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NASZA 
„WÓLCZAŃSKA 199”

ŁÓDZCY 
ADWOKACI 

DLA SWOJEGO 
MIASTA 

Okazja pojawiła się dość nieoczekiwanie, 
choć potrzeba narastała od dawna

Spotkania najpoważniejszych 
kandydatów do objęcia 

urzędu Prezydenta Miasta 
Łodzi ze środowiskami 

inteligenckimi naszego miasta 
skupionych w Łódzkim 

Porozumieniu Samorządów 
Zawodów Zaufania 

Publicznego. 



„Artykuł wstępny, wstępniak – nazwa artykułu w cza-
sopiśmie, poruszającego najważniejsze bądź najbardziej 
aktualne wydarzenia z ostatniego okresu, albo też wpro-
wadzającego do najważniejszych tematów poruszonych 
w bieżącym numerze pisma”. Tyle Wikipedia, powołująca 
się na Jana Załubskiego „Media i medioznawstwo: studia 
i szkice. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006”. 
Aktualne wydarzenie ostatniego okresu … to … wystar-
czy włączyć radio, TV (nie wspominając o „netach” – jak 
mawia jeden z moich zaprzyjaźnionych fejsbookowych roz-
mówców adwokackich). No… nie ma szczególnie na co 
patrzeć, ani czego słuchać. Pisząc owy wstępniak w tle 
słyszę z brzęczącego telewizora wspomnienie niedawne-
go nawoływania posła Andrzeja Rozenka, usiłującego po-
stawić granicę pomiędzy tzw. poziomem parlamentarnym, 
a zanikiem całkowitym jakiegokolwiek poziomu. I myślę 
sobie, czemu jeszcze będziemy się dziwić oraz czym zaj-
mować. A podziw mój nie słabnie. Rozumiem, że parla-
ment jest pewnym zbiorem podmiotów, wybranych jako 
reprezentanci narodu. Jednak mam pytanie, jak następu-
je później przyporządkowanie odwrotne – reprezentantów 
do narodu. I nie chcę tak. Nie godzę się na bylejakość, 
na brak kultury w życiu, a w życiu publicznym całkowicie. 
Jest oczywiście kilka innych ważnych wydarzeń ostatniego 
okresu, obecnych w życiu publicznym, choćby wyrok Pana 
byłego już Ministra Sławomira Nowaka, który nie wiedział, 
co należy wpisać w oświadczeniu majątkowym, nie moż-
na też pominąć oczywiście dwutygodniowej burzy śnieżno 
– piaskowej wokół wyborów i posunięć oraz oświadczeń 
Państwowej Komisji Wyborczej. I wiele innych. 
Jednak Drodzy Koledzy ! Za chwilę Nowy Rok. Najbardziej 
aktualne wydarzenia z ostatniego okresu, oczywiście nie 
dotyczące bezpośrednio adwokatury, niestety nas także 
dotyczą. Ale analizując ten rok, i to co wydarzyło się w na-
szym życiu, tu w adwokaturze, odwołując się do tego co 
zrobiliśmy, chciałabym korzystając z okazji złożyć Państwu 
życzenia. Otóż życzę sobie i Państwu wielu chwil takich 
jak te, które za nami. Tych, w których zbieraliśmy się – 
w przeróżnych zestawach osobowych – bądź to na szko-
leniach, bądź na posiedzeniach ORA czy Komisji, a także 
na spotkaniach organizowanych przez ORA z okazji przed-
stawiania kandydatów na prezydentów Łodzi, czy też na 
spotkaniach, które organizowaliśmy w ramach projektu 
Demokracja = Dialog bądź szeregu innych konferencji. 
Życzę wszystkim bardzo ciekawych spotkań towarzyskich 
na balu prawnika, który już niebawem zapowiada Komisja 
Kulturalna ORA, a także życzę kolejnych fantastycznych 
imprez sportowych organizowanych przez Komisję Sportu 
i Rekreacji. Oczekuję w Nowym Roku kolejnych pięknych 
wspomnień z podróży po całym świecie naszych kolegów 
adwokatów i aplikantów. Życzę sobie również, aby Komisja 
Wizerunkowa, która pracuje bez wytchnienia miała coraz 
to nowe osiągnięcia i była tak kreatywna jak dotąd. Życzę 
sobie i innym jak dotąd dobrze funkcjonujących i dalej roz-
wijających się szkoleń aplikantów pod czujnym okiem obu 
Kierowników Szkolenia. Wreszcie chciałabym i będę wraz 
z całym zespołem redakcyjnym z niecierpliwością czekać 
na owoce prac remontowych i otwarcia Naszej Nowej Sie-

dziby przy ul. Wólczańskiej 199 ! Niewątpliwie będę pytać 
kolegów z Komisji ds. Współpracy Zagranicznej, jak prze-
biegają dalsze prace nad kontaktami z Izbami Adwokacki-
mi z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a może także in-
nymi. Zapewne życzę wszystkim w nadchodzącym roku, 
co najmniej tylu wspaniałych prelegentów, goszczących 
w naszych progach co w roku bieżącym. Życzę Państwu 
oczywiście także nowych autorów materiałów w KRONI-
CE, którzy mam nadzieję zagoszczą na dłużej i w związku 
z tym witam serdecznie na łamach naszego pisma adw. 
Artura Kmieciaka, który zgodził się podzielić z nami swo-
imi zainteresowaniami. Wreszcie życzę Dziekanowi Jaro-
sławowi Z. Szymańskiemu wielu sił, które będą potrzebne 
do realizacji tego, co zaplanował w nadchodzącym roku. 
Życzę Nam wszystkim także coraz bardziej świadomego 
społeczeństwa, które będzie widzieć coraz większą po-
trzebę korzystania z usług adwokata na co dzień.  Chcia-
łabym, żeby nadchodzący rok 2015 nie został zdomino-
wany przez tzw. „najbardziej aktualne wydarzenia” z życia 
publicznego, a jeżeli już to, abyśmy byli obecni w tej rze-
czywistości z głosem mocnym, zdecydowanym i gotowym 
do dialogu. A pracy będzie naprawdę sporo. Póki co jed-
nak, oddając Państwu bieżący numer KRONIKI, zamyka-
ny z końcem 2014 r., składam Państwu życzenia kolejne-
go 2015 Nowego Roku równie ciekawego dla adwokatów 
łódzkich, ale i dla całej adwokatury, pełnego naszego za-
angażowania w życie publiczne i kształtowania poziomu 
tego życia oraz dbania o to, co ślubujemy wstępując do 
zawodu „Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przy-
czyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolno-
ści obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego 
Rzeczpospolitej Polskiej…”. Tę rotę wzniosłą i poważną 
przełóżmy na codzienność i dbajmy dalej o najbardziej ak-
tualne wydarzenia – dla nas. 

W imieniu całej redakcji KRONIKI.  
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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 [4]

Demokracja = Dialog  
łódzcy adwokaci dla swojego miasta”  
Adw. Mariusz Mazepus [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 [8]
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Tajemnica adwokacka  
W dniu 5 listopada b.r. na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja „Tajemnica 
zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania 
publicznego” zorganizowana przez Łódzkie Porozumienie 
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego 
Przewodniczącym jest Dziekan Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi mec. Jarosław Szymański przy 
współudziale Komisji Parlamentarno-Prawnej ORA w Łodzi  
Adw. Magdalena Bartenbach - Byczko [10]

Czerwcowa Gala Wolności w Warszawie 
10 czerwca 2014 r. w wytwornych wnętrzach 
warszawskiej Filharmonii Narodowej odbyła się 
„Czerwcowa Gala Wolności”, zorganizowana przez 
Komisję Działalności Publicznej Adwokatury przy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej 
Apl.  Adw. Magdalena Pietrzak [14]

Praktyka kancelarii Lyonskiej 
Na skutek odnowienia współpracy pomiędzy Izbą 
Adwokacką w Łodzi i Izbą Adwokacką w Lyon dla 
adwokatów i aplikantów naszej Izby pojawiła się możliwość 
odbycia staży zawodowych w kancelariach francuskich w 
Lyon. 
Apl. Adw. Magdalena Kaczorowska [14]

Pro bono dla Polonii francuskiej 
W dniu 11 października 2014 r. w siedzibie Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona 
została akcja pomocy prawnej pro bono dla Polonii z Lyonu 
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, wywołane dążeniami ludności Kijowa, walczącej 
o demokratyczne zmiany na Ukrainie.  
Adw. Jarosław Szczepaniak [16]

Wieczornica patriotyczna  
W budynku siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi dnia 10 XI 2014 r. odbył się „Wieczór 
Niepodległości”.  
Adw. Mariusz Mazepus [18]

Szpalty pamięci  
Redakcja Kroniki z wyrazami głębokiego smutku żegna 
zmarłych Kolegów Adwokatów.  
red. [20]

Wspomnienia : Adwokat Ryszard Kenner 
Adw. Mariusz Krassowski [20]

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, że nasza polityka budowania wizerunku zatacza 
kręgi o zasięgu ogólnopolskim   
Adw. Ewa Stępniewicz - Kwaśny  [22]

Szkolenie adwokatów w 2014 roku 
W dniach 29-30 listopada 2014 roku w Hotelu „Wodnik” w 
Słoku k/Bełchatowa Komisja Doskonalenia Zawodowego 
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 - krótkoterminowa kara pozbawienia wolności) 
została uznana za ultima ratio.   
Adw. Renata Pietruszka   [24]

Bal Mistrzów Sportu 2014 
Po raz kolejny, po rocznej przerwie, Okręgowa Rada 
Adwokacka w Łodzi gościła Koleżanki i Kolegów różnych 
środowisk prawniczych na zorganizowanym przez Komisję 
Sportu i Rekreacji ORA w Łodzi „Balu Mistrzów Sportu 
2014”.   
Adw. Jarosław Szczepaniak [26]

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]

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 
szyfrującej Enigma udało się odtworzyć zasady konstrukcji 
maszyny, co umożliwiło skuteczną kryptoanalizę 
generowanych przez nią szyfrów.   
Adw. Artur Kmieciak [30]

Młodzi adwokaci Izby Łódzkiej  
„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się 
ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich 
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 
organizatorami byli Adwokat Maciej Rakowski oraz aplikant 
adwokacki II roku Szymon Drab. 

Apl. Adw.  Szymon Drab [34]
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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. 
To na Zgromadzeniu ogół adwokatów Izby Łódzkiej 
podjął niemal jednogłośnie uchwałę upoważniającą 
Okręgową Radę Adwokacką do zakupu dawnej wil-
li Zygmunta Richtera przy ul. Wólczańskiej 199. Jak 
podkreślił w swojej wypowiedzi do wrześniowego 
wydania specjalnego KRONIKI adw. Wiesław Wol-
ski „samorząd majątkiem stoi”. I z tym mottem nasi 
przedstawiciele od września bardzo ciężko pracowa-
li nad finalnym zdarzeniem inwestycji, a mianowicie 
podpisaniem aktu notarialnego zakupu nieruchomo-
ści 28 listopada 2014 r.  
Droga negocjacji z Urzędem Miasta była dość wy-
boista. Ważnym elementem była sesja Rady Miej-
skiej, na którą zaproszony został dziekan Jarosław 
Zdzisław Szymański i który w tym posiedzeniu czyn-
nie uczestniczył. Wówczas podjęto uchwałę, wpie-
rającą wniosek nasz wniosek o zakup nieruchomo-
ści. Istotne jest, iż wsparcia udzieliły wszystkie kluby 
radnych łódzkich. Głównym negocjatorem z ramienia 
Okręgowej Rady Adwokackiej był Mec. Marek Kop-
czyński. Były to prawdziwie burzliwe negocjacje, któ-
re dzięki spokojowi, wiedzy i konsekwencji Pana Mece-
nasa, zakończyły się dla Izby pozytywnie, a mianowicie 
nasze cele zostały osiągnięte całkowicie. Mec. Marek 
Kopczyński wpierany był w swojej pracy przez Dziekana 
Jarosława Z. Szymańskiego oraz Wicedziekanów: adw. 
Dariusza Wojnara i adw. Macieja Lenarta.  
Równolegle prowadzone były rozmowy w kierunku 
uzyskania najbardziej korzystnego kredytu na za-
kup ww. nieruchomości. Prace nad ofertami ban-
ków, prowadzili Mec. Barbara Kosińska i Mec. Jaro-
sław Szczepaniak, przy współpracy innych Kolegów. 

Opr. adw. 
Katarzyna Piotrowska-Mańko
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Również te rozmowy nie były łatwe i nieraz kończyły 
się odejściem od stołu bądź odkładaniem spotkań. 
Ostatecznie przeanalizowano oferty kilku banków, 
z których konkurencyjna i najbardziej korzystna oka-
zała się oferta Banku Spółdzielczego w Skierniewi-
cach.  Ostatecznie willa została przez Izbę zakupiona  
28 listopada 2014 r. za kwotę 2.228.000 zł.    
W połowie grudnia, Dziekan Jarosław Z. Szymański 
ogłosił Dzień Otwarty. Wszyscy adwokacji mogli sko-
rzystać z możliwości obejrzenia dokładnie, a nie tyl-
ko za pośrednictwem zdjęć – czy to na stronie ORA, 
czy tych publikowanych w wydaniu specjalnym KRO-
NIKI. Z żalem jednak należy odnotować, że obecnych 
było tylko ok. 30 osób.  
Obecnie czeka nas remont adaptacyjny nowej siedziby. 
Jak najszybszy, aby możliwie prędko nastąpiło przenie-
sienie na nowe miejsce obecnej siedziby ORA, co po-
zwoli na jak najszybsze zagospodarowanie dotychcza-
sowych pomieszczeń (wynajem) i ograniczenie kosztów. 
Planowane przeniesienie siedziby Dziekan Jarosław 
Szymański planuje na wiosnę 2015 r.  
Warto wspomnieć, że warunkiem zbycia nierucho-
mości na warunkach określonych przez władze mia-
sta w trybie bezprzetargowym było właściwe za-
opiekowanie się budynkiem oraz prowadzenie tam 
działalności, którą adwokaci zajmują się od lat m.in. 
w nowej siedzibie: edukacyjną, oświatową, udziela-
niem bezpłatnych porad prawnych oraz własną dzia-
łalnością statutową. „Od pięćdziesięciu lat adwoka-
tura jest właścicielem budynku przy Piotrkowskiej 
63. Udowodniliśmy, że potrafimy zadbać o naszą 
spuściznę i w tym przypadku również zamierzamy to 
zrobić” – tymi słowy, Dziekan Jarosław Szymański, 
zapowiedział otwarcie ponowne willi Zygmunta Rich-
tera na wiosnę 2015 r. 
Kronika będzie uczestniczyć na możliwie wszystkich 
etapach prac remontowych oraz otwarciu. Redak-
cja Kroniki kibicuje i zapowiada swoją obecność na 
otwarciu ! 
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Demokracja = Dialog
„ŁÓDZCY ADWOKACI DLA SWOJEGO MIASTA”
Projekt „Łódzcy adwokaci dla swojego miasta. De-
mokracja = Dialog” to cykl seminariów organizowa-
nych przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi adw. Jarosława Z. Szymańskiego w ra-
mach prac Komisji Parlamentarno – Prawnej Izby 
Łódzkiej. „Seminaria te – jak stwierdził Pan Dzie-
kan – mają stanowić forum wymiany myśli i poglą-
dów na tematy ważne dla mieszkańców Łodzi. Ad-
wokaci, jako niezależna grupa, niezwiązana z żadną 
formacją polityczną, chcą dać łodzianom możliwość 
wypowiedzenia się w istotnych, z punktu widzenia 
rozwoju miasta, sprawach”. Pomysłodawca i współ-
organizator przedsięwzięcia adw. Jerzy Szczepaniak 
powiedział, że to właśnie Adwokatura, jako zawód 
zaufania społecznego, ma obowiązki obywatelskie, 
polegające nie tylko na reprezentowaniu swoich 
klientów ale powinna także uczestniczyć w sposób 
apolityczny w życiu publicznym.
Jak podkreślali organizatorzy konferencji, demokra-
cja nie polega tylko na uczestniczeniu w wyborach, 
demokracja to przede wszystkim prawo każdego 
obywatela do wypowiadania się i zadawania py-
tań we wszystkich sprawach publicznych. „Chcemy 
umożliwić mieszkańcom Łodzi realizację tego pra-
wa ale w wymiarze społecznym a nie politycznym.” 
zakomunikował Dziekan ORA w Łodzi. Mecenas Je-
rzy Szczepaniak natomiast wyraził przekonanie, że 
przedstawiciele wybrani w demokratycznych wybo-
rach nie do końca wypełniają swoje obowiązki: De-
mokracja nie polega przecież tylko na tym, że się 
wybiera. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ci, któ-
rzy zostali wybrani, słuchali wyborców. Demokracja 
to dialog, ale nie dialog raz na cztery lata, kiedy są 
wybory, tylko dyskusja między kadencjami.”
W trzy kolejne poniedziałki w siedzibie Rady Adwo-
kackiej przy ul. Piotrkowskiej debatowano na tematy 
dotyczące: przedsiębiorczości, komunikacji społecz-
nej oraz rozwoju infrastruktury miejskiej. Podczas 
każdego ze spotkań jako pierwszy głos zabierał 
Dyrektor odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta 
Łodzi, a następnie odbywały się trzy wystąpienia 
ekspertów z danej dziedziny zaproszonych przez or-
ganizatorów. Po zaplanowanych prelekcjach odby-
wała się dyskusja, w której głos mogli zabrać wszy-
scy uczestnicy seminarium.
W dniu 22 IX 2014 r. odbyło się pierwsze z cyklu 
seminarium poświęcone przedsiębiorczości w Ło-
dzi – dotyczące m.in. stawianych przez prawo ba-
rier oraz oczekiwanej pomocy ze strony władzy 

