
KONSTYTUCJA 
RZECZPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ
Art. 1. 

Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 10. 
1. Ustrój Rzeczypospolitej 

Polskiej opiera się na podziale 
i równowadze władzy 

ustawodawczej, władzy 
wykonawczej i władzy sądowniczej

...
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Jak co roku o tej porze przyszedł czas na 
życzenia. W imieniu redakcji „Kroniki” 
życzę Koleżankom i Kolegom szczęśliwego 
i spokojnego Nowego Roku i ciepłej zimy. 
Jednak tym razem ograniczę się do kilku 
słów. Wobec wydarzeń ostatnich tygodni 
myślę, że w nowym, podobno lepszym roku 
pełnym dobrej zmiany, warto przypomnieć 
pewien bardzo ważny wstęp - preambułę do 
Konstytucji RP. 

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, 
odzyskawszy w 1989 roku możliwość su-
werennego i demokratycznego stanowie-
nia o Jej losie, my, Naród Polski - wszys-
cy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno 
wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, 
sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie 
podzielający tej wiary, a te uniwersalne 
wartości wywodzący z innych źródeł, równi 
w prawach i w powinnościach wobec dobra 
wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przod-
kom za ich pracę, za walkę o niepodległość 
okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę 
zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie 
Narodu i ogólnoludzkich wartościach, 
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej 
i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by 
przekazać przyszłym pokoleniom wszyst-
ko, co cenne z ponadtysiącletniego dorob-
ku złączeni więzami wspólnoty z naszymi 
rodakami rozsianymi po świecie, świadomi 
potrzeby współpracy ze wszystkimi kraja-
mi dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gor-
zkich doświadczeń z czasów, gdy pod-
stawowe wolności i prawa człowieka były 
w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na 
zawsze zagwarantować prawa obywatel-
skie, a działaniu instytucji publicznych 
zapewnić rzetelność i sprawność, w poc-
zuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub 
przed własnym sumieniem, ustanawiamy 
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako 

prawa podstawowe dla państwa oparte na 
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 
współdziałaniu władz, dialogu społecznym 
oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzec-
zypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, 
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachow-
anie przyrodzonej godności człowieka, jego 
prawa do wolności i obowiązku solidarności 
z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli 
za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej 
Polskiej.
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SEJMU NIEMEGO NIE BĘDZIE! 
Z posłem Cezarym Grabarczykiem o zmianach 
politycznych i ich konsekwencjach rozmawiają 
adwokaci Katarzyna Piotrowska-Mańko i Jarosław 
Szczepaniak 
adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, adw. Jarosław 
Szczepaniak [4]

O CO CHODZI Z TYM TRYBUNAŁEM? 
Pod takim hasłem w piątek 18 grudnia 2015 r. w 
siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej odbyło się 
spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
łodzian dotyczące aspektów prawnych stosowania 
obowiązującej Konstytucji RP, Ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym wraz z jej nowelizacjami dokonanymi 
przez Sejm, zarówno VII, jak i VIII kadencji, oraz 
prawnych aspektów uchwał podejmowanych przez 
Sejm VIII kadencji. 
Red. [7]

MAMO, ZOBACZ! ONI NISZCZĄ NASZĄ FLAGĘ!  
Konstytucja! Demokracja! Wolna Polska! Idąc 
ulicą Narutowicza w kierunku pl. Dąbrowskiego, 
trzymając kurczowo za rękę moją ośmioletnią 
córkę, słyszałam coraz głośniej brzmiące hasła 
Komitetu Obrony Demokracji (KOD), który 
zorganizował manifestację w obronie wartości 
demokratycznych ostatnio łamanych jak zapałki 
przez rządzącą większość.  
adw. Katarzyna Piotrowska-Manko [8]

WILLA RICHTERA -  ADWOKACI U SIEBIE 
Z dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Łodzi Jarosławem Zdzisławem Szymańskim m.in. 
o otwarciu nowej siedziby rozmawia Katarzyna 
Piotrowska-Mańko 
adw. Katarzyna Piotrowska-Manko [12]
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WIECZÓR NIEPODLEGŁOŚCI 
Tradycyjnie już w wigilie święta niepodległości 
odbyło się uroczyste spotkanie członków łódzkiej 
palestry i zaproszonych gości w celu uczczenia 97. 
rocznicy tego wielkiego wydarzenia.  
adw.Mariusz Mazepus [16]

