie.Nauczycieleniebyliskorzy
dopomocybardziejtroszczylisięoto,byznagród
przeznaczonychdlabiegaczy,otrzymaćcośdlasiebie.Agdyzabrakłojużnagród,niemieliproblemu
byzapytaćsię,czynieoddamyimswoichkoszulek.
BliskorokwcześniejzorganizowaliśmypodobnebiegiwRwandzie,jednakniewieleoneprzypominały
tegorocznyevent.Talentsportowyczarnoskórych
dzieciaków,cooczywiste,byłowielewiększy.Aleco
istotniejsze–byłyonerównieżbardziejzdyscyplinowane,anauczycieleczuwalinadsprawiedliwymrozdziałemnagród,niepatrzącsępliwymwzrokiemna
wręczanedzieciomdługopisyzgłowamizwierzątek.
Tymbardziejjednakwartobyłotambyćipokazywać,czymsązawodybiegoweijaksmakujezwycięstwoispacerzmedalemnaszyi.Możewktórymś
znichzaszczepiliśmybakcylbieganiaizakilka,kilkanaścielatzobaczymygonastadionieolimpijskim?

Zdjęcia: apl. adw. Szymon Drab
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