miejskiej w zniesieniu ograniczeń rozwoju przedsię-
biorczości. Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści i Miejsc Pracy UMŁ Agnieszka Sińska-Głowacka 
prezentowała różnorakie formy promocji i wspiera-
nia przedsiębiorczości opracowane przez władze 
miasta. W swej prelekcji Pani Dyrektor przekonywa-
ła, że są to skuteczne instrumenty wdrażania stra-
tegii wspierania rozwoju głównie w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw. Kanclerz Loży Łódzkiej 
BCC Krzysztof Borkowski replikował w swym wystą-
pieniu, że czasy są trudne, zwłaszcza dla lokalnych 
przedsiębiorców, o których władze miasta zdają się 
zapominać w walce o napływ inwestorów zewnętrz-
nych, którym to zapala się zielone światło. Wicepre-
zes BCC wskazywał także na problemy dotyczące 
nieruchomości, w szczególności wysokie czynsze 
i opłaty adiacenckie, długotrwałe procedury wyda-
wania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia 
na budowę, a także zbyt późne informowanie o pla-
nowanych remontach dróg – zwłaszcza przedsię-
biorców prowadzących interesy w obszarze objętym 
oddziaływaniem inwestycji. Kolejny z prelegentów 
dr Robert Sternik – Dziekan Wydziału Zarządzania, 
Informatyki i Transportu Akademii Humanistyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi przypomniał, że Łódź w cza-
sach swej świetności za sprawą rozwijającego się 
przemysłu była miastem kreatywnym i odbiorcą naj-
nowszych światowych rozwiązań technologicznych. 
Jako przykład Pan Dziekan podał kolej elektryczną, 

która powstała w Łodzi, jako drugim mieście w Pol-
sce. Wówczas Łódź stanowiła miejsce, do którego 
przybywało wielu nowych mieszkańców. Obecnie 
sytuacja jest odwrotna, ponieważ nasze miasto nie 
jest atrakcyjnym miejscem do życia. Z kolei Walde-
mar Olbryk – Wiceprezes w Skanska Infrastructu-
re Development porównywał zarządzanie miastem 
do zarządzania przedsiębiorstwem, w którym osta-

Opr. adw. 
Mariusz Mazepus
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tecznie chodzi o odniesienie sukcesu. W przypad-
ku miast miarą tego sukcesu jest to, że ludzie chcą 
w nich żyć. Żeby to osiągnąć potrzebny jest dobry 
plan, a to oznacza konieczność jego prawidłowej se-
lekcji i wykonania. Po części oficjalnych wystąpień 
i krótkiej przerwie rozgorzała dyskusja pomiędzy 
uczestnikami seminarium poświęcona przedsiębior-
czości, której obszerna treść i wielowątkowość nie-
stety wykracza poza ramy tego materiału.
Kolejne seminarium, które odbyło się 29 IX 2014 r. 
dotyczyło komunikacji władzy z mieszkańcami – 
m.in. wizerunku działaczy samorządowych oraz po-
trzeby zmian w funkcjonowaniu urzędów. W imieniu 
magistratu część prelekcji rozpoczął Dyrektor Biura 
Informacji i Komunikacji UMŁ – Mariusz Goss, któ-
ry prezentował liczne platformy komunikacji władz 
miasta z jego mieszkańcami, zwłaszcza z wykorzy-
staniem nowoczesnych technologii informatycznych. 
Trendu odchodzenia od tradycyjnych form kontaktu 
z mieszkańcami nie poparł w swym wystąpieniu ko-
lejny prelegent dr Marcin Piotrowski z Instytutu Et-
nologii i Antropologii UŁ, który jednakowoż wyraził 
pogląd, że najefektywniejsze formy komunikacji to 
bezpośrednie spotkania obywatelskie. Mirosław Ku-
liś – Prezes Westa-Druk oraz Leszek Jażdżewski – 
Redaktor Naczelny pisma Liberte!, kolejni mówcy 
wskazywali na przeszkody w komunikacji, których 
upatrywali w nieufności łodzian do swoich włodarzy 
oraz w nieporozumieniach i złych nawykach na linii 
władza – obywatel.
Ostatnie seminarium odbyło się 6 X 2014 r. a po-
święcone było koncepcji rozwoju Łodzi – m.in. za-
gospodarowania przestrzennego oraz komunikacji 
i budownictwa miejskiego. Marek Janiak Dyrek-
tor Biura Architekta Miasta UMŁ podkreślał z naci-
skiem, że kierunek działań architektonicznych „Stra-
tegia przestrzennego rozwoju Łodzi” jako elementu 
polityki sektorowej wpisuje się w „Strategię zinte-
growanego rozwoju Łodzi 2020+”. Roman Wiesz-
czek Wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Izby Architek-
tów, wskazywał w swym wystąpieniu na potrzebę 
opracowania przez fachowców apolitycznego pla-
nu urbanistycznych rozwiązań dla naszego miasta. 
Architekt Wojciech Wycichowski z kolei przedstawił 
koncepcję budowy zupełnie nowego miasta techno-
logicznego dla przyszłych laureatów nagrody Nobla 
z centrami kongresowymi, naukowymi i hotelowymi 
jako alternatywnego projektu rozwoju naszego mia-
sta, dającego szanse wykorzystania jego potencjału. 
Natomiast Błażej Moder Dyrektor Zarządu Nowego 
Centrum Łodzi wyraził pogląd, że to Nowe Centrum 
Łodzi będzie godzącym w interesy wielu grup spo-
łecznych, elementem symbolizującym powrót do 
centrum i stanowiącym wizytówkę naszego miasta.
W trakcie opracowania jest obecnie stanowisko 
pokonferencyjne organizatorów seminariów, które 
w formie postulatów wynikających z dialogu uczest-

ników zostanie przesłane do władz miasta. Ponie-
waż seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem 
ich organizatorzy zdecydowali się utworzyć z nich 
imprezę cykliczną, która na stałe zawita do kalen-
darium istotnych dla Łodzi i jego mieszkańców wy-
darzeń, w jakie angażuje się i które kreuje Łódzka 
Izba Adwokacka.
Chciałbym na koniec serdecznie podziękować człon-
kom Komisji Parlamentarno – Prawnej ORA w Ło-
dzi za zaangażowanie włożone w przygotowanie se-
minariów, w szczególności pragnę wyróżnić: adw. 
Pawła Niedziałka, adw. Piotra Zawieję, apl. adw. Ju-
stynę Kopałkę – Siwińską, apl. adw. Łukasza Kra-
kowskiego,  apl. adw. Piotra Nawockiego, apl. adw. 
Krzysztofa Kluczyńskiego, apl. adw. Macieja Sobie-
raja, apl. adw. Ewę Stec, apl. adw. Agnieszkę Sta-
rzyńską i apl. adw. Joannę Ludwig.
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„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. 

Spotkaniom przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi oraz Przewodniczący Porozu-
mienia adw. Jarosław Z. Szymański.
Gościem pierwszego ze spotkań, które odbyło się 6 
XI 2014 r. w siedzibie ORA w Łodzi była Pani Hanna 
Zdanowska, ubiegająca się w wyborach samorzą-
dowych o reelekcję. Głównym tematem wystąpie-
nia Pani Prezydent były oczywiście liczne inwestycje 
w infrastrukturę architektoniczną miasta, głównie 
związane z inżynierią drogową. Ponadto Pani Pre-
zydent prezentowała działania magistratu zognisko-
wane wokół rozwoju przedsiębiorczości, szkolnictwa 
– w szczególności zawodowego oraz finansów na-
szego miasta obejmujących także plany związane ze 
zmianą profilu łódzkiego lotniska Lublinek. Licznie 

zebrani na spotkaniu przedstawiciele samorządów 
zawodowych deklarowali swe poparcie dla kierun-
ku działań podejmowanych przez Panią Prezydent, 
wskazując na ich konieczność i celowość dla roz-
woju Łodzi i poprawy warunków życia w naszym 
mieście. Podczas spotkania padły także deklaracje 
ścisłej współpracy samorządów zawodowych z ma-
gistratem w ramach konsultacji i przy wykonywaniu 
projektów związanych z funkcjonowaniem i rozwo-
jem Łodzi. Kolejne spotkanie z kandydatem na urząd 
prezydenta odbyło się 12 XI 2014 r. także w siedzi-
bie ORA w Łodzi. Tym razem jego bohaterką była 
Pani Joanna Kopcińska. Radna Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego w swym wystąpieniu krytykowała 
dotychczasowe działania podejmowane przez magi-

strat, a związane z inwestycjami drogowymi. Wska-
zywała na niecelowość tych przedsięwzięć oraz ich 
dużą kosztowność, na co nie stać jest – według 
Pani Radnej – miejskiej kasy. Pani Kopcińska pre-
zentowała w swym bardzo obszernym wystąpieniu 
alternatywny kierunek działań skupionych na rozwo-
ju Łodzi, którego założeń ze względu na ograniczo-
ne ramy tego materiału pozwolę sobie nie cytować. 
Należy jednakże odnotować, iż propozycje te spo-
tkały się raczej ze sceptycznym odbiorem ze strony 
uczestników dyskusji.
O kolejnych przedsięwzięciach w ramach akcji 
ŁÓDZCY ADWOKACI DLA SWOJEGO MIASTA mam 
nadzieję poinformować Drogich Czytelników Kroniki 
na łamach kolejnego wydania.

Opr. adw. 
Mariusz Mazepus
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Tajemnica 
adwokacka

W dniu 5 listopada b.r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
odbyła się konferencja „Tajemnica zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu 
zaufania publicznego” zorganizowana przez Łódzkie Porozumienie Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego, którego Przewodniczącym jest Dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi mec. Jarosław Szymański przy współudziale Komisji 
Parlamentarno-Prawnej ORA w Łodzi. 

Opr. adw. 
Magdalena Bartenbach - Byczko
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Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli 
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Dzie-
kan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego prof. dr hab. Agnieszka Liszewska oraz 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Wło-
dzimierz Nykiel.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
przedstawicieli niemal wszystkich zawodów zaufa-
nia publicznego, w tym: adwokatów, radców praw-
nych, notariuszy, doradców podatkowych, biegłych 
rewidentów, lekarzy, pielęgniarek i położnych, dia-
gnostów laboratoryjnych, urbanistów, inżynierów 
budownictwa, rzeczoznawców majątkowych, ap-
tekarzy, lekarzy weterynarii, rzeczoznawców pa-
tentowych, komorników, a także przedstawicieli in-
nych profesji objętych tajemnicą zawodową, w tym 
dziennikarzy.
Niewątpliwie cechą wspólną wszystkich wymienio-

nych powyżej zawodów jest stosunek zaufania łą-
czący osobę wykonującą dany zawód z klientem, 
pacjentem lub informatorem. Gwarancją tego sto-
sunku jest obowiązek zachowania tajemnicy za-
wodowej wynikający z ustaw regulujących wyko-
nywanie poszczególnych zawodów oraz przepisów 
o ograniczeniach dowodowych 
w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyj-
nym. W praktyce zakres obowiązywania tajemnicy 
zawodowej i przesłanki zwolnienia z tej tajemnicy 
przez sąd budzą niekiedy wątpliwości. 
W związku z powyższym zaistniała potrzeba podję-
cia dialogu będącego podstawą do wypracowania 
jednolitych zasad postępowania w sprawach doty-
czących zwolnienia z tajemnicy zawodowej oraz na-
ruszenia obowiązku jej dochowania. 
Przedmiotem wystąpień prelegentów były aspek-
ty praktyczne i teoretyczne obowiązku przestrze-
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gania tajemnicy zawodowej. Adwokat prof. dr hab. 
Piotr Kardas zaprezentował definicję tajemnicy za-
wodowej ze szczególnym uwzględnieniem tajem-
nicy adwokackiej oraz porównał zakres  i charak-
ter tej instytucji w postępowaniu karnym, cywilnym 
i administracyjnym. Podkreślił także znaczącą róż-
nicę między szeroko pojętą tajemnicą adwokacką 
a tajemnicą obrończą, która przez przepisy kodek-
su postępowania karnego zrównana jest z tajemni-
cą spowiedzi. Referent wskazał, że zakres tajemnicy 
zawodowej obejmuje wszystko to, czego przedsta-
wiciel zawodu zaufania publicznego dowiedział się 
w związku z prowadzeniem sprawy, procesem le-
czenia czy śledztwa dziennikarskiego. Jego zdaniem 
tajemnica zawodowa wykracza poza stosunek mię-
dzy adwokatem a klientem, lekarzem a pacjentem, 
dziennikarzem a informatorem, bowiem w toku pro-
wadzenia danej sprawy możliwe jest powzięcie in-
formacji także o innych osobach będących strona-
mi postępowania lub członkami rodziny pacjenta. 
Prof. Kardas podkreślił także, że dochowanie tajem-
nicy zawodowej to nie uprawnienie lecz obowiązek 