POLSCY ADWOKACI NA UKRAINIE 
II Polsko-Ukraińskie Szkolenie Adwokatów 
zorganizowane przez Rade Adwokatów Kijowa 
odbyło się w tym roku na przełomie czerwca i lipca. 
adw. Jarosław Szczepaniak [20]

ADWOKACI POLSCY I UKRAIŃSCY WSPÓŁPRACUJĄ! 
Ci, którzy uważnie śledzą informacje publikowane 
przez nasza Rade lub Serwis Informacyjny 
Adwokatury, wiedza, ze od 29 listopada do 7 
grudnia 2015 r. gościliśmy koleżanki i kolegów z 
Ukrainy. 
adw. Jarosław Szczepaniak   [22]

ADWOKAT PARTNEREM W BIZNESIE 
Łódzcy adwokaci na VIII Europejskim Forum 
Gospodarczym - Łódzkie 2015 
adw. Aleksandra Bierzglinka  [26]

SILNA MARKA 
Komisja ds. wizerunku i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz działalności pro bono 
kolejny rok poświecą pracy na rzecz budowania 
wizerunku silnej i nowoczesnej adwokatury m.in. 
przez strategie działań CSR [ang. Corporate Social 
Responsibility]. 
adw. Ewa Stępniewicz - Kwasny [28]

MEDIACJA – „ZAWÓD POBOCZNY”? 
Z dr. Marcinem Białeckim – do niedawna 
adwokatem, obecnie sędzią Sadu Rejonowego dla 
Lodzi – Śródmieścia rozmawia adw. Katarzyna 
Fulko 
adw. Katarzyna Fluko [30]

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W NOWYM ROKU 
1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 5 
sierpnia 2015 r. „o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej” (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1255), 
przy czym cześć jej postanowień (w szczególności 
odnoszących się do przygotowania wykonywania 
regulacji zawartej w ustawie) obowiązuje już od 31 
sierpnia 2015 r. 
adw. Jarosław Wyrwas   [32]

SZKOLENIE ADWOKATÓW KUDOWA ZDRÓJ 2015 
To szkolenie było zupełnie inne niż dotychczasowe. 
Odbywało się w urokliwej Kudowie Zdroju 27-29 
listopada w Hotelu Verde Montana Wellness & Spa.
adw. dr Sylwester Redel [34]

BAL MISTRZÓW SPORTU 2015 
8 września dawno za nami, a wspomnienia nadal 
żywe i taneczne, jak tradycyjnie organizowany tego 
dnia przez nasza Rade Bal Mistrzów Sportu 
adw. Jarosław Szczepaniak  [36]

WILLA RICHTERA 
Łódzki oddział Klubu Motocyklowego Adwokatury 
Polskiej tez ma nowa siedzibę 
adw. Jarosław Szczepaniak  [40]

 

PIŁKARSKIE POTYCZKI 
Turniej piłki nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Lodzi odbył się tradycyjnie w 
czerwcu. 
adw. Jarosław Szczepaniak  [42]

INTEGRACJE - WIOSNA RIDERS I BIKE 2015 
Motocykliści, rowerzyści i piechurzy biorący 
odział w VII Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym 
Adwokatów „Wiosna Riders 2015” i V 
Ogólnopolskim Rajdzie Rowerowo-Pieszym 
Adwokatów „Wiosna Bike 2015” gościli w tym roku 
w Tatrach – w Białce Tatrzańskiej. 
adw. Lukasz Nysztal  [44]

BHUTAN – UKRYTA KRAINA SZCZĘŚLIWOŚCI 
Górskie krainy maja szczególny charakter – 
niedostępność, separacja, mala atrakcyjność 
osiedleńcza pozwalają im zachowywać historyczna 
autentyczność, pielęgnować tradycje i opierać się 
globalizacji. Taki jest Bhutan. Od lat był w sferze 
moich marzeń, rok temu stal się rzeczywistością. 
adw. Agnieszka Wolska  [46]