przedstawiciela zawodu zaufania publicznego, zatem 
decyzja w przedmiocie odmowy składania zeznań 
w charakterze świadka co do okoliczności objętych 
tajemnicą zawodową nie zależy od woli adwokata, le-
karza czy doradcy podatkowego. 
Interesujący referat wygłosił także Sędzia Sądu Ape-
lacyjnego w Łodzi Piotr Feliniak, który przedstawił wa-
runki przesłuchania w charakterze świadka notariusza, 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, le-
karza i dziennikarza w kontekście dobra wymiaru spra-
wiedliwości. W swym wystąpieniu sędzia podkreślił, że 
podczas podejmowania rozstrzygnięcia w przedmiocie 
zwolnienia przedstawiciela zawodu zaufania publicz-
nego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej 
ma miejsce konflikt dwóch wartości. Na jednej szali 
leży tajemnica zawodowa – gwarancja stosunku za-
ufania będącego podstawą wykonywania zawodu za-
ufania publicznego – na drugiej spoczywa dobro wy-
miaru sprawiedliwości. Zatem sędzia musi dokładnie 
przeanalizować która wartość w danym przypadku ma 
większą wagę, co nie jest zadaniem prostym.  
Podczas konferencji referat wygłosił także dorad-
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ca podatkowy Sławomir Sadocha, który przedstawił 
problem zakresu tajemnicy zawodowej doradcy po-
datkowego wobec dostępności informacji zawartych 
w treści dokumentów stanowiących podstawę do ob-
liczenia zobowiązania podatkowego. O odpowiedzial-
ności karnej i dyscyplinarnej za naruszenie tajemnicy 
zawodowej opowiedział natomiast radca prawny dr Pa-
weł Łabieniec podkreślając, że dla prawidłowego funk-
cjonowania instytucji tajemnicy zawodowej niezwykle 
istotne są odpowiednie procedury i jasne przesłanki 
ponoszenia odpowiedzialności za to poważne naru-
szenie.
Wystąpienia prelegentów pomogły usystematyzować 
wiedzę w zakresie charakteru prawnego tajemnicy za-
wodowej jednak ujawniły także odmienność poglądów 
prelegentów w zakresie skuteczności zgody klienta na 
ujawnienie i wykorzystanie w postępowaniu faktów ob-
jętych tajemnicą zawodową. Temat ten z pewnością 
wymaga dalszego rozwinięcia, z uwagi na znaczną do-
niosłość problemu w praktyce.
Źródłem wielu interesujących opinii była dyskusja, któ-
ra ujawniła, że niektórzy uczestnicy  spotkali się z sy-

tuacjami trudnymi do jednoznacznej oceny z punktu 
widzenia obowiązku zachowania tajemnicy adwokac-
kiej i obowiązujących w tym zakresie przepisów pra-
wa. Pojawiły się także głosy, że sądy, organy ścigania 
i organy podatkowe nie zawsze działają z poszano-
waniem tajemnicy zawodowej. Obecny na konferencji 
Prokurator Okręgowy Krzysztof Bukowiecki, przyznał, 
że konieczne jest podjęcie dialogu między przedsta-
wicielami władzy państwowej a samorządami za-
wodowymi w celu wypracowania jednolitych stan-
dardów przeprowadzania czynności procesowych 
z poszanowaniem obowiązku dochowania tajem-
nicy zawodowej.
Wypada wspomnieć, że konferencja ta była ko-
lejnym wydarzeniem mającym na celu zbliżenie 
przedstawicieli środowisk skupionych wokół Łódzkie-
go Porozumienia Samorządów Zawodowych. Należy 
wyrazić nadzieję, że spotkania, stanowiące okazję do 
wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawi-
cielami różnych zawodów zaufania publicznego będą 
odbywać się częściej. Mimo bowiem oczywistych 
różnic między naszymi zawodami, wiele nas łączy.
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Czerwcowa Praktyka 
kancelarii 
Lyonskiej

Pro bono 
dla Polonii 
francuskiej

10 czerwca 2014 r. w wytwornych wnętrzach warszawskiej 
Filharmonii Narodowej odbyła się „Czerwcowa Gala Wolności”, 
zorganizowana przez Komisję Działalności Publicznej 
Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Na skutek odnowienia 
współpracy pomiędzy Izbą 
Adwokacką w Łodzi i Izbą 
Adwokacką w Lyon dla 
adwokatów i aplikantów naszej 
Izby pojawiła się możliwość 
odbycia staży zawodowych 
w kancelariach francuskich 
w Lyon.

W dniu 11 października 
2014 r. w siedzibie Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej 
Polskiej przeprowadzona 
została akcja pomocy prawnej 
pro bono dla Polonii z Lyonu 
i całego okręgu konsularnego, 
obejmującego centralną 
i południowo-zachodnią Francję.

Wolności w Warszawie

Uroczysty koncert wpisał się w obchody 25. rocznicy 
pierwszych wyborów w powojennej Polsce.
Punktem kulminacyjnym „Czerwcowej Gali Wolności” 
było uhonorowanie najznakomitszychobrońców w pro-
cesach politycznych okresu Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Z rąk Prezesa NRA - adw. Andrzeja Zwary - 
trzydziestu adwokatów otrzymało medale z wygrawero-
wanym napisem „Dla Obrońcy Praw Człowieka – Ad-
wokatura Polska” oraz logo Święta Wolności. W tak 
zacnym gronie znalazła się – jako jedyny adwokat 
z Łodzi – Pani Mecenas Krystyna Skolecka – Kona. 
Jest to dla Niej kolejne już wyróżnienie przyznane 
przez najwyższe Władze Adwokatury (22 listopada 
2013 r. otrzymała na Krajowym Zjeździe Adwokatu-
ryw Katowicach „Wielką Odznakę Adwokatura Za-
służonym”).
Medal przyjęty z nieskrywanym wzruszeniem jest 
ukoronowaniem wieloletniej służby Pani Mecenas 
drugiemu człowiekowi. Stanowi wyraz uznania za 
niezłomną postawę obrońcy i wierność najwyższym 
ideałom w czasie trudnym dla Polski i Polaków - 
w PRL-owskim świecie niejednoznacznych wartości.
Podczas Gali w Filharmonii Narodowej medalami 
odznaczeni zostali także: adw. Hanna Nowodwor-
ska – Grohman, adw. Maciej Dubois, adw. Anna So-
bocińska – Lorenc, adw. Jacek Taylor, adw. Maciej 
Bednarkiewicz, adw. Ewa Pruchniewicz, adw. An-
drzej Bąkowski, adw. Zbigniew Cichoń, adw. Ro-
mana Orlikowska – Wrońska, adw. Krzysztof Pie-
siewicz, adw. Anna Bogucka – Skowrońska, adw. 
Edward Rzepka, adw. Ewa Milewska – Celińska, 

adw. Piotr Łukasz Andrzejewski, adw. Walerian Jan 
Piotrowski, adw. Andrzej Woźniak, adw. Czesław Ja-
worski, adw. Jan Ciećwierz, adw. Krzysztof Stępiński, 
adw. Andrzej Malicki, adw. Feliks Sadownik, adw. Piotr 
Zientarski,  adw. Ireneusz Bieniaszkiewicz, adw. Je-
rzy Chmura, adw. Maria Anna Chabłowska, adw. 
Andrzej Dzięcioł, adw. Henryk Rossa, adw. Andrzej 
Rościszewski  oraz adw. Jolanta Zabarnik-Nowa-
kowska.
Uroczystość swoim Patronatem objął Prezydent Bro-
nisław Komorowski. Obecni na Gali byli m.in. Mini-
ster w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, 
Wicepremier Janusz Piechociński, Prezes NIK i były 
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. 
Pani Mecenas Krystynie Skoleckiej-Konie towarzy-
szyli przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi: Dziekan adw. Jarosław Szymański oraz Wi-
cedziekani adw. Dariusz Wojnar i adw. Maciej Le-
nart. Galę uświetnił koncert wybitnej mezzosopra-
nistki Małgorzaty Walewskiej, z udziałem Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą ma-
estro Jacka Kaspszyka.  Kończąc, pragnę podzielić 
się osobistą refleksją. Spotkał mnie wielki zaszczyt 
codziennej współpracy z uhonorowaną Panią Mece-
nas. Profesjonalistka w każdym calu. 
Nietuzinkowa osobowość i talent skrojony na miarę 
ratowania ludzi z największych opresji.
Pierwszy Reżyser spektakularnego teatru na sali są-
dowej. Niekwestionowana Mistrzyni w inteligentnej 
szermierce słowem i człowiek o niespotykanie wiel-
kim sercu.

Gala

Opr. Adw. Bartosz Zacharek

Opr. Apl. adw. Magdalena Pietrzak
apl adw. Magdalena Kaczorowska
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Praktyka 
kancelarii 
Lyonskiej

Sprostowanie!

Sam projekt i jego założenia były przedmiotem oży-
wionej dyskusji członków Izby Łódzkiej, ale zgodzić się 
należy, że inicjatywa ta została dobrze przyjęta i dostrze-
żono mogące z niej wyniknąć korzyści dla obu stron.
Ostatecznie na odbycie stażu w Lyonie zdecydowa-
łam się tylko ja. Propozycję odbycia stażu otrzyma-
łam z Kancelarii De Foresta Avocats w Lyon, na czele 
której stoi, znany już członkom naszej Izby, mecenas 
Guy de Foresta. Staż rozpoczęłam 19 lipca 2014 r. 
i trwał on do 22 sierpnia 2014 r., łącznie 5 tygodni.
Przechodząc do meritum, czyli krótkiej relacji z mo-
jego pobytu Lyon, na wstępie muszę zaznaczyć, że 
organizacja pracy w kancelarii francuskiej jest bar-
dzo podobna do rozwiązań przyjętych w kancela-
riach polskich. Dzień pracy rozpoczynałam o godzi-
nie 8:30, a kończyłam o 17:30, w tym była godzinna 
przerwa na lunch nie wliczana do czasu pracy.
Zespół kancelarii liczył 15 osób: adwokaci, aplikan-
ci, asystenci i stażyści. Wszyscy przyjęli mnie bardzo 
ciepło i podczas całego okresu mojego stażu służyli 
radą i pomocą.
Opiekunką mojego stażu była adw. Anna Mizerka, 
która w kancelarii zajmuje się głównie prawem spół-
ek i prawem gospodarczy oraz prowadzi obsługę 
prawną podmiotów polskich i francuskich.
Nie chcąc wdawać się w drobiazgowe opisywanie 
moich obowiązków i szczegółowe relacjonowanie 

całego stażu, ograniczę się do krótkiego podsumo-
wania i odpowiedzi na pytanie czy staże takie mają 
sens i mogą przynieść jakiekolwiek wymierne ko-
rzyści. Otóż ja podczas stażu w Kancelarii De Fore-
sta Avocats miałam okazję poznać rozwiązania pra-
wa francuskiego, w szczególności w zakresie prawa 
spółek i prawa gospodarczego, i porównać je z roz-
wiązaniami przyjętymi w Polsce oraz poznać zwy-
czaje panujące w relacjach pomiędzy adwokatem 
francuskim a klientem – przedsiębiorcą. Porówna-
nie takie daje podstawy do zrozumienia w jaki spo-
sób stosowane jest prawo we Francji i jakie kwestie 
są ważne dla klienta francuskiego i jak należy z nim 
współpracować. Uważam, że taka wiedza może być 
pomocna w dalszym życiu zawodowym i ułatwiać 
współpracę z klientem francuskim.
Ponadto staż ten jest okazją do nawiązania kontak-
tów nie tylko zawodowych, ale również towarzyskich 
oraz zacieśnienia współpracy z adwokatami francu-
skimi, co w przypadku spraw międzynarodowych 
bardzo ułatwia prowadzenie sprawy.
W moim przypadku odbyty staż zaowocował już 
możliwością dalszej współpracy z kancelarią, wobec 
czego z całą stanowczością mogę stwierdzić, że ini-
cjatywa ta jest bardzo dobrym pomysłem i daje dużo 
możliwości. Tylko i wyłącznie od „stażysty” zależy 
w jaki sposób to wykorzysta.

Inicjatorem powyższego przedsięwzięcia była Okręgowa 
Rada Adwokacka w Łodzi, która od wielu lat połączona 
jest więzami przyjaźni i współpracy z Izbą Adwokacką 
w Lyonie (Barreau de Lyon). Akcja ta nie byłaby jednak 
możliwa bez wydatnego wsparcia polskiego Konsulatu 
Generalnego w Lyonie i jego szefa – Konsula Generalne-
go RP Pana Dariusza Wiśniewskiego.
Współorganizatorem dnia porad prawnych była Izba Ad-
wokacka w Lyonie, która oddelegowała do osobistego 
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu adwokata francu-
skiego – Panią Annę Mizerkę z kancelarii „De Foresta 
Avocats”. Od samego początku było dla organizatorów 
jasne, iż pytania osób potrzebujących pomocy, mogą 
dotyczyć zagadnień z pogranicza systemów prawnych 
obu krajów. Jak się w praktyce okazało przewidywanie 
to nie było pozbawione racji.
Wspomnieć wypada, że przychylność adwokatów 
z Lyonu i zaangażowanie ich samorządu zawodowego 
w tę wspólną akcję wynikają z wieloletnich przyjaznych 
kontaktów obu naszych Izb. Kontakty te zaowocowały 
podpisaniem umowy o współpracy w 1994 r. Pierw-
sza oficjalna wizyta delegacji Adwokatury Łódzkiej pod 
przewodnictwem Dziekana Józefa Zejdy na zaproszenie 
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lyonie An-
dré Boyer miała miejsce w 1982 r., choć współpraca 
została nawiązana już w 1980 r. Wielką orędowniczką 
i osobą, która czynnie rozwijała i pogłębiała wzajemne 
relacje pomiędzy oboma samorządami była adwokat 
Bożenna Banasik, Dziekan Okręgowej Rady Adwokac-

kiej w Łodzi w latach 1998 – 2003. W 2014 r., po sym-
bolicznych 20 latach od zawarcia umowy o współpracy, 
w jakże zmienionej rzeczywistości społecznej, politycz-
nej i ekonomicznej, Izby Adwokackie w Lyonie i w Ło-
dzi odnowiły swoje partnerskie zobowiązania. Wówczas, 
na zaproszenie Dziekana Izby Łódzkiej, gościli w Łodzi: 
Dziekan Barreau de Lyon Pierre-Yves Joly, adwokat Guy 
de Foresta oraz Dyrektor Szkoły Adwokatów - École des 
Avocats Région Rhône-Alpes (EDARA) Geneviève Biot-
-Crozet. 
Ciąg tych zdarzeń umożliwił wspólne działania na rzecz 
Polonii, która, zgodnie z szacunkami Konsulatu Gene-
ralnego w Lyonie, liczy w całym okręgu konsularnym 
około 100.000 osób. Zaznaczyć trzeba, że możliwość 
udzielenia pomocy pro bono Polonii francuskiej stała się 
realna dzięki wydatnej pomocy polskiej służby konsu-
larnej w Lyonie i samego Konsula Generalnego – Pana 
Dariusza Wiśniewskiego. To dzięki prawdziwemu za-
angażowaniu w sprawy Polonii, chęci niesienia wspar-
cia naszym rodakom i osobom pochodzenia polskiego, 
otwartości na zgłaszane propozycje Pan Konsul udzie-
lił pomieszczeń urzędu konsularnego na cele godnego 
przyjęcia osób, które korzystały z pomocy Koleżanek 
i Kolegów adwokatów.
W skład delegacji Izby Łódzkiej weszli: adw. Anna Ro-
siak, adw. Andrzej Wosiński, adw. Dariusz Jankowski 
oraz adw. Bartosz Zacharek. Towarzyszyła im, jak już 
wspomniano, Pani Anna Mizerka, adwokat Izby Adwo-
kackiej w Lyonie. Porady prawne były udzielane w go-

dzinach od 10.00 do 16.00. Przyznać trzeba, iż czas 
ten został wypełniony pracą. Pewnym zaskoczeniem, 
zwłaszcza w porównaniu z akcją pro bono prowadzo-
ną cyklicznie w naszym kraju, był fakt, iż w celu sko-
rzystania z pomocy prawnej zgłaszały się całe rodziny. 
O potrzebie przeprowadzenia takiej akcji może również 
świadczyć zakres rzeczowych pytań i problemów po-
szczególnych osób. Wymagało to od udzielających po-
mocy dość długiej rozmowy i przeanalizowania złożo-
nych niejednokrotnie stanów faktycznych.
Tematyka udzielonych porad objęła szerokie spektrum 
problemów i zagadnień z zakresu różnych gałęzi prawa 
polskiego: cywilnego, rodzinnego, spadkowego, handlo-
wego, karnego, pracy i, nawet, ubezpieczeń społecz-
nych. Czasem pytania dotyczyły bardziej kwestii faktycz-
nych niż prawnych (np. dotyczyły instytucji udzielających 
informacji i pomocy małym i średnim przedsiębiorcom 
z Francji, którzy mają zamiar inwestować w Polsce).
Na uwagę zasługuje okoliczność, że wiele osób, korzy-
stających z naszej pomocy, podkreślało, iż przedsię-
wzięcie to jest bardzo dobrą inicjatywą, która była po-
trzebna, a nadto, że warto je powtarzać cyklicznie.
Na zakończenie, można wyrazić nadzieję, iż powodze-
nie pierwszej akcji porad prawnych pro bono w Lyonie 
będzie podstawą dla Izby Adwokackiej w Łodzi, Izby 
Adwokackiej w Lyonie oraz Konsulatu Generalnego 
RP w Lyonie do przeprowadzenia kolejnych edycji tego 
przedsięwzięcia.