BOSKIE BUENOS 
Buenos naprawdę jest boskie. Ta eklektyczna 
metropolia ukształtowana przez fale dawnych 
imigrantów to prawdziwie wybuchowa mieszanka 
wielkomiejskości, sztuki, bohemy, kultury i pędu 
ale zdająca się zawsze rozbrzmiewać muzyka i żyć 
kawiarnianym życiem. 
adw. Agnieszka Wolska [51]

DZIEŃ DOBRY NOWA ZELANDIO 
Nowa Zelandia, w języku Maorysów – Kraj Białej 
Chmury. Od Polski dzieli ja 11 stref czasowych, co 
najmniej dwie przesiadki samolotem, 33 godziny 
lotu i około 22 tys. km w powietrzu. 
apl. adw. Szymon Drab [52]

NIZINA (ZE WSPOMNIEŃ NARCIARZA) 
Dni Gór - Narciarstwo to impreza Oddziału 
Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Pokazywano zdjęcia i filmy górskie, opowiadano 
niesamowite historie o wyprawach, wspinaczkach, 
narciarstwie. W kwietniu 2014 r. i ja opowiedziałem 
o trzech zdarzeniach, w których uczestniczyłem. 
Dostałem za nie wielkie brawa... 

adw. Wojciech Hencz [54]

3Nr 59, Grudzień 2015

SPIS TREŚCI



Jarosław SZCZEPANIAK: Miło nam, 
że znalazł pan chwilę na rozmowę 
z „Kroniką”. Po ostatnich wyborach 
nastąpiły bardzo znaczące zmiany 
w życiu politycznym - jak obecnie 
wygląda praca w Sejmie?
Cezary GRABARCZYK: - Zawsze do-
brze jest rozmawiać, po drugie - o ile 
mnie pamięć nie myli, chyba raz udzie-
lałem wywiadu naszej „Kronice”, dlate-
go to czysta przyjemność, że mogę czy-
nić to ponownie. Wracając do pytania: 
to zupełnie inny Sejm niż te, w których 
zasiadałem wcześniej. Po raz pierwszy 
nowy rząd nie przedstawia projektów 
ustaw. Zasypywani jesteśmy propozy-
cjami poselskimi, często wątpliwej ja-
kości. Należy podkreślić, że pierwszą 
ustawą, którą się Sejm obecnej kaden-
cji zajmował, była ustawa o Trybunale 
Konstytucyjnym, w której najważniejsze 
postanowienia zostały w wyroku TK z 9 
grudnia uznane za niezgodne z Konstytu-
cją. Procedowana była w nocy, bez eks-
pertyz, bez udziału ekspertów, bez pra-
cy komisji. Już ten przykład: odstępstw 
od zwyczajowej, a przede wszystkim re-
gulaminowej procedury - wymaga pod-
kreślenia, bo to samo powtarza się przy 
innych ustawach, to samo pojawia się 
przy uchwałach, także przy uchwałach, 
które stwierdzały brak mocy dokonane-
go w październiku tego roku wyboru pię-
ciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 
I to są takie fakty, które budzą przede 
wszystkim opór, sprzeciw, ale także bu-
dzą obawy, bo większość zawsze roz-
strzygnie o treści nawet bez debaty, 
dyskusji. Zaprzecza to idei parlamentary-
zmu. Samo słowo parler z francuskiego 
oznacza rozmawiać. W jednym z wystą-
pień zwróciłem uwagę marszałkowi Sej-
mu, że opozycja nie będzie godziła się na 
powtórne procedowanie w Sejmie nie-
mym.

Katarzyna PIOTROWSKA-MAŃKO: 
Czy przypomina pan sobie, by we 
wcześniejszych kadencjach Sejmu 

zdarzały się takie sytuacje, że kan-
dydaci na sędziów do Trybunału 
Konstytucyjnego byli wybierani tak 
szybko - bez zapoznania się z wize-
runkiem tych osób? Jak wyglądały 
wcześniej takie wybory?
W latach 2005-2007 byłem przewodni-
czącym Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka ówczesnego Sejmu i uzupeł-
nialiśmy kilka opuszczanych przez sę-
dziów miejsc w trakcie kadencji Trybu-
nału. Za każdym razem odbywało się 
jednak posiedzenie Komisji, podczas 
którego zadawaliśmy pytania i uzyski-
waliśmy odpowiedzi. W trakcie spotkań 
z kandydatami na sędziów oni także mie-
li prawo swobodnej wypowiedzi, tak, by 
pozwolić posłom opiniującym kandyda-
turę wyrobić sobie opinię. Bywało, że po-
jawiały się kandydatury kontrowersyjne. 
Tak było w przypadku jednej kandydatki, 
wobec której toczyło się postępowanie 
karne, a która mimo to została wybrana 
przez większość parlamentarną. Jednak 
tuż po złożeniu ślubowania ta osoba  zre-
zygnowała ze stanowiska sędziego Try-
bunału Konstytucyjnego. Zawsze była 

jednak możliwość - i my wówczas, bę-
dąc opozycją, mieliśmy tę możliwość - 
wyartykułowania wątpliwości dotyczą-
cych kandydatki. Większość zrobiła po 
swojemu i tę kandydatkę wybrała. Po 
pewnym czasie sytuacja została sko-
rygowana. Przypuszczam, że chociaż 
osoba ta nie była wówczas w bliskich 
relacjach z prezydentem Lechem Ka-
czyńskim, to jednak jego zdolności me-
diacyjne spowodowały, że najpierw kan-
dydatka, a później już sędzia TK z pewną 
wadą prawną, ustąpiła z tego stanowi-
ska, otwierając drogę do ponownego 
wyboru. Dlatego dzisiaj mam wielki żal 
do prezydenta Andrzeja Dudy, że od-
wołując się do pamięci Lecha Kaczyń-
skiego nie próbował rozwiązać kryzysu, 
który pojawił się w związku z wyborem 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego - tak 
jak uczynił to Lech Kaczyński.

KP-M: Lech Kaczyński powiedział 
kiedyś, że można dyskutować z wy-
rokami sądów i trybunałów, ale mają 
one moc powszechnie obowiązują-
cą; czy dzisiaj te słowa i osoba, która 

je wypowiedziała, są przypominane 
posłom PiS? Czy państwo rozma-
wiacie ze sobą, czy atmosfera pracy 
w Sejmie jest już tak napięta, że dia-
log jest niemożliwy?
Atmosfera jest daleka od komfortu, na co 
ma też wpływ styl pracy narzucany przez 
marszałka Sejmu. Marszałek Kuchciński 
ewidentnie sprzyja większości parlamen-
tarnej. Ogranicza możliwość dyskusji, 
ponieważ w trakcie debaty, także pod-
czas przedstawiania i uzasadniania wnio-
sków formalnych, padają pod adresem 
większości parlamentarnej, premiera, 
a często też marszałka trudne pytania, 
trudne w kontekście kryzysu. Marsza-
łek wtedy często ucina dyskusję i ograni-
cza możliwość składania kolejnych wnio-
sków formalnych. Sytuacja momentami 
bywa groteskowa, bo Kuchciński gubi się 
i szuka jakichś podpowiedzi w Regula-
minie Sejmu. Generalnie jednak ograni-
cza debatę. Tak nigdy wcześniej nie było! 
Dlatego ta kadencja ma zupełnie inny po-
czątek niż poprzednie.

KP-M: Czy wy - posłowie opozycji - 
nie żałujecie, że wyszliście z najtrud-
niejszej dotychczas debaty sejmowej 
poświęconej zmianom w ustawie 
o Trybunale Konstytucyjnym?
Oczywiście żałujemy, ale warto powie-
dzieć o kilku szczegółach związanych 
z tym wyjściem. My przygotowaliśmy zu-
pełnie inną taktykę, mieliśmy pozostać 
na sali, mieliśmy uczestniczyć w dyskusji, 
mieliśmy zadawać pytania i wszyscy za-
pisaliśmy się na listę chcących te pytania 
zadawać. Bezpośrednio przed rozpoczę-

SEJMU NIEMEGO
NIE BĘDZIE!