Na prośbę Pani Mecenas Magdaleny Ma-
tusiak – Frącczak, red. Kroniki publikuje 
poniżej nadesłany przez Panią Mecenas 
tekst sprostowania co do tytułu nauko-
wego 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”.
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Społeczny bunt, który w listopadzie 2013 r. porwał 
tysiące Ukraińców do walk o wolność tego kraju dał 
naszym wschodnim sąsiadom nadzieję na lepsze ju-
tro. Nikt chyba nie spodziewał się jednak wówczas, 
że w niedalekiej perspektywie Ukrainie odebrany zo-
stanie Krym, a na Wschodzie toczyć się będą zacięte 
walki. To wszystko nie przeszkodziło jednak polskim 
adwokatom, by kontynuować współpracę z Kole-
żankami i Kolegami zza naszej wschodniej grani-
cy. Przemiany zachodzące u naszego Sąsiada oraz 
życzliwość Naczelnej Rady Adwokackiej na czele z jej 
Prezesem adwokatem Andrzejem Zwarą pozwoliły 
na zrealizowanie pomysłu zorganizowania I Europej-
skiej Konferencji Praw Człowieka. Spotkanie odbyło 
się w Instytucie Europejskim w Łodzi w dniu 15 maja 
2014 r. Współorganizatorem tego niezwykle istotne-
go z punktu widzenia ochrony praw człowieka i wol-
ności obywatelskich wydarzenia była również Okrę-
gowa Rada Adwokacka w Łodzi. Wykłady wygłosiło 
wielu znakomitych przedstawicieli nauki prawa oraz 
praktyków, by wspomnieć tylko osoby: Posła Par-
lamentu Europejskiego Dr Jacka Saryusz Wolskie-
go, Prof. dr hab. Krzysztofa Indeckiego, Adw. Prof. 
dr hab. Justyny Jurewicz, czy Danuty Przywara – 
Prezesa Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka. Swoją obecnością konferencję zaszczycili także 
Adw. Andrzej Zwara – Prezes NRA, Krzysztof Kwiat-
kowski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz goście 
z Ukrainy Roman Maguta – Przewodniczący Izby 
Obrachunkowej Ukrainy, odpowiednika NIK w Polsce 
oraz Adw. Walentin Stepiuk – Członek Narodowej 
Asocjacji Adwokatów Ukrainy. Ponieważ konferencja 
odbiła się głośnym echem nie tylko wśród polskich 
adwokatów, o czym świadczyła obecność Koleżanek 
i Kolegów z całej Polski ale także poza naszymi gra-
nicami w szczególności na Ukrainie, organizatorzy 
postanowili organizować spotkanie corocznie. 
Kolejnym etapem współpracy polskiej adwokatury 
z adwokaturą ukraińską był udział naszych przed-

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, wywołane dążeniami ludności 
Kijowa, walczącej o demokratyczne zmiany na Ukrainie. 

Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak

Zdjęcia: Adw. Jarosław Szczepaniak
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stawicieli w wyborach prezydenckich na Ukrainie, 
które odbyły się w dniu 25 maja 2014 r. Ponownie 
adwokaci: Justyna Mazur, Jarosław Szczepaniak 
i Piotr Osiewacz odwiedzili Kijów, by tam, jako Ofi-
cjalni Obserwatorzy RP przyglądać się przebiegowi 
głosowań w wybranych komisjach wyborczych za-
równo w stolicy Ukrainy, jak i poza nią. Podczas tej 
wizyty adwokat Jarosław Szczepaniak odznaczo-
ny został  przez Przewodniczącą Rady Adwokackiej 
Miasta Kijowa – Innę Władysławowną Rafalską oraz 
Wiceprzewodniczącą Narodowej Asocjacji Adwoka-
tów Ukrainy - Katarzynę Piotrowną Kowal orderem 
„Za Wysoki Profesjonalizm”, przyznanym łódzkiemu 
adwokatowi za wkład w budowę nowych relacji po-
między samorządami adwokackimi Polski i Ukrainy.
W dniu 5 lipca br. przedstawiciele naszego samorzą-
du wzięli udział w zorganizowanym przez Radę Ad-
wokacką Miasta Kijowa „I Międzynarodowym Forum 
– Szlaki rozwoju Adwokatury Ukrainy w Unii Euro-

pejskiej”. W ramach wykładów poświęconych tema-
towi Forum głos zabrała Adw. Justyna Mazur, która 
przedstawiła perspektywy współpracy samorządów 
adwokackich Polski i Ukrainy. W dalszej części spo-
tkania, jako jeden z moderatorów panelu dyskusyj-
nego, poświęconego „Ochronie zawodowych praw 
i zabezpieczenia gwarancji działalności adwokac-
kiej”, głos zabrał Adwokat Jarosław Szczepaniak, 
przedstawiając w skrócie osiągnięcia polskiej pa-
lestry na tej płaszczyźnie. W Forum uczestniczyło 
wielu reprezentantów instytucji działających w ra-
mach Unii Europejskiej, a także ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Owocem spotkania było podjęcie 
rozmów dotyczących przyszłej współpracy pomię-
dzy oboma samorządami. W wyniku ustaleń delega-
cja adwokatów z Kijowa gościła w Polsce w dniach 
od 28 do 30 września br., gdzie spotkała się mię-
dzy innymi z Przedstawicielem NRA Adw. Andrze-
jem Siemińskim. Po zakończeniu oficjalnego spotka-

nia w siedzibie NRA, adwokacki z Ukrainy odwiedzili 
Instytut Europejski w Łodzi, gdzie spotkali się z Dy-
rektorem – Witoldem Gerliczem. Następnie przed-
stawiciele ukraińskiego samorządu adwokackie-
go: Nataliia Savinowa, Walentin Stepiuk i Rościsław 
Krawiec oraz przedstawiciele strony polskiej adw. 
Jarosław Szczepaniak i adw. Piotr Osiewacz wzięli 
udział w spotkaniu roboczym, podczas którego wy-
pracowano projekt porozumienia między oboma sa-
morządami, mający stanowić podstawę do dalszej 
ich współpracy. Projekt ten stał się później płaszczy-
zną do dyskusji forum Prezydium NRA, jaka odbyła 
się podczas ostatniej edycji Dni Kultury Adwokatury 
w Krakowie. 
Miejmy zatem nadzieję, że blisko rok wytężonej pra-
cy polskich i ukraińskich adwokatów otworzy per-
spektywy do budowania nowych relacji, opartych 
na nowoczesnych fundamentach, czerpiących z idei 
Wspólnej Europy.
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WIECZORNICA 
PATRIOTYCZNA

budynku siedziby Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi 
dnia 10 XI 2014 r. odbył się 
„Wieczór Niepodległości”.
Uroczystość poświęcona obchodom 96 Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości i tradycyjnie Świętu 
11 Listopada zorganizowana została przez Dzieka-
na ORA w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego przy 
udziale członków Komisji Parlamentarno-Prawnej 
ORA w Łodzi. Wśród zgormadzonych gości, których 
powitał Dziekan Izby znaleźli się: Prezes Sądu Ape-
lacyjnego w Łodzi dr Michał Kłos, Wiceprezes Sądu 
Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak, Dziekan 
OIRP w Łodzi Grzegorz Wyszogrodzki, Przewodni-
czący Łódzkiego Oddziału KIDP Krzysztof Podsiadło 
oraz licznie zebrani Koledzy i Koleżanki Izby Łódz-
kiej. Część oficjalną wieczornicy uświetnił wykład 
prof. dr hab. Joanny Daszyńskiej na temat: „Dla-
czego powinniśmy  pamiętać o Operacji Łódzkiej 
?” poświęcony jednej z największych bitew I Woj-
ny Światowej stoczonej na rubieżach naszego mia-
sta. Arcyciekawą prelekcję dotyczącą przyczyn wy-
buchu bitwy, jej przebiegu i skutków, wzbogacały 
liczne zdjęcia, wykresy i anegdoty. Na zakończenie 
Pan Dziekan w imieniu Izby złożył wiązankę oko-
licznościową na ręce duszpasterza prawników - ks. 
Łukasza Burcharda. Po części etykietalnej zgro-
madzeni goście udali się na przygotowany poczę-
stunek, gdzie koleżeńskie dysputy toczono jeszcze 
przez wiele godzin.

Opr. adw. 
Mariusz Mazepus
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(1927-2014)

Adwokat Ryszard 
Kenner

W dniu 14 listopada 2014 r. na cmentarzu Doły 
w Łodzi pożegnaliśmy zmarłego adw. Ryszarda Ken-
nera, wybitnego przedstawiciela łódzkiej pale-
stry, znakomitego cywilistę, wieloletniego ak-
tywnego działacza samorządu adwokackiego, 
kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Srebrnego Krzyża Zasługi, 
odznaczonego odznaką „Adwokatura Zasłu-
żonym”, człowieka niezwykle serdecznego 
i życzliwego.
Ryszard Kenner urodził się 5 kwietnia 1927 r. w Ko-
łomyi na terenie byłego województwa stanisławow-
skiego (obecnie zachodnia Ukraina). Do końca dru-
giej wojny światowej przebywał w okolicach Lwowa, 
w październiku 1945 r. jako repatriant wraz z rodzi-
cami przybył do Łodzi, miasta które pokochał i w któ-
rym tak silnie się identyfikował. Tutaj uzyskał maturę 
i rozpoczął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicz-
nym Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w roku 
1950. Aplikację odbył w Wydziale Prawnym PRN m. 
Łodzi, zakończył ją zdanym w 1953 r. egzaminem 
przed Urzędem Zastępstwa Prawnego w Warszawie. 
Egzamin adwokacki zaś złożył w roku 1955 przed 
komisją egzaminacyjną Rady Adwokackiej w War-
szawie. Swoją praktykę zawodową rozpoczął w Ze-
spole Adwokackim w Żarach, zaś wiosną 1957 r. 
przeniósł się do Izby Łódzkiej, z którą związany był 
do końca życia. Tu pracował w Zespole Adwokackim 
nr 9, którego w latach 1964-1970 był kierownikiem, 
zaś od 1996 r. zaczął prowadzić własną kancelarię.
Był niezwykle oddany łódzkiemu środowisku adwo-
kackiemu, w latach 1986-1989 i 1992-1995 był 
Wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi, pełnił także niemniej zaszczytne funkcje 
Sekretarza ORA w Łodzi dwóch kadencji, Skarbnika 
ORA w Łodzi trzech kadencji oraz Przewodniczące-

go Komisji Rewizyjnej dwóch kadencji. Za niebywałe 
poświęcenie i zaangażowanie w działalność w sa-
morządzie adwokackim otrzymał w 1977 r. Srebr-
ny Krzyż Zasługi, zaś w 1998 r. został uhonorowany 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Od-
znaką „Adwokatura Zasłużonym”.  
Ze wspomnień członków łódzkiej palestry wyłania 
się obraz mecenasa Kennera jako wyrozumiałego 
i cierpliwego patrona, życzliwego kolegi oraz wy-
bitnego działacza samorządowego. Perfekcjonista 
– to słowo, tak często powtarzające się w kontekście 
Jego osoby, jest tu nader adekwatne. Mecenas zawsze 
kierował się honorem i etyką zawodową, prezen-
tował wartości, które powinny być wzorem dla przy-
szłych pokoleń przedstawicieli adwokatury.
Pomimo ogromnego zaangażowania zawodowego 
Mecenas Kenner nie zapominał o swoich pasjach. 
Kochał piesze wędrówki po górach, był zapalonym 
narciarzem. Doceniał piękno polskich Tatr, jakże bli-
skich jego sercu, bowiem tam właśnie poznał swoją 
ukochaną żonę – Halinę. Pasjonował się filatelisty-
ką i numizmatyką, z uwagą śledził wszelkie nowin-
ki w dziedzinie fotografii. Był także wielkim znawcą 
historii Kresów Wschodnich, ziem z których się wy-
wodził i do których z wielkim sentymentem wracał. 
Nigdy nie zapomnimy jego przepełnionych wzrusze-
niem opowieści o krainie lat dziecinnych, skalanych 
piętnem okrutnej wojny.
Odejściem ś.p. Ryszarda Kennera polska adwoka-
tura poniosła niepowetowaną stratę. Wspominając 
nieodżałowanego Mecenasa, jego zasługi i niezłom-
ną postawę zobowiązujemy się dalej krzewić i pie-
lęgnować jego spuściznę, aby jego postać zawsze 
pozostawała wzorem dla kolejnych pokoleń adwo-
katów.
Cześć jego pamięci.