Z posłem Cezarym 
Grabarczykiem o zmianach 
politycznych i ich konsekwencjach 
rozmawiają adwokaci Katarzyna 
Piotrowska-Mańko i Jarosław 
Szczepaniak

Opr. adw. 
Jarosław 
Szczepaniak

Opr. adw. 
Katarzyna 
Piotrowska-Mańko
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ciem i w kluczowym momencie głoso-
wania mieliśmy stanąć z Konstytucjami 
i protestować przeciwko łamaniu prawa. 
Naszym zdaniem marszałek Sejmu do-
puszczając te uchwały do procedowania 
ewidentnie godził się na łamanie prawa. 
Stało się tak, ponieważ - co zresztą po-
twierdził później wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego z 3 grudnia - raz dokonany 
wybór jest równoznaczny z rozpoczęciem 
kadencji sędziego Trybunału. Kaden-
cja trzech sędziów, którzy zostali wybra-
ni zgodnie z Konstytucją, zaczęła się już 
w październiku, a na obsadzone miejsca 
nie można było dokonywać ponownego 
wyboru aż do zakończenia tej kadencji. 
W momencie, gdy pan poseł Piotrowicz 
w swoim wystąpieniu uzasadniającym 
procedowane uchwały, łamiąc Konsty-
tucję zaczął atakować obecnego na sali 
prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, je-
den z posłów siedzących bardzo nisko 
rzucił hasło: wychodzimy! Prezes Rzepliń-
ski wyszedł pierwszy. To właśnie wtedy, 
gdy atak posła Piotrowicza trwał, pojawi-
ło się to hasło i zabrakło nam opanowa-
nia, zimnej krwi. Powinniśmy zostać, ale 
to są emocje i dlatego wyszliśmy. War-
to podkreślić, że tuż przed posiedzeniem, 
na którym procedowano te uchwały, od-
był się konwent seniorów, i marszałek, 
wiedząc o długiej liście posłów, którzy 
chcieli zadawać pytania, zapowiedział – 
co zresztą jest jego uprawnieniem - że 
nie dopuści do tego. Dlatego łatwiej nam 
było tę decyzję o wyjściu podjąć. W mo-
mencie, gdy wyszliśmy, marszałek zmie-
nił zdanie i dzięki temu mógł wyczytywać 
kolejne nazwiska zapisanych posłów, 
w tym moje. Wskutek tego, że nas już 
nie było na sali obrad, kolejni mówcy nie 
wchodzili na trybunę.

JS: Wrócę do kwestii wyboru sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego. 
Znamy wyroki Trybunału z 3 i 9 grud-
nia, wiemy, że jeden z naszych kole-
gów został wybrany na stanowisko 
sędziego TK. Jak pan zachowałby się 
w takiej sytuacji?
Pojawiła się w pewnym momencie pu-
bliczna informacja, że rozważam kandy-
dowanie na sędziego TK, ale zdemento-
wałem ją natychmiast. To nie jest dobra 
praktyka, gdy czynny polityk przesiada 
się z ław sejmowych, senackich, czy rzą-
dowych do ławy sądowej. Dobrze jest, 
jeżeli przynajmniej krótka przerwa dzie-
li te dwie role. To po pierwsze. Po dru-
gie, trudno odpowiadać, jak bym się 
zachował, bo dla mnie to jest czysto hi-

potetyczna sytuacja. Jedno jest pewne 
dla każdego prawnika - orzeczenie Try-
bunału Konstytucyjnego, tak jak każde 
inne orzeczenie sądowe, ma określoną 
moc i jeżeli jest to orzeczenie ostateczne, 
a taki charakter mają wyroki TK, musi 
być respektowane. Jeżeli prawnik - ad-
wokat - nie uwzględnia wyroku, tak na-
prawdę kwestionuje cały konstytucyjny 
ład i porządek prawny. Dlatego dziwię się 
tym osobom, które zgodziły się na kan-
dydowanie, gdy czekaliśmy na wyrok TK. 

Ten wybór nastąpił nocą 2 grudnia; tuż 
po północy zostało odebrane ślubowanie 
od wybranych osób, a uchwały o wybo-
rze opublikowano z prędkością światła. 
Tymczasem wciąż czekamy na publi-
kację pierwszego wyroku - z 3 grudnia, 
który potwierdził, że trzy stanowiska sę-
dziowskie zostały obsadzone zgodnie 
z Konstytucją, a ślubowanie od nowych 
sędziów powinno być niezwłocznie ode-
brane przez prezydenta, bo prezydent nie 
ma prawa wpływania na akt kreowania, 

na akt wyboru sędziego. Kadencja sę-
dziego TK rozpoczyna się z dniem wybo-
ru dokonanego przez Sejm.