Opr. Adw. Mariusz Krassowski

w  dniu  21 sierpnia 2014 r.
Elżbieta Czubińska 

w  dniu  14 czerwca 2014 r.
Alina Dzierżanowska

w  dniu  16 stycznia 2014 r.
Krystyna Głowacka

w  dniu  06 listopada 2014 r.
Ryszard Kenner  

w  dniu  14 listopada 2014 r.
Włodzimierz Różycki

Szpalty 
pamięci

Redakcja Kroniki 
z wyrazami głębokiego 
smutku żegna zmarłych 
Kolegów Adwokatów:
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 Niektóre z projektów są także wspierane i obję-
te patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Zda-
niem wielu niezależnych obserwatorów z innych 
izb, komisja wizerunkowa rzeczywiście działa 
w celu poprawy wizerunku zawodu zaufania pu-
blicznego, tak aby adwokaci cieszyli się dobrą 
opinią i aby postrzegani byli lepiej przez społe-
czeństwo i mamy nadzieję tej opinii nie zawieść. 
Konsekwencją działań kampanii wizerunkowej 
jest wzrost zainteresowania naszym zawodem 
i zapotrzebowaniem na nasze usługi, co powodu-
je napływ klientów. Połączenie współpracy mło-
dych adwokatów z ich innowacyjnymi pomysłami 
popartymi doświadczeniem i zaufaniem star-
szych kolegów, zaczyna dawać fantastyczne re-
zultaty i przynosi efekty widziane oczami łodzian, 
ale także znajduje swoich odbiorców na skalę 
ogólnopolską. Szereg działań podejmowanych 
jest przy współpracy z komisją parlamentarno – 
prawną oraz innymi komisjami, tak aby ta współ-
praca odnosiła jak najlepsze efekty. 
Warto również wspomnieć, że dzięki rozmowom 
Dziekana Szymańskiego oraz Rzecznika Praso-
wego adw. Piotra Kaszewiaka udało się uzyskać 
wsparcie Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej, 
która udostępniła m. in. logo ,,Łódź kreuje” co 
jest niewątpliwą pomocą w promocji adwokatów 
i kreowaniu naszego wizerunku.  
W kontynuacji szerokiej kampanii edukacyjnej 
dnia 10 grudnia odbyła się akcja z okazji   „Eu-
ropejskiego Dnia Prawnika”, którą  prowadzili 
w Łódzkich szkołach w formie wykładów adwo-

kaci wspólnie z radcami prawnymi. W Polsce ob-
chody organizowane były wspólnie przez NRA ora 
KIRP. Zajęcia z młodzieżą odbyły się  w 11 szko-
łach licealnych w Łodzi i na terenie województwa 
łódzkiego, w tym między innymi w Bałchatowie, 
Poddębicach, Łęczycy. Zajęcia były prowadzone 
przez adwokata wspólnie z radcą prawnym i do-
tyczyły m.im. praw i obowiązków uczniów oraz 
problemów związanych z Internetem. Akcja jest  
efektem współpracy wielu środowisk oraz wy-
konana przy udziale  komisji parlamentarno- 
prawnej wspólnie z komisją wizerunkową, której 
szczególny swój udział w tworzeniu projektu ma 
adw. Jerzy Szczepaniak, a koordynowaniem akcji 
zajęli się adw. Mariusz Mazepus oraz adw. Ma-
ria Janik. Ogromne podziękowania należą się ca-
łemu zespołowi pomysłodawcy i koordynatorom 
wspomnianych wcześniej, przewodniczącemu 
komisji Piotrowi Nowakowskiemu oraz  edukato-
rom. Z ramienia ORA w Łodzi zajęcia poprowa-
dzili: adw. Anna Głowińska, adw. Małgorzata Bo-
brek, adw. Piotr Zawieja, adw. Beata Morawska, 
adw. Krzysztof Pawlak, adw. Izabela Głąbicka-
-Sasin, adw. Przemysław Sasin, adw. Magdale-
na Makarska, adw. Monika Malinowska-Wągrow-
ska, adw. Ewa Stępniewicz-Kwaśny. Szczególne 
podziękowania składamy apl. adw. Annie Sawic-
kiej za pomoc w technicznej realizacji i  pracę na 
rzecz ORA w Łodzi.  
Warto również wspomnieć o akcji, do której przy-
stąpiła ORA w Łodzi organizowanej wspólnie 
przez NRA, Dziennik Gazeta Prawna, Stowarzy-

szenie Wiosna i KIRP, pod honorowym patrona-
tem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
akcję pro bono w ramach projektu "Szlachetna 
Paczka" -  zorganizowanej przy okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia. Ta ogólno-
polska akcja jest Państwu zapewne dobrze zna-
na z mediów i różnych środowisk, które w niej 
uczestniczą, a  w którą też włączyli się adwoka-
ci z Łodzi i całej Polski, z czego jesteśmy bardzo 
dumni. 13 grudnia 2014 r. przez ok. 4 godziny, 
w 19 największych miastach Polski, udziela-
ne były porady prawne w miejscach wskazanych 
przez Stowarzyszenie Wiosna. Z ramienia ORA 
w Łodzi w ramach akcji porad prawnych udzielali  
adw. Agata Stacewicz, adw. Grzegorz Kiryczuk, 
adw. Magdalena Bartenbach-Byczko.
Aktualnie realizujemy akcję z inicjatywy NRA 
przy współpracy UNICEF z okazji  25 - lecia  
Konwencji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o pra-
wach dziecka. Akcję realizuje komisja  poprzez 
prowadzenie zajęć przez edukatorów adwoka-
tów w szkołach gimnazjalnych. W ramach akcji 
przeprowadzone będą zajęcia w szkołach ponad-
podstawowych w Łodzi i na terenie województwa 
łódzkiego, w tym m. in. w Kutnie, Głuchowie, Bo-
limowie, Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia będę 
przeprowadzone w miesiącu grudniu 2014 r. 
i styczniu 2015 r., na podstawie  przygotowane-
go scenariusza. Celem zajęć jest uzyskanie przez 
uczniów praktycznej wiedzy na temat przysługu-
jących młodzieży praw To wielkie przedsięwzię-
cie realizowane jest w kontynuacji planu edukacji 
mieszkańców regionu. Założeniem cyklu szkoleń 
jest zaznajomienie dzieci z zawodem adwokata, 
prawami dzieci oraz sytuacjami w których pomoc 
prawna, którą świadczą adwokaci jest potrzeb-
na w życiu każdego człowieka.  Z ramienia ORA 
w Łodzi zajęcia poprowadzą adw. Krzysztof Paw-
lak, adw. Anna Głowińska, adw. Ewa Stępnie-
wicz-Kwaśny, adw. Dariusz Wojnar. 
Zapraszamy serdecznie do śledzenia prac komi-
sji i aktywnego wspierania jej działań, szukamy 
pomysłów i jesteśmy otwarci na współpracę. Za-
chęcamy do odwiedzania nas na stronie www.
ora.lodz.adwokatura.pl, przesyłanie propozycji 
i artykułów,  a nadto zaglądanie na funpage ORA 
na facebook oraz zapraszamy do współpracy 
w organizacji projektów. To nasze wspólne dzie-
ło i musimy je pielęgnować dla dobra wszystkich 
adwokatów okręgu łódzkiego i dla promocji mar-
ki adwokatura.
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2015 ży-
czymy wszystkim Koleżankom i Kolegom dużo 
zdrowia, szczęścia,  pomyślności w życiu osobi-
stym i zawodowym, obfitości i energii do dzia-
łania.

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, że nasza polityka 
budowania wizerunku zatacza kręgi o zasięgu ogólnopolskim

Opr. adw. 
Ewa Stępniewicz - Kwaśny 
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SZKOLENIE 
ADWOKATÓW
W 2014
ROKU

Komisja Sportu i Rekreacji 
Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Łodziy

ZAPRASZA 

WSTĘP 
BEZPŁATNY!

W dniach 29-30 listopada 2014 roku w Hotelu „Wodnik” 
w Słoku k/Bełchatowa Komisja Doskonalenia Zawodowego 
ORA w Łodzi zorganizowała ostatnie w 2014 roku szkolenie 
w ramach doskonalenia zawodowego. 
Sądząc po frekwencji, wzorem lat ubiegłych jesien-
ne szkolnie cieszyło się dużym zainteresowaniem 
Koleżanek i Kolegów adwokatów.
W szkoleniu wzięło udział ponad 260 osób, z cze-
go 120 wybrało wariant połączony z noclegiem, uro-
czystą kolacją oraz zabawą andrzejkową. Wszystkim 
uczestnikom oraz Panu Dziekanowi ORA  w Łodzi, 
dziękuję za udział, niepowtarzalną atmosferę i  fan-
tastyczną zabawę.
Pierwszego dnia odbyło się 8 godzin wykładów, 
uwieńczonych uroczystą kolacją, na której swo-
ją obecnością zaszczycił uczestników Pan Dzie-
kan ORA, p. mec. Jarosław Zdzisław Szymański. 
Po kolacji, w ramach części towarzyskiej szkolenia 
można było bawić się na andrzejkowej dyskotece. 
Szkolenie, po czterogodzinnymprogramie zajęć me-
rytorycznych, zakończyło się niedzielnym obiadem.
Było to ostatnie szkolenie w ramach doskonalenia 
zawodowego w 2014 roku, a po Nowym Roku zo-
staną one wznowione zarówno w formie wykładów 
w siedzibie ORA (w nieodległej przyszłości zapewne 
już w nowej przy ul. Wólczańskiej 199) oraz szkoleń 
wyjazdowych. Komisja Doskonalenia Zawodowe-
go, będzie wdzięczna za przesyłanie ewentual-
nych uwag lub sugestii co do planowanej w tym 
zakresie tematyki wykładów. 
Forma szkoleń wyjazdowych, poza wypełnianiem 
funkcji edukacyjnej jest świetną okazją do rozwijania 

kontaktów towarzyskich.  Sądząc po frekwencji oraz 
zadowolonych twarzach Koleżanek i Kolegów, ostat-
nie szkolenie spełniło w tym zakresie swoją funkcję. 
Jest to szczególnie istotne, że w trudnych dla nasze-
go samorządu czasach oraz wobec ciągłego zwięk-
szania się składu osobowego naszej Izby, szkolenia 
zawodowe stają się miejscem integracji i bliższego 
poznawania się adwokatów. Dzięki temu, mijając się 
na sądowych korytarzach nie będziemy sobie zupeł-
nie obcy. Integracja naszego środowiska, to ważny 
element, szczególnie wobec nowych, nie zawsze dla 
nas korzystnych wyzwań i uwarunkowań społecz-
nych i gospodarczych. Mam nadzieję, że szkolenia 
zawodowe tak właśnie będą postrzegane, a nie tylko 
jako obowiązek korporacyjny. 
Korzystając z okazji wobec zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, chciałbym 
złożyć wszystkim Koleżankom i Kolegom najlepsze 
życzenia Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne, ży-
cząc spokojnych, pogodnych i rodzinnych Świąt. 
W nadchodzącym zaś, Nowym Roku życzę samych 
sukcesów osobistych,  zawodowych i zapraszam do 
udziału w przyszłych szkoleniach.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego 
ORA w Łodzi

Opr. adw. 
dr Sylwester Redeł

Adwokatów i Aplikantów 
adwokackich z rodzinami, 
na cotygodniowe zajęcia 

sportowe:

• YOGA z trenerem – poniedziałek, godz. 
20:30-22:00, „Your Life Studnio” w Łodzi przy 
ul. Lipowej 15/17;

• BASEN I SAUNA – wtorek, godz. 20:00-
20:45, Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi, 
ul. Sienkiewicza 46 (w Parku Im. H. Sienkie-
wicza);

• SQUASH z trenerem – środa, godz. 20:30-
22:00, Klub „I’m Fit” w Łodzi, Al. J. Piłsud-
skiego 10;   

• KOMETKA z trenerem, KOSZYKÓWKA, 
SIATKÓWKA, TENIS STOŁOWY – sobota, 
godz. 10:30-12:00, hala sportowa Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 71;

• PIŁKA NOŻNA – niedziela, godz. 18:00-
19:30, Ośrodek Sportowy Katolickiego Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II w Łodzi, ul. Wici 45. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Adw. Jarosław Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
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Przepis art. 58 § 1 k.k. bowiem stanowi: „Je-
żeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodza-
ju kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolno-
ści bez warunkowego zawieszenia jej wykonania 
tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie 
może spełnić celów kary”. Z tej regulacji wynika 
ustawowy obowiązek sędziego do każdorazowe-
go uzasadnienia, dlaczego za niewłaściwe uznał 
środki nieizolacyjne, a zastosował bezwzględ-
ne pozbawienie wolności. W ten sposób zmusza 
go do głębszego zastanowienia się nad wybo-
rem właściwego środka prawnokarnej reakcji na 
przestępstwo. 
Alternatywą wobec krótkoterminowej kary po-
zbawienia wolności mają być: po pierwsze – kara 
grzywny i kara ograniczenia wolności (oczywiście 
należy pamiętać o dyrektywach szczegółowych 
dotyczących stosowania tych kar, tj. dyrekty-
wach z art. 58 § 2 k.k. i art. 58 § 2a k.k.), po 
drugie – środki karne (których katalog jest prze-
cież bardzo bogaty), po trzecie – środki związa-
ne z poddaniem sprawcy próbie, tj. warunkowe 
umorzenie postępowania karnego, ale w szcze-
gólności warunkowe zawieszenie wykonania kary 
(tutaj oczywiście pewną barierą jest konieczność 
ustalenia dodatniej prognozy społecznej) i wresz-
cie po czwarte - instytucja dozoru elektronicz-
nego. Swoistym dopełnieniem zasady z art. 58 
§ 1 k.k. jest regulacja z § 3 art. 58 k.k. (zgod-
nie z którym jeżeli przestępstwo jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 
lat, sąd może orzec zamiast kary pozbawienia 
wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolno-

ści do lat 2, zwłaszcza jeśli orzeka równocześnie 
środek karny), jak również regulacja z art. 59 § 1 
k.k. (w myśl której jeżeli przestępstwo jest zagro-
żone karą pozbawienia wolności nieprzekracza-
jącą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i spo-
łeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd 
może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orze-
ka równocześnie środek karny, a cele kary zosta-
ną przez ten środek spełnione). Na marginesie 
- wskazane regulacje miały swoje odpowiedniki 
w kodeksie karnym (art. 54 § 1 k.k. z 1969 r. 
i art. 55 k.k. z 1969 r.), które zawierały dodatko-
wą przesłankę w postaci hipotetycznego wymia-
ru kary pozbawienia wolności do 1 roku. 
Można powiedzieć, przedstawione unormowania 
kodeksu karnego z 1997 r. idą w kierunku reali-
zacji zasady ultima ratio kary pozbawienia wol-
ności. Ale warto wspomnieć także o rozwiąza-
niach, które zmierzają w kierunku przeciwnym, 
osłabiając działanie tych pierwszych. Chodzi tu 
o te unormowania, które przewidują pewien au-
tomatyzm w stosowaniu bezwzględnej kary po-
zbawienia wolności w miejsce środków nieizola-
cyjnych, np. obligatoryjne zarządzenie wykonania 
kary, również obligatoryjne orzeczenie kary za-
stępczej za nieuiszczoną grzywnę (po noweliza-
cji z 2011 r. - bez możliwości jej warunkowego 
zawieszenia), obligatoryjne orzeczenie zastęp-
czej kary pozbawienia wolności za niewykonaną 
karę ograniczenia wolności (nowelizacja z 2011 
r. wyeliminowała zastępczą karę grzywny). Trze-
ba zaznaczyć, iż w tym przypadku orzekania kary 
zastępczej w zamian za nie wykonaną karę ogra-

niczenia wolności ten automatyzm nie ma cha-
rakteru bezwzględnego ze względu na występo-
wanie ocennej przesłanki w postaci „uchylania 
się” skazanego od odbywania kary ograniczenia 
wolności lub nałożonych obowiązków). Trzeba 
podkreślić, iż stoją one w konflikcie z zalecenia-
mi nr R (92)16 Komitetu Ministrów Rady Euro-
py z 1992 r., skierowanymi do państw członkow-
skich w sprawie europejskich reguł dotyczących 
sankcji i środków alternatywnych, a ściślej z re-
gułą 10, która stanowi („Nie będą istniały przepi-
sy prawa dopuszczające automatyczną zamianę 
sankcji i środków alternatywnych na karę wię-
zienia w przypadku pogwałcenia warunków lub 
zobowiązań wynikających z tych sankcji i środ-
ków”). Problematyka sensu zasady ultima ra-
tio krótkoterminowej kary pozbawienia wolności 
związana jest także z zagadnieniem dotyczącym 
jej użyteczności (lub jej braku). Co do tego ostat-
niego, należy zauważyć, iż kwestia ta należy do 
dość spornych na gruncie nauki prawa karnego.
Trzeba przyznać, iż wśród przedstawicieli nauki 
prawa karnego kara ta miała i ma swoich zwolen-
ników czy przynajmniej obrońców (Wolter, Ler-
nell, Buchała).  Zwraca uwagę na to, iż może ona 
wywoływać efekty wychowawcze czy też odstra-
szające poprzez swoje „uderzeniowe” oddziały-
wanie. Wywołuje ona bowiem swoisty wstrząs 
psychiczny skazanych, zwłaszcza pierwszy raz 
karanych, niezdemoralizowanych, przypadko-
wych, skazanych za przestępstwa nieumyślne. 
To „uderzeniowe” działanie kary może dać efek-
ty wychowawcze czy też odstraszające. Bronił 
jej także J. Wąsik, który opierając się na swoich 
badaniach empirycznych, uznał tę karę za sku-
teczną. Warto zaznaczyć, iż jako kryterium sku-
teczności kary w wymiarze od 1 tygodnia do 1 
roku przyjął powrotność do przestępstwa po od-
byciu kary, które nie jest przecież kryterium ide-
alnym. Wyniki skonfrontował z wynikami badań 
nad efektywnością warunkowego zawieszenia 
wykonania kary, jako środka najbliższego krótko-
terminowej karze pozbawienia wolności. Wnioski 
były następujące: warunkowe zawieszenie wyko-
nania kary okazało się bardziej efektywne – po-
wrotność do przestępstwa wyniosła ok. 15 %, 
podczas gdy w przypadku bezwzględnej kary po-
zbawienia wolności do 1 roku – ok. 25 %; Autor 
nie uznał tej różnicy za znaczącą. Wśród krótko-
terminowych kar pozbawienia wolności najmniej-
szą efektywnością wykazały się kary w wymia-
rze powyżej 1 miesiąca do 12 miesięcy, a więc 
te, z które już nie działają szokowo, a jeszcze nie 
mogą oddziaływać wychowawczo. 
Wielu przedstawicieli nauki uważa jednak tę karę 
nie tylko za mało przydatną, ale wręcz szkodliwą. 
W nauce prawa karnego została poddana ostrej 

SENS ZASADY 
ULTIMA RATIO
KRÓTKOTERMINOWEJ KARY 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI 
W kodeksie karnym z 1997 r. kara pozbawienia wolności 
(dodajmy - krótkoterminowa kara pozbawienia wolności) 
została uznana za ultima ratio. 

Opr. Renata Pietruszka  
adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ
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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. 

Do turnieju, jak co roku przystąpiły reprezentacje zawodów 
prawniczych z Łodzi. Zgodnie z regulaminem zawodów druży-
ny grały w formule każdy z każdym, a zwycięzcę turnieju miała 
wyłonić końcowa tabela. Mecze rozgrywane były 2 x 12 min., 
za wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 pkt., za remis 1 pkt. 
Naszą Izbę reprezentowali: adw. Jakub Czarnecki, ,  adw. Ar-
kadiusz Wróblewski (kapitan drużyny), apl. adw. Jakub Chaj-
das, apl. adw. Jakub Goździkowski, apl. adw. Tadeusz Kie-
ruzel, apl. adw. Adrian Legęncki, apl. adw. Filip Nowak, apl. 
adw. Piotr Owczarek.  W turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dzie-
kana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Nasza drużyna po 
zaciętych spotkaniach, wygrała jeden mecz, zremisowała dwa 
oraz doznała jednej porażki, co ostatecznie pozwoliło jej zgro-
madzić 5 pkt. i zająć wysokie drugie miejsce. 
W końcowym rozrachunku zwycięzcami Turnieju okazali się 
Komornicy, na drugim miejscu uplasowali się gospodarze Ad-
wokaci, a trzecie zajęła drużyna połączonych sił  Prokurato-
rów i Notariuszy.  Wszystkim zawodnikom, a w szczególno-
ści reprezentantom Naszej Izby dziękujemy za niezapomniane 
emocje sportowe towarzyszące rozgrywanym meczom oraz 
wysoki poziom Turnieju. Jednocześnie dziękujemy Kibicom za 
przybycie i dopingowanie swoich ulubieńców, mamy nadzie-
ję, że za rok spotkamy się ponownie, a Nasza drużyna zajmie 
co najmniej tak wysokie miejsce jak w tegorocznym Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi. 

Opr. apl. adw. Tadeusz Kieruzel

krytyce w okresie międzywojennym (Makare-
wicz, Makowski, Wróblewski, Glaser, Radzino-
wicz). Ta negatywna ocena utrzymała się także 
po wojnie (Śliwowski, Śliwiński, Rappaport, Świ-
da – 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 walo-
rów z punktu widzenia prewencji ogólnej i szcze-
gólnej, stanowiąc przy tym ogromne obciążenie 
dla więziennictwa oraz stwarzając niemałe trud-
ności organizacyjne.
Kara ta w niewielkim stopniu odstrasza.  
Nie nadaje się też do poprawy, wychowywania 
czy reedukacji skazanego, ba nawet nie daje 
szansy na poznanie osobowości skazanego.
W zakładzie karnym narażony jest na obcowanie 
z więźniami głęboko zdemoralizowanymi, bo właści-
wa selekcja i klasyfikacja skazanych na kary krótko-
terminowe jest znacznie utrudniona. 
A przy tym wszystkim skazany jest oderwany od śro-
dowiska rodzinnego i zawodowego, do których po-
wrót jest utrudniony lub czasami wręcz niemożliwy.
Piętno wynikające z faktu odbywania kary po-
zbawienia wolności spada także na rodzinę ska-
zanego, która nie tylko doznaje wstydu, szkody 
moralnej, ale często jest przez to pozbawiona 
środków utrzymania.
Świadomość tego wszystkiego zmusza do po-
dejmowania prób uczynienia z niej kary mimo 
wszystko efektywnej i pożytecznej. W teorii ale 
i praktyce różnych państw dostrzec można róż-
ne pomysły, najczęściej związane z odpowiednim 
sposobem wykonania kary krótkoterminowej. 
Proponuje się reżim surowy (czasami zastrze-
gając go dla określonej kategorii sprawców, np. 
sprawców młodocianych) albo wręcz przeciwnie 
system otwarty, system weekendowy (dla spraw-
ców o pozytywnej prognozie społecznej), wyko-
nywanie jej poza murami więziennymi (ten ostat-
ni sposób proponował już E. Rappaport, ale czy 
w tym przypadku jest to jeszcze kara pozbawie-
nia wolności). Pierwszy sposób trudno pogodzić 
z zasadą sprawiedliwościową, pozostałe budzą 
wątpliwości z punktu widzenia celowości stoso-
wania w ogóle kary izolacyjnej wobec skazanego. 
Poza tym system weekendowy to raczej propozy-
cja dla państw bogatych.
Należy dodać, iż w prawie polskim nie istnieje 
systemowe uregulowanie kwestii wykonywania 
kar krótkotermionych, a przecież odbywający te 
kary stanowią znaczącą część populacji więzien-
nej. Kodeks karny wykonawczy nie przewiduje 
odrębnego rodzaju zakładów karnych dla odby-
wających takie kary. Ustawa nie zastrzega rów-
nież, iż skazani na krótkoterminowe kary pozba-
wienia wolności mają je odbywać w określonym 

typie zakładów karnych (otwartym, półotwartym 
czy zamkniętym). Na marginesie trzeba zazna-
czyć, iż co do tego istnieją diametralnie różne 
rozwiązania. Trzeba także podkreślić, iż wymiar 
kary nie stanowi nawet kryterium klasyfikacyjne-
go. Art. 82 § 2 pkt 5 wymienia jedynie czas po-
zostałej [podkr. – R.P.] do odbycia kary pozba-
wienia wolności. 
Trzeba przyznać, iż charakter kar krótkotermino-
wych znacznie utrudnia stworzenie komplekso-
wej regulacji ich wykonywania, możliwej do przy-
jęcia bez tych zastrzeżeń, o których wcześniej 
wspomniałam, a przy tym pozostając w zgodzie 
z zasadą indywidualizacji postępowania ze ska-
zanym.  W podsumowaniu pragnę podkreślić, iż 
zdaję sobie sprawę, iż na obecnym etapie cywi-
lizacyjnym i społecznym krótkoterminowej kary 
pozbawienia wolności nie da się  zupełnie wy-
eliminować (istnieje bowiem grupa sprawców, 
dla których są one właściwą reakcją na prze-
stępstwo, np. sprawców występków o charakte-
rze chuligańskim – ta grupa sprawców nie może 
korzystać z dobrodziejstw art. 58 § 3 k.k. i art. 
59 k.k.), poza tym nie ma kar, środków, któ-
re by nie wywoływały jakichś zastrzeżeń. Jed-
nak w przypadku krótkoterminowych kar pozba-
wienia wolności tych zastrzeżeń jest więcej niż 
w przypadku innych środków. Reglamentacja ich 
stosowania jawi się więc jako najlepszy sposób 
na ograniczanie ujemnych następstw krótkoter-
minowych kar pozbawienia wolności. W tym wła-
śnie przejawia się zasadniczy sens zasady ultima 
ratio kary pozbawienia wolności. 
W tym stanie rzeczy należałoby postulować o ry-
gorystyczne (konsekwentne) stosowanie przez 
sądy orzekające dyrektywy z art. 58 § 1 k.k., 
być może szersze korzystanie przez sądy z moż-
liwości, jakie dają art. 58 § 3 k.k. i art. 59 k.k., 
zwłaszcza w stosunku do pierwszy raz karanych, 
co do których nie zachodzi potrzeba poprawy, 
sprawców młodocianych. 
W dążeniu do umacniania zasady ultima ratio 
kary pozbawienia wolności (również w postępo-
waniu wykonawczym) pożądane wydają się także 
zmiany w ustawodawstwie karnym, które usuwa-
łyby automatyzm w stosowaniu kary pozbawie-
nia wolności w miejsce środków alternatywnych.
W dalszej perspektywie być może warto by się 
także zastanowić nad podniesieniem ustawowe-
go minimum kary pozbawienia wolności – na po-
czątek – do poziomu 3 miesięcy, co oznaczałoby 
w istocie eliminację tych kar krótkoterminowych, 
które są najbardziej kłopotliwe i najmniej efek-
tywne (z badań wynika, że są efektywne, ale czy 
fenomen efektywności nie tkwi w charakterysty-
ce kategorii sprawców, wobec których sądy takie 
kary orzekają). 
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Powrót do tradycj
Bal Mistrzów Sportu 2014

Po raz kolejny, po rocznej przerwie, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi gościła 
Koleżanki i Kolegów różnych środowisk prawniczych na zorganizowanym przez 
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 zasta-
wionych stołach i skocznej muzyce. Na spotkanie 
przybyła także liczna grupa Koleżanek i Kolegów 
z Warszawy, a wśród nich przedstawicielka czaso-
pisma „MIDA” – Kol. Joanna Lazer. Wspólnej za-
bawie towarzyszyły wspomnienia zmagań sporto-
wych, będących udziałem wielu uczestników balu.
Bal otworzyli: Dziekan Okręgowej Rady Adwokac-
kiej w Łodzi Adw. Jarosław Zdzisław Szymański 
i towarzyszący Mu, prowadzący imprezę adwo-
kaci: Kamila Szczech i Jarosław Szczepaniak. Po 
przywitaniu Gości, zaprezentowano film, przed-
stawiający działalność Komisji Sportu i Rekreacji 
ORA w Łodzi oraz Klubu Motocyklowego Adwoka-
tury Polskiej (KMAP). Wielu przybyłych na bal mia-
ło sposobność odnalezienia siebie na fotografiach. 
Kolejnym punktem programu było udekorowa-

nie zwycięskich drużyn w Turnieju w Piłkę Nożną 
o Puchar Dziekana ORA w Łodzi. Na podium sta-
nęły drużyny: komorników (I miejsce), adwokatów 
(II miejsce) i ex aequo drużyny: notariuszy i pro-
kuratorów. Zwycięzcy otrzymali medale i puchary, 
a następnie przedstawiono kandydatury osób no-
minowanych do konkursu na „Najlepszego Spor-
towca – Prawnika 2013 Roku” i „Najlepszego 
Sportowca – Adwokata 2013 Roku”. Każdy, mógł 
wrzucić los do urny, oddając głos na swojego fa-
woryta. Komisja w skład której weszli: Paweł Jóź-
wiak (radca prawny), Piotr Kona (adwokat), Janusz 
Kozłowski (notariusz), Bartłomiej Rychlik (komor-
nik) i Marcin Żurawski (sędzia) po przeliczeniu gło-
sów wyłoniła zwycięzców, którymi zostali: Kole-
żanka aplikantka adwokacka z Izby Warszawskiej 
– Marta Sołtys, która została okrzyknięta „Naj-
lepszym Sportowcem – Adwokatem 2013 Roku” 
i Kolega Radca Prawny Maciej Wilijewicz, któremu 
przypadł w udziale laur dla „Najlepszego Sportow-

ca – Prawnika 2013 Roku”. Organizatorzy uhonoro-
wali także Koleżankę Kamilę Klimczak-Nowak, która 
zdobyła znaczną liczbę głosów, przegrywając jedy-
nie nieznacznie z Kol. Maciejem Wilijewiczem. 
Ostatnią atrakcją był przeogromny i niezwy-
kle smaczny tort w kształcie boiska piłkarskie-
go z którego tryskały płomienie zimnych ogni. Po 
powitaniach, prezentacjach i dekoracjach wszy-
scy „rzucili się” w wir tańców i biesiady. Zabawa 
trwała do białego rana. Przelotny deszcz, który 
na chwilę tylko ostudził rozpalonych gości nie po-
psuł w niczym świetnej atmosfery. Wypada chy-
ba powiedzieć, że kolejny „Bal Mistrzów Sportu” 
zorganizowany przez ORA w Łodzi można zaliczyć 
do udanych. Świadczą o tym liczne pytania o ter-
min kolejnego spotkania, na które już teraz orga-
nizatorzy serdecznie zapraszają – spotkamy się 
w pierwszy piątek o Letniej Ogólnopolskiej Sparta-
kiadzie Prawników. 
Zapraszamy!

Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak
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W tym roku honorowy patronat nad imprezą objął 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej 
Zwara.
Tym razem motocykliści, rowerzyści i piechurzy 
z całej Polski gościli w Wielkopolsce w ośrodku wy-
poczynkowym „Olandia” (www.olandia.pl). Ten 
XVIII wieczny, zrewitalizowany folwark, położo-
ny w miejscowości Prusim, nad jeziorem Kuchen-
nym, w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, na 
skraju Puszczy Noteckiej zapewnił gościom stan-
dard czterogwiazdkowego hotelu.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku podziwia-
li uroki wielkopolskiej przyrody i uczestniczyli 
w wycieczkach rowerowych, pieszych i… moto-
cyklowych, prowadzonych pod okiem profesjo-
nalnych przewodników. Organizatorzy zapewnili 

wszystkim możliwość bezpłatnego korzystania 
z boiska do koszykówki, piłki nożnej, tenisa ziem-
nego, a nawet rowerów wodnych, rowerków dla 
dzieci, łódek i kajaków. Zaowocowało to rozegra-
niem w sobotnie popołudnie meczu w siatkówkę.
W piątkowe przedpołudnie grupy: motocyklowa, 
rowerowa i piesza udały się na wcześniej za-
planowane trasy. Motocykliści i piechurzy od-
wiedzili Parowozownię w Wolsztynie, gdzie co 
odważniejsi mieli możliwość podróżowania jed-
nym z najszybszych parowozów w Europie. Ro-
werzyści odwiedzili okoliczne zabytki w Między-
chodzie i Kwilczu. Później wszyscy spotkali się 
w Olandii, gdzie interesujący wykład poświęcony 
„Przestępstwom przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności, ze szczególnym uwzględnieniem 

prezentacji treści pornograficznych” wygłosił ad-
wokat Robert Magnuszewski z Poznania. Kolej-
nym punktem spotkania było spotkanie z motocy-
klistką i globtroterką zarazem - Anią Jackowską, 
która w niezwykle ciekawy sposób, okraszony 
wieloma fotografiami opowiedziała o swoich mo-
tocyklowych podróżach. Po całym dniu wrażeń 
wszyscy udali się do sali tanecznej, gdzie pod 
okiem DJ uczestniczyli w Balu Komandorskim, 
prowadzonym przez: adw. Stanisława Estreicha 
– Przewodniczącego Komisji Integracji Środo-
wiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej 
Rady Adwokackiej, adw. Jarosława Szczepania-
ka – Komandora KMAP i adw. Macieja Olesza-
ka – Organizatora imprezy. Swoją obecnością Bal 
zaszczycił także Prof. dr hab. Maciej Gutowski – 
Dziekan ORA w Poznaniu. Na balu wręczono sze-
reg pucharów i nagród, których fundatorami byli 
między innymi Dziekan ORA w Łodzi oraz Salon 
BMW Inchcape z Warszawy.   
W sobotę liczna grupa motocyklistów i piechurów 
udała się do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnio-
nego. Ten potężny system poniemieckich forty-
fikacji, powstały w latach 30. XX w. na pograni-
czu niemiecko – polskim, położony w łuku Odry 
i Warty, rozciągający się na odcinku ok. 100 
km stanowił dla wszystkich nie lada wyzwanie. 
System podziemnych tuneli, będący elementem 
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie był 
niezwykle interesujący. Tego dnia motocykliści 
odwiedzili jeszcze – podobnie jak w latach po-
przednich – Dom Dziecka w Skwierzynie, wywo-
łując powszechną radość wśród milusińskich, 
nie tylko motocyklami ale także słodkościami 
i drobnymi upominkami. Po kolejnym dniu wo-
jaży osoby chcące poszerzyć swoje wiadomości 
z zakresu prawa spółek mogły wysłuchać wy-
kładu adwokata Andrzeja Marka Jakubca, po-
święconego „Odpowiedzialności członków zarzą-
du spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Po 
dużej dawce wiadomości z zakresu prawa, wszy-
scy chętnie wzięli udział w ostatniej już podczas 
tego spotkania imprezie integracyjnej. Jak zwykle 
zabawa skończyła się późną nocą, a że pogoda 
była wyjątkowo udana, nikomu nie było śpiesz-
no do spania.
Niedzielny poranek przywitał wszystkich pro-
mieniami słońca, a wypita kawa i skonsumowa-
ne śniadanie nastrajały do powrotu. Ostatnie po-
żegnania, ryk odjeżdżających motocykli i kolejne 
„WIOSNA RIDERS” i „WIOSNA BIKE” przeszły do 
historii. Tylko nadzieja, że za rok spotkamy się po-
nownie wypełniła powstałą pustkę i dała energię, by 
spokojnie wrócić do rzeczywistości.