KP-M: Á propos publikacji: dzisiaj mi-
nister Beata Kempa wysłała do pre-
zesa Trybunału Konstytucyjnego list, 
w którym wyjaśnia, że wstrzymuje 
się z publikacją wyroku z 3 grudnia. 
Jak pan to skomentuje?
- Prezes TK zwrócił uwagę, że obowią-
zek publikowania wyroków Trybu-

Opr. adw. 
Jarosław 
Szczepaniak

Opr. adw. 
Katarzyna 
Piotrowska-Mańko
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nału opiera się na przepisach Konstytu-
cji. Publikacja powinna zatem nastąpić 
niezwłocznie. W internecie wyczytałem, 
że prezes Rzepliński zwrócił się powtór-
nie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
o niezwłoczną publikację wyroku. Nie 
wyobrażam sobie, aby mogło stać się 
inaczej.

KP-M: W związku z nową sytuacją 
pojawia się mnóstwo komentarzy. 
Czy posłowie, zwłaszcza opozycji, 
mają jakąś taktykę postępowania, 
jakiś pomysł na przyszłość?
Po pierwsze trzeba działać mądrze. Po 
drugie trzeba mieścić się w granicach 
prawa, bo prawdą jest, że w ustawie 
z czerwca, w przepisie przejściowym, 
ówczesna większość, do której także na-
leżał mój głos, uchwaliła przepis, który 
złamał Konstytucję, jeżeli chodzi o moż-
liwość wyboru dwóch sędziów TK, któ-
rych kadencja upływała 2 i 8 grudnia 
tego roku. My z wyrokiem Trybunału 
godzimy się jednak, nie kwestionujemy 
go. Popełniliśmy błąd przy stanowie-
niu prawa. Tego rodzaju błędy, narusze-
nia Konstytucji zdarzają się, jednak po to 
w systemie organów państwa znajduje 
się Trybunał Konstytucyjny, aby zgodnie 
z przewidzianą procedurą tego rodzaju 
błędy eliminować z systemu. Tak właśnie 
powinno się zdarzyć, skoro spośród pię-
ciu sędziów wybranych w październiku, 
trzech zostało wybranych zgodnie z Kon-
stytucją, dwóch nie, do obsadzenia pozo-
stają dwa stanowiska sędziów i do tego 
powinna zmierzać aktualna większość 
sejmowa.

JS: Czy widzi pan jakieś wyjście 
z tego impasu konstytucyjnego? Dla 
wielu Polaków zorientowanie się 
w obecnej liczbie sędziów Trybunału 
jest bardzo trudne...
Mnie przekonuje wywód byłego preze-
sa TK Jerzego Stępnia, który twierdzi, że 
pozostaje wciąż skuteczny - aż do mo-
mentu publikacji wyroku Trybunału z 3 
grudnia - wybór pięciu sędziów dokona-

ny przez Sejm poprzedniej kadencji, tak-
że z tymi dwoma sędziami, którzy zostali 
wybrani wadliwie. W momencie publika-
cji stanie się oczywiste, że mamy 13 sę-
dziów. Ten powtórny wybór, to jest wybór 
obecnego Sejmu, obarczony jest takimi 
wadami, że czynią go w świetle prawa 
całkowicie nieskutecznym.

JS: Czy ci trzej sędziowie zakłada-
ją, że orzeczenie Trybunału będzie 
opublikowane, czy rozmawialiście 
z nimi, czy się wybierają do pracy 
w Trybunale?
Nie prowadzimy rozmów z sędziami, to 
nie jest przyjęte, aby tego rodzaju rozmo-
wy prowadzić. Trybunał Konstytucyjny 
ma swojego prezesa i on odpowiada za 
organizowanie pracy sędziów. Do tej pory 
robił to bardzo kompetentnie.

JS: Jak skomentuje pan zachowanie 
prezydenta Andrzeja Dudy, który do-
słownie kilka godzin przed wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego przyjął 
ślubowanie od ostatniego z wybra-
nych przez Sejm VIII kadencji sędzie-
go?
To była demonstracja, która pozbawi-
ła mnie złudzeń, że prezydent miał do-
brą wolę, aby ten kryzys dotyczący skła-
du sędziów TK rozwiązać, bo wskutek tej 
właśnie decyzji nastąpiło pogłębienie się 
kryzysu.
JS: Czy może pan skomentować de-
cyzję obecnego ministra sprawiedli-
wości Zbigniewa Ziobry o skierowa-
niu przezeń wniosku o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wo-
bec prezesa Andrzeja Rzeplińskiego?
Nie czytałem tego wniosku, słyszałem 
tylko zapowiedź, ale wydaje mi się, że nie 
mieści się tego rodzaju wniosek w kom-
petencjach ministra.