Adw. Jarosław Szczepaniak
Komandor KMAP    

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. 

Zdjęcia: Adw. Jarosław Szczepaniak

Nr 57, Grudzie7 201428 Kronika - Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi



Nr 57, Grudzie7 2014 29Kronika - Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi



Rejewskiemu i jego kolegom z  Biura Szyfrów II 
Oddziału Sztabu Generalnego WP udało się w ten 
sposób coś, co dotychczas, w powszechnym prze-
konaniu, było z kryptologicznego punktu widzenia 
niewykonalne – odtworzenie wszystkich elemen-
tów złożonego systemu kryptologicznego, w oparciu 
o obliczenia matematyczne, bez dostępu do samego 
systemu.  Do tego czasu, do łamania szyfrów wy-
korzystywano wyłącznie metody lingwistyczne i sta-
tystyczne - jeszcze nigdy do kryptoanalizy nie wy-
korzystano matematyki. Marian Rejewski stał się 
autorem bodaj najbardziej spektakularnego przeło-
mu w dziejach kryptoanalizy, a zastosowana przez 
niego metoda matematyczna stała się dla niektó-
rych równaniem, które wygrało II wojnę światową. 
W każdym razie, bez złamania szyfrów Enigmy woj-
na prawdopodobnie musiałaby trwać znacznie dłu-
żej, lądowanie aliantów w Europie byłoby możliwe 
dopiero gdzieś w okolicach 1946 r. - gdzie stałyby 
wtedy czołgi marszałka Żukowa łatwo można sobie 
wyobrazić. 
Przez wiele lat po wojnie sukces polskich kryptolo-
gów był praktycznie nieznany, całą zasługę w zła-
maniu Enigmy przypisywano Brytyjczykom, którzy, 
zgodnie ze swoimi zwyczajami, ani myśleli dzielić 
się sławą z kimkolwiek. Dziś zasług polskich mate-
matyków nikt nie śmie kwestionować, choć trzeba 
przyznać, że informacje o ich udziale w największym 
zwycięstwie wywiadowczym wszechczasów przebi-
jało się do świadomości opinii publicznej bardzo wol-
no. Symbolicznym uwieńczeniem tego procesu było 
przyznanie całej trójce, po latach, w sierpniu 2014 
r., prestiżowej nagrody Milestone Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Inżynierów IEEE (wśród laure-
atów nagrody są tacy uczeni i wynalazcy jak Thomas 

Edison, Nikola Tesla czy Graham Bell).
Niezależnie jednak od tego, jak długo musieliśmy 
czekać na oddanie sprawiedliwości polskim kryp-
tologom, to musimy pamiętać, że  kryptoanali-
za Enigmy była kolektywnym sukcesem aliantów: 
Francuzów, Polaków, Brytyjczyków, a na koniec 
Amerykanów.  Zaczęło się od Francuzów, którym 
udało się pozyskać, przy pomocy zwerbowanego 
agenta, plany techniczne nowej maszyny szyfrują-
cej. Plany budowy maszyny, a nawet sama handlowa 
wersja Enigmy, przechwycona (trochę przez przypa-
dek) przez polski wywiad, okazały się jednak przy-
datne tylko w ograniczonym zakresie. Enigma zosta-
ła bowiem zaprojektowana zgodnie z podstawową 
zasadą projektowania dobrych narzędzi szyfrują-
cych, a zasadą taką jest to, że przeciwnik zawsze 
pozna metodę szyfrowania. Projektanci Enigmy wy-
kazaliby się zupełnym brakiem wyobraźni gdyby za-
łożyli, że żaden egzemplarz maszyny (a zbudowano 
ich od 40 000 do 200 000 ) nigdy nie dostanie się 
w ręce przeciwnika. Oczywiście robiono wszystko 
aby tak się nie stało, utrata chociażby jednej maszy-
ny stanowiła wielkie ułatwienie dla atakujących, jed-
nakże Enigma zaprojektowana została tak, że nawet 
przejęcie maszyny przez wroga wcale nie oznaczało 
złamania jej szyfru. Siła maszyny, tak samo zresztą 
jak i współczesnych algorytmów szyfrujących, opar-
ta była na sile klucza szyfrującego, który był kluczem 
jednorazowym, użytym tylko raz, jego złamanie nie 
prowadziło wcale do złamania kolejnych, szyfrowa-
nych innymi kluczami, wiadomości. Jeśli nawet ata-
kującemu uda się złamać klucz szyfrujący, to jego 
kompromitacja nie musi zagrozić całemu systemo-
wi, kolejna wiadomość jest już szyfrowana przy wy-
korzystaniu innego klucza. 

W założeniu niemiecka Enigma była bardzo dobrym 
projektem kryptograficznym, jednakże w krypto-
grafii, tak jak i w prawdziwym życiu, nie ma projek-
tów doskonałych. Enigma należy do rodziny rotoro-
wych elektromechanicznych maszyn szyfrujących, 
w której cześć mechaniczną stanowi standardowa 
26 znakowa klawiatura i zbiór osadzonych na jed-
nej osi kilku wirników (inaczej rotorów). Samo szy-
frowanie odbywa się przez zamkniecie obwodu elek-
trycznego. Po  wciśnięciu klawisza na klawiaturze 
prąd przepływa przez okablowanie poszczególnych 
wirników podświetlając jedną z liter alfabetu znaj-
dującą się nad klawiaturą. Podświetlona litera była 
zaszyfrowaną wersją litery wybranej na klawiaturze. 
Obracanie się wirników po każdym naciśnięciu  kla-
wisza na klawiaturze pozwalało na szyfrowanie tek-
stu szyfrem polialfabetycznym (czyli takim, w któ-
rym każdą literę tekstu jawnego szyfrujemy innym 
powtórzeniem). 
Kryptoanaliza  Enigmy polegała na odtworzeniu wzo-
ru, zgodnie z którym ustawienia poszczególnych wir-
ników decydowały w jaki sposób prąd elektryczny 
przepływając przez okablowanie elementów maszy-
ny przypisywał każdej literze wiadomości jej zaszy-
frowany odpowiednik. Chodziło zatem o znalezienie 
klucza szyfrowania, wedle którego litera A z  tekstu 
jawnego stawała się literą K szyfrogramu. Bez znajo-
mości układu wirników oraz innych elementów ma-
szyny (tzw. łącznicy czy reflektora) i bez znajomości 
ustawień obracających się wirników było to, jak się 
wydawało, niewykonalne. 
Podstawowym problemem systemów takich jak sys-
tem Enigmy, czyli kryptograficznych systemów sy-
metrycznych z kluczem jednorazowym, jest dystry-
bucja kluczy służących do szyfrowania wiadomości. 
Jeśli klucz wpadnie w ręce przeciwnika ten odczy-
ta zaszyfrowaną nim wiadomość.  W przypadku 
szyfrowania symetrycznego, czyli takiego,  w któ-
rym ten sam klucz służy  zarówno do szyfrowania 
jak i do deszyfrowania wiadomości, zawsze trzeba 
się z tym liczyć. Skutki ewentualnej kompromitacji 
klucza  możemy ograniczyć do minimum, kiedy do 
szyfrowania każdej wiadomości wykorzystamy inny 
klucz (stąd mowa o kluczu jednorazowym). W takim 
jednak przypadku, kiedy klucz jest za każdym ra-
zem inny, przed projektantem stoi trudne zadanie do 
wykonania. Musi rozwiązać on problem dostarcze-
nia kluczy szyfrowania do adresata wiadomości tak 
aby on - i tylko on – mógł odczytać zaszyfrowaną 
wiadomość.
W Enigmie ten problem rozwiązano w sposób nastę-
pujący. Klucz szyfrujący składał się z dwóch części. 
Pierwszy, zwany kluczem dziennym, drukowany był 
w książkach kodowych, wydawanych raz w miesiącu 
i zawierał ustawienia wirników oraz pierścieni ma-
szyny. Kolejność wirników, ich ustawienie oraz usta-
wienie pierścieni były częścią klucza i jednocześnie 

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 
szyfrującej Enigma udało się odtworzyć zasady 
konstrukcji maszyny, co umożliwiło skuteczną 
kryptoanalizę generowanych przez nią szyfrów.

Enigma
Opr. adw. 
Artur Kmieciak
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było pierwszą czynnością szyfranta, który przystę-
pując do szyfrowania wiadomości ustawiał je zgod-
nie z ustawieniami wskazanymi w książce kodowej. 
Jednak klucz dzienny nie mógł być kluczem szyfru-
jącym, albowiem wszystkie depesze z jednego dnia 
byłby szyfrowane w ten sam sposób. Klucz szyfro-
wania nie byłby zatem kluczem jednorazowym, dla-
tego potrzebny był drugi element klucza. Nazwano 
go kluczem depeszy. Był to trzyliterowy, dowolny 
ciąg znaków, wybierany samodzielnie  przez same-
go szyfranta – szyfrant wybierał dowolnie trzy znaki 
z klawiatury, wedle własnego uznania, co w konse-
kwencji okazało się poważnym błędem i choć nie był 
to błąd w konstrukcji samej maszyny, tylko klasycz-
ny błąd użytkownika, to błąd o doniosłym znaczeniu. 
Jest bowiem naturalną, ludzką skłonnością wybiera-
nie ciągów stereotypowych, wie o tym każdy z nas, 
wybierając hasła dostępu do różnych usług interne-
towych. Dokładnie tak samo postępowali niemiec-
cy szyfranci wybierając stereotypowe ciągi znaków, 
takie jak AAA, WSX czy QAZ (wystarczy spojrzeć 
na klawiaturę aby zrozumieć o co chodzi). Z cza-
sem zrozumiano błąd i surowo zakazano stosowania 
stereotypowych wyrażeń, było już jednak za późno, 
ponieważ Rejewski z kolegami już rozpoczęli swoje 
pierwsze ataki. 
Ataki kryptograficzne Biura Szyfrów ułatwiał kolej-
ny błąd projektantów Enigmy, tym razem wynikający 
z konieczności przekazania klucza depeszy do adre-
sata wiadomości. Wyobraźmy sobie, że dowództwo 
chce przekazać jednostce na froncie zaszyfrowaną 
wiadomość. Operator maszyny szyfruje ją kluczem 
jednorazowym składającym się z dwóch elemen-
tów: z klucza dziennego odczytywanego w specjal-
nej książce kodowej (przypomnijmy, że klucz ten sta-
nowił ustawienie w danym dniu wirników i pierścieni, 
operator ustawiał wirniki i pierścienie zgodnie z klu-
czem dziennym). Następnie szyfrant wybierał dowol-
ny ciąg trzech znaków, które stanowiły klucz sesji. 
Adresat zaszyfrowanej wiadomości, czyli szyfrant 
jednostki frontowej, znał klucz dnia, odczytywał go 
z takiej samej książki kodowej i ustawiał wirniki oraz 
pierścienie maszyny w odczytanym z książki kodo-
wej porządku. To było wykonanie dopiero połowy 
zadania, w jaki bowiem sposób operator Enigmy na 
froncie mógł poznać klucz depeszy, wybrany prze-
cież przez szyfranta dowództwa w zupełnie arbitral-
ny sposób? 
Odpowiedź jest oczywista, musiał otrzymać go na 
początku depeszy, oczywiście w postaci zaszyfro-
wanej, przy wykorzystaniu samej Enigmy. I w tym 
miejscu dochodzimy do kolejnego błędu systemu 
kryptograficznego Enigmy, do błędu będącego - 
prawdopodobnie - skutkiem zbyt wielkiego zaufa-
nia w możliwości maszyny, do błędu, który po pro-
stu musiał się zemścić. Tym błędem,  zabójczym dla 
każdego kryptogramu, jest powtórzenie. Niska ja-
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kość transmisji radiowej w tamtych czasach, czę-
ste jej zakłócenia,  mogły, o ile dotyczyły tej  części 
transmisji, w którym przekazywano zaszyfrowany 
klucz depeszy, całkowicie uniemożliwić odczytanie 
całego kryptogramu. Aby temu zapobiec zadecydo-
wano aby klucz depeszy za każdym razem, w każdej 
transmisji, powtarzać. 
Musimy w tym momencie pamiętać, że pierwszą 
rzeczą, jakiej w kryptogramie szukają kryptoanali-
tycy to jakiekolwiek prawidłowości, a już poprzed-
nicy Rejewskiego zauważyli, że każda transmisja 
zaczynała się od sześciu liter, które po prostu mu-
siały mieć jakieś szczególne znaczenie. Taka prawi-
dłowość wynikająca z powtórzenia klucza depeszy 
na samym początku wiadomości sama rzucała się 
w oczy. Marian Rejewski, student prof. Krygowskie-
go, specjalisty od teorii grup, przystąpił do analizy 
klucza depeszy przy wykorzystaniu teorii permutacji, 
co doprowadziło go to do interesującej obserwacji 
sposobu w jaki Enigma przekształca poszczególne 
litery klucza w litery szyfrogramu i odkrycia cyklicz-
nego charakteru tych przekształceń.  Zaprowadziło 
go to do matematycznego odtworzenia klucza de-
peszy w oparciu jedynie o jego własny kryptogram 
(czyli o jego zaszyfrowaną wersję). To były praw-
dziwe kryptograficzne czary: odtworzyć klucz szy-
frowania bez znajomości zasadniczych elementów 
szyfrujących maszyny, ani bez znajomości tekstu 
jawnego. Odtworzenie a właściwie „wyliczenie” 
klucza depeszy przez Mariana Rejewskiego było wy-
czynem bez precedensu, nie pozwalało jeszcze  jed-
nak czytać niemieckich szyfrów. Rejewski miał już 
klucz ale nie miał jeszcze - jak to obrazowo ujął Ma-
rek Grajek, autor bodaj najlepszej książki o krypto-
analizie Enigmy w języku polskim - zamka do któ-
rego miałby ten klucz włożyć. Bez pełnej wiedzy na 
temat konstrukcji maszyny, bez dokładnej znajomo-
ści połączeń wirników, a szczególnie połączeń tak 
zwanej łącznicy, która była tym elementem kon-
strukcji maszyny, dodanym dopiero do w wersji woj-
skowej Enigmy, nie było mowy o rekonstrukcji tek-
stu jawnego, czyli odczytywaniu zaszyfrowanych 
wiadomości. W historii kryptoanalizy Enigmy można 
wyróżnić kilka nieoczekiwanych zwrotów akcji, wy-
darzeń, bardzo często przypadkowych, które dawa-
ły impuls toczącej się akcji, tak że ta przyspieszała 
w sposób budzący oszołomienie nawet jej uczestni-
ków. Co ciekawe, zazwyczaj zwrot taki następował 
w najbardziej odpowiednim  momencie, dokładnie 
wtedy kiedy alianci znajdowali się w impasie, musi-
my bowiem cały czas pamiętać, że złamanie szyfrów 
Enigmy nie było wydarzeniem jednorazowym tylko 
prawdziwym kryptograficznym wyścigiem zbrojeń, 
w którym bronią były szyfry i metody ich łamania. 
Enigma była dobrą maszyną szyfrującą, jej projek-
tanci nie ustrzegli się jednak błędów, alianci błędy te 
skrzętnie wykorzystywali, po pewnym czasie Niem-

cy orientowali się w pomyłce, błędy usuwali i cała 
zabawa zaczynała się na nowo. Takim nieoczekiwa-
nym darem losu okazały się informacje dostarczone 
do Biura Szyfrów przez francuski wywiad. 
W tym właśnie momencie, w każdej opowieści 
o złamaniu szyfrów Enigmy, wkracza na scenę bo-
daj jej najbardziej barwna postać - oficer wywiadu 
francuskiego Gustave Bertrand. Dzięki jego talen-
tom wywiadowczym w ręce Francuzów wpada do-
kładny opis budowy maszyny wraz z instrukcją jej 
użytkowania. Materiały pozyskane przez Bertranda 
od  zwerbowanego niemieckiego agenta o kryptoni-
mie Asche nie zawierały jednak informacji najważ-
niejszych - opisu połączeń między stykami wirników 
Enigmy. Dla francuskiego, a następnie brytyjskie-
go wywiadu, była to przeszkoda nie do pokonania 
(Francuzi nawet nie pochylili nad sprawą, Brytyj-
czycy owszem ale uznali, że nie dadzą rady). Z bra-
ku lepszego pomysłu Bertrand postanowił zwrócić 
się do Polaków, ci wykazali wielkie zainteresowanie 
i poprosili o jeszcze. Kolejna dostawa Bertranda za-
wierała to o co prosili - klucze z września i paździer-

nika  i co bardzo ważne, zawierała opis ustawień 
łącznicy.  Nowatorstwo metody Rejewskiego pole-
gało na tym, że do rekonstrukcji elementów Enig-
my użył matematyki, tej samej teorii permutacji, któ-
ra tak dobrze spisała się w przypadku rekonstrukcji 
klucza sesji. Każdy element maszyny został w me-
todzie Rejewskiego potraktowany jako odrębna per-
mutacja. W efekcie do rozwiązania pozostały tylko 
dwie niewiadome: ustawienia kabli łącznicy i prze-
bieg połączeń w walcu wejściowym. W rozwiąza-
niu pierwszej pomogły informacje dostarczone przez 
Bertranda, w rozwiązaniu drugiej, niemieckie za-
miłowanie do porządku. Przy ustawieniu połączeń 
pierwszego z wirników - Niemcy zastosowali, jak by 
inaczej,  porządek alfabetyczny, co Rejowski odgadł, 
dając w ten sposób, kolejny dowód swojej wyjątko-
wej intuicji. W rekonstrukcji połączeń drugiego wir-
nika pomogły klucze z września i października, dzię-
ki czemu wyliczenie ustawień trzeciego i czwartego 
walca odwracającego, tak zwanego reflektora, który 
okazał się chyba największym błędem konstrukcyj-
nym Enigmy. Ale o tym w następnej części. 
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MŁODZI 
ADWOKACI 
IZBY 
ŁÓDZKIEJ 
„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać 
się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności 
obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego 
Rzeczpospolitej Polskiej…” .
Kto z nas nie pamięta słów, które każdy dawno, 
dawniej, albo całkiem niedawno wypowiadał z prze-
jęciem i zaangażowaniem. I oto kolejni młodzi Kole-
dzy zasilili nasze grono. Ślubowali w lipcu br. w Te-
atrze Muzycznym.  
Okręgowa Rada Adwokacka zgodnie z przyjętym 
zwyczajem nagrodzić tych młodych adeptów, któ-
rzy podczas egzaminu adwokackiego uzyskali naj-
wyższe oceny oraz tych, którzy podczas odbywania 
aplikacji wyjątkowo zaangażowali się w życie Izby, 
a są to: za najwyższe średnie egzaminacyjne: adw. 
Przemysław Jańczyk, adw. Jolanta Jarnecka, adw. 
Piotr Kupis-Fiałkowski, adw. Adam Szkurłat i adw. 
Aleksandra Zbierska. Natomiast za zaangażowanie 
wyróżniono: adw. Katarzynę Agaciak, adw. Aleksan-
drę Boguszewską – Białecką, adw. Justynę Brodzik 
– Glinkowską, adw. Martę Jarosz, adw. Annę Mro-
żewską, adw. Monikę Szkurłat. Dodatkowo nagrody 

otrzymały adw. Lilianna Adamiak, adw. Anna Kocik 
oraz adw. Marta Stasiak, za udział w I Europejskiej 
Konferencji Praw Człowieka.
Wszystkim młodszym Kolegom, których oczywiście 
od kilku miesięcy mamy przyjemność spotykać już 
w togach na salach i korytarzach sądowych, ser-
decznie gratulujemy i witamy !!! (red.)
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Accenture Java Marathon Expedition 2014 – to 
zorganizowana przez amatorski klub sportowy Szakale 
Bałut Łódź dwutygodniowa wyprawa do Indonezji. Jej 
organizatorami byli Adwokat Maciej Rakowski oraz 
aplikant adwokacki II roku Szymon Drab.

Biegając po 
wulkanach 
podróż do Indonezji

Dżakarta – miasto jak durian.
Kilkanaście godzin lotu, 11 tysięcy kilometrów w po-
wietrzu. Przesiadki, pilnowanie bagażu i stres, czy 
oby na pewno wszystko się uda. A to wszystko po 
to, by bliżej poznać jedno z najludniejszych państw 
świata, wziąć udział w Bromo Marathon oraz zapalić 
iskierkę pasji do biegania wśród lokalnej młodzieży.
Wylądowaliśmy w stolicy Indonezji – Dżakarcie. Tem-
peratura sięgająca dwudziestu kilku stopni i mocno od-
czuwalna wilgotność. W Dżakarcie mieszka ok 20 milio-
nów mieszkańców. Nie ma metra, tramwajów, więc cała 
komunikacyja skupia się na dwu i czeterośladach. Istny 
koszmar. Tutaj po ulicach nie jeździ się, tylko stoi w kor-
kach, zarówno w dzień jak i w nocy.
Pierwsze kroki skierowaliśmy na Plac Taman Fa-
tahillach, z dawną siedzibą holenderskiego guber-
natora. Jednak klimat Niderlandów gdzieś zniknął. 
Kanały prawie jak w Amsterdamie. Niegdyś były 
leniwie płynącymi rzeczkami, dziś dumnie prezen-
tują ogromne ilości odpadów komunalnych, ście-
ków… I zapachu, który ciężko wytrzymać. Podob-
nie było w slumsowej części portu, gdzie pływając 
łódką oglądaliśmy drewniane statki floty handlowej. 
Przy brzegu śmieci było tyle, że zastanawialiśmy się, 
czy możliwym jest chodzić po powierzchni „wody”. 
Wrażenia zapachowe podobne do tych, które mie-
liśmy przy kanałach. Pozostała część miasta zrobi-
ła trochę lepsze wrażenie. Przechadzając się obok 
straganów z pamiątkami, mijaliśmy również i takie, 
na których przyrządzane były potrawy z kobry lub 
w których można było posilić się durianem – kolcza-

stym owocem, wewnątrz którego znajdują się pest-
ki otoczone śluzowato-galaretowatą białą substan-
cją. Zapach i smak duriana każdemu przypominał co 
innego, mnie połączenie zepsutego mięsa i starego 
sera pleśniowego. Godłem Dżakarty powinien być 
durian – rzucił mimochodem Maciej podsumowując 
wrażenia z Dżakarty…

Podróż do przeszłości.
Jednym z pierwszym miejsc, które zobaczyliśmy 
w czasie podróży była niewielka miejscowość poło-
żona u podnóża wulkanu Merapi. W 2006 roku trzę-
sienie ziemi sprawiło, że na szczycie krateru osunął 
się grunt i lawa popłynęła w stronę wioski. Dziś, po 
tych wydarzeniach pozostały jedynie skąpe „pamiąt-
ki” – stopione naczynia, obudowy komputerów, spo-
pielona odzież, szkielety zwierząt i zniszczone domy. 
To samo trzęsienie ziemi obróciło w gruz zapierające 
dech w piersiach budowle świątynnego kompleksu 
Prambanan wybudowanego w IX wieku. Większość 
z 237 świątyń nadal leży w gruzach, a w ich miejscu 
można zobaczyć niewiele więcej, niż kamienie. Na 
szczęście część świątyń została odrestaurowana, 
dzięki czemu można teraz podziwiać monumentalne 
budowle, niezwykle bogato zdobione płaskorzeźba-
mi i posągami przedstawiającymi wyobrażenia hin-
duskich bóstw. Wznosząca się na 47 metrów wyso-
kości, największa i zarazem najpiękniejsza świątynia 
poświęcona jest Sziwie, a otaczają ją równie efek-
towne budowle poświęcone Wisznu oraz Brahmie, 
razem tworząc niepowtarzalne wrażenie.

W pobliżu Prambanan znajduje się wybudowana 
w podobnym okresie świątynia buddyjska Borobu-
dur czyli „Świątynia – wzgórze”. To jedna z najwięk-
szych budowli buddyjskich na świecie. Borobudur 
ma budowę tarasową, na pięciu czworobocznych 
tarasach dolnych umieszczone są reliefy przedsta-
wiające sceny z życia Buddy i dżataki – opowieści 
o poprzednich wcieleniach Buddy. Na trzech górnych 
tarasach kolistych mieszczą się 72 dagoby, w któ-
rych umieszczone są rzeźby Buddy. Całość wieńczy 
większa od innych dagoba. Od 1991 roku obie świą-
tynie zostały wciągnięta na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO.

Maraton po wulkanie.
Bromo nie jest typowym wulkanicznym stożkiem, 
posiada bowiem szeroką kalderę otaczającą krater, 
na środku którego wznosi się stroma piramida. Na 
zboczach znajdują się liczne głębokie doliny o stro-
mych stokach. To właśnie u podnóża tego wulka-
nu wytyczono jeden z najtrudniejszych maratonów 
świata – BROMO MARATHON. 
Wystartowaliśmy o 7 rano, w pełnym słońcu 
i dwudziestokilkostopniowej temperaturze. Pierwsza 
część trasy z wysokości blisko 1950 m.n.p.m. kie-
rowała zawodników do najniższego punktu na tra-
sie – ok. 1.500 m.n.p.m., a stąd gruntowo-pylistą 
drogą odrabialiśmy straconą wysokość. Docierając 
do połowy trasy wbiegaliśmy na kamienistą drogę, 
wśród tumanów wulkanicznego pyłu wgryzającego 
się w oczy i płuca (na jednym z punków rozdawa-

Nr 57, Grudzie7 201434 Kronika - Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi



no nawet maseczki na twarz), docierało się na kra-
wędź kaldery niemal 2500 m.n.p.m. Stąd otwierały 
się arcypiękne widoki na wnętrze krateru i inne wul-
kany. Tutaj właśnie, wielu zawodników półmaratonu 
(rozgrywanego obok maratonu) zatrzymywało się, by 
zrobić sobie pamiątkowe „selfie”.
Trudy biegu oddają słowa Macieja Rakowskiego: Nie 
myślałem, że mam tyle mięśni, które mogą się kur-
czyć – w obu łydkach, w obu udach. Gdy było kiep-
sko sięgnąłem po agrafkę z numeru, którą głębokimi 
nakłuciami usiłowałem zmusić mięśnie do pracy. Na 
nodze pojawiały się krople krwi, ale na chwilę po-
magało. Tylko na chwilę. Podczas jednego z takich 
przymusowych postojów facet z samochodu obsługi 
biegu zapraszał mnie do środka. Ale Szakal się nie 
poddaje. Oprócz nóg wszystko było gotowe do walki, 
gdy skurcze puszczały zbieganie nie sprawiało żad-
nego kłopotu.
Bardzo trudna trasa, temperatura i wysokość nie 
przeszkodziły jednak uczestnikom wyprawy zająć 
doskonałych lokat. Maciej Rakowski ukończył mara-
ton z wynikiem 3:50 na 7 pozycji, zaś Szymon Drab 
przekroczył linię mety jako 14 zawodnik (z czasem 
4:13) trzymając rozpostartą flagę Polski. 

Biegiem przez Indonezję
Po ukończeniu maratonu przenieśliśmy się na nie 
odkrytą jeszcze przez masową turystykę wyspę 
Lombok. Podróżując po wyspie znów natknęliśmy 
się na świątynie, wodospady i tradycyjne wioski. 
Trudno nam było jednak uciec od refleksji, jak bardzo 

człowiek przekształcił – czytaj: zdewastował tutejszą 
ziemię. Nie ma tu już dziewiczej przyrody, wszędzie 
pola ryżowe, wsie i drogi.
Skoro po maratonie sami nie mogliśmy biegać, po-
stanowiliśmy zachęcić do tego innych. Udaliśmy się 
do jednej ze szkół średnich, by tam zorganizować 
zawody biegowe. Dzieciaki (w wieku od 12 do 15 
lat) biegały w czterech grupach, wyodrębnionych 
ze względu na wiek i płeć. Najszybsze otrzymywa-
ły medale oraz promocyjne podarki od miasta Ło-
dzi. Biegające dzieci trudno było jednak opanować 
– wszystkie walczyły o trofea jak o najcenniejszy 
skarb, nie tylko ścigając się, ale także przepycha-
jąc i szarpiąc na mecie. Nauczyciele nie byli skorzy 
do pomocy bardziej troszczyli się o to, by z nagród 
przeznaczonych dla biegaczy, otrzymać coś dla sie-
bie. A gdy zabrakło już nagród, nie mieli problemu 
by zapytać się, czy nie oddamy im swoich koszulek.
Blisko rok wcześniej zorganizowaliśmy podobne bie-
gi w Rwandzie, jednak niewiele one przypominały 
tegoroczny event. Talent sportowy czarnoskórych 
dzieciaków, co oczywiste, był o wiele większy. Ale co 
istotniejsze – były one również bardziej zdyscyplino-
wane, a nauczyciele czuwali nad sprawiedliwym roz-
działem nagród, nie patrząc sępliwym wzrokiem na 
wręczane dzieciom długopisy z głowami zwierzątek. 
Tym bardziej jednak warto było tam być i pokazy-
wać, czym są zawody biegowe i jak smakuje zwycię-
stwo i spacer z medalem na szyi. Może w którymś 
z nich zaszczepiliśmy bakcyl biegania i za kilka, kil-
kanaście lat zobaczymy go na stadionie olimpijskim?

Zdjęcia: apl. adw. Szymon Drab 
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