KP-M: - Co - jako prawnik i adwo-
kat – sądzi pan o jego wypowiedzi, 
iż obywatel ma prawo nie szanować 
wyroków sądu, jeżeli sąd przekracza 
swoje kompetencje?

To prowadziłoby do imposybilizmu praw-
niczego i sądzę, że przyjdzie czas, że na-
wet pan minister Ziobro będzie się wsty-
dził takich słów.

KP-M: Co do Ziobry: widzieliśmy jego 
działania w latach 2005-2007, ale 
także podczas kampanii wyborczej 
wyrażano ostrzeżenia, co może ro-
bić, gdy znów obejmie tekę ministra. 
Natomiast gdy głosowano wniosek 
o postawienie go przed Trybunałem 
Stanu, nie uczyniliście wszystkie-
go, by tak się stało, nie wykazaliście 
dyscypliny w tym zakresie...
Nieobecność pięciu naszych posłów 
podczas tego głosowania sporo koszto-
wała Platformę, bo sądzę, że wielu wy-
borców oddało głos na inne ugrupowania 
właśnie między innymi z tego powodu, 
że nie potrafiliśmy doprowadzić do koń-
ca sprawy wniosku o postawienie przed 
Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry. 
I dzisiaj wszyscy nieobecni tego żałują, 
ale mleko się rozlało.

KP-M: Czy projekt połączenia sta-
nowiska ministra sprawiedliwości 
i prokuratora generalnego uważa 
pan za dobry?
Nie. Nie uważam tak, ponieważ przez 
pięć lat budowaliśmy niezależną proku-
raturę i to nie był łatwy proces, ale te role 
już zaczęły się utrwalać. Mało tego, no-
welizacja procedury karnej wprowadza-
jąca w pełni kontradyktoryjny proces 
karny miała utrwalić tę separację proku-
ratury od rządu. I to moim zdaniem była 
duża wartość. W nowoczesnym pań-
stwie ta separacja powinna być pielę-
gnowana. Mam nadzieję, że do tego po-
łączenia nie dojdzie.

KP-M: Jedną z głośniejszych decyzji 
obecnego prezydenta było ułaska-
wienie Mariusza Kamińskiego. Czy 
uważa pan tę decyzję za właściwą, 
czy to analizujecie, komentujecie, 
czy można jeszcze jakoś na to sku-
tecznie reagować?

Zgadzam się z opiniami, że zastosowanie 
prawa łaski należy do prerogatyw prezy-
denta, ale podzielam także opinie, że nie 
można ułaskawić osoby niewinnej. Czy-
li najpierw musi być prawomocny wy-
rok skazujący, aby mówić o ułaskawie-
niu. Tym bardziej że taki wyrok pociąga 
za sobą skutki nie tylko prawno - karne, 
ale może także wywoływać znaczące 
skutki odszkodowawcze i sądzę, że tego 
prezydent zupełnie nie brał pod uwa-
gę. Ale wszystko wskazuje na to, że sąd 
uwzględni te dodatkowe okoliczności.

JS: Jakie powinny być działania na-
szego samorządu? Czy według pana 
adwokatura powinna zająć stanowi-
sko wobec obecnego kryzysu? 
Adwokatura od wielu lat w przypadku 
ważnych problemów, wymagających za-
brania głosu, czyniła to. I tak się działo 
np. wówczas, gdy pojawiło się realne ry-
zyko ogłuszenia zawodów zaufania pu-
blicznego. Adwokatura wystąpiła wtedy 
w roli lidera środowisk, które funkcjo-
nowały w formie samorządów zawodo-
wych. Czytałem stanowiska Okręgo-
wych Rad Adwokackich i przyznam, że 
byłem szczęśliwy, że adwokatura także 
w tym przypadku zachowała się aktyw-
nie, przypominając o właściwym znacze-
niu norm konstytucyjnych w państwie.

JS: Czy to, co do tej pory adwokatura 
zrobiła, jest wystarczające, czy po-
winna uczynić coś więcej?
My, politycy jeszcze nie zrobiliśmy 
wszystkiego, ale społeczeństwo jest dziś 
w pełni obywatelskie. Rozmawiamy dzień 
przed manifestacją, która ma odbyć się 
w Warszawie pod siedzibą Trybunału 
Konstytucyjnego. Będzie w niej uczest-
niczyło wiele środowisk. Nie organizuje 
tej manifestacji żadna partia polityczna. 
To jest całkowicie społeczny ruch i są-
dzę, że na tej manifestacji spotkam także 
wielu adwokatów.

JS: Czego życzy pan polskim adwo-
katom w święta i na nowy rok?
Mądrości i zdolności istnienia w nowej 
zmieniającej się wciąż rzeczywistości. Ad-
wokatura przetrwa! Adwokatura jest jed-
ną z najtrwalszych i najstarszych instytucji 
w nowoczesnej Rzeczypospolitej. Życzę, 
by adwokatura zachowała się aktywnie 
i z godnością w tych trudnych czasach, bo 
tak naprawdę trwa dzisiaj bój nie o pozy-
cję jednego czy drugiego organu, ale o po-
zycję obywatela w państwie.
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TRYBUNAŁEM?
O CO CHODZI Z TYM
Gościem i prelegentem zaproszonym 
przez gospodarzy był prof. dr hab. adw. 
Szymon Byczko (adiunkt w Katedrze 
Prawa Gospodarczego i Handlowego 
UŁ, adwokat od wielu lat specjalizują-
cy się w konstruowaniu skarg konsty-
tucyjnych do TK, przewodniczący Ko-
misji ds. Postępowań Konstytucyjnych 
przy NRA). Prof. Byczko szczegółowo 
omówił między innymi kwestię sku-
teczności uchwał Sejmu VIII kaden-
cji, unieważniających uchwały Sejmu 
VII kadencji, na mocy których powo-
łano na sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego (Romana Hausera, Krzyszto-
fa Ślebzaka, Andrzeja Jakubeckiego, 
Bronisława Sitka i Andrzeja Sokalę), 
a dalej również faktyczne funkcjono-
wanie Trybunału w sytuacji dokona-
nia wyboru kolejnych pięciu sędziów 
przez sejm VIII kadencji (Henryka Cio-
cha, Lecha Morawskiego, Mariusza 
Muszyńskiego, Julii Przyłębskiej oraz 
Piotra Pszczółkowskiego). 
Smutną konstatacją spotkania było 
wskazanie, iż wejście w życie nowe-
lizacji proponowanej obecnie przez 
Sejm VIII kadencji praktycznie wyklu-
czy Trybunał Konstytucyjny z realnego 
procesu kontroli konstytucyjności sta-
nowionego prawa, szczególnie z uwagi 
na obowiązek pełnych składów orze-
kających w każdej sprawie, zarówno 

organizacyjnej jak merytorycznej oraz 
chronologiczne rozstrzyganie spraw. 
(W chwili opracowywania tekstu przy-
jęto poprawki w Komisji Ustawodaw-
czej, wg których Trybunał ma orzekać 
w pełnych siedmioosobowych skła-
dach – przyp. red.).  
Gośćmi, którzy zgromadzili się w sie-

dzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, 
byli nie tylko adwokaci, ale również 
pracownicy mediów, studenci prawa 
oraz mieszkańcy Łodzi, zainteresowa-
ni tematem. 
W drugiej części spotkania sponta-
nicznie zabrał głos dr Jarosław Suł-
kowski (adiunkt Katedry Prawa Kon-

stytucyjnego, radca orzecznictwa 
w Biurze Trybunału Konstytucyjne-
go), który odnosząc się do kilku z za-
gadnień poruszanych przez prof. Szy-
mona Byczko, wskazał i podzielił się 
z gośćmi swoimi uwagami i suge-
stiami - choćby co do ostateczności 
orzeczeń Trybunału, komen-

Pod takim hasłem w piątek 
18 grudnia 2015 r. w siedzibie 
Okręgowej Rady Adwokackiej 

odbyło się spotkanie otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych 

łodzian dotyczące aspektów 
prawnych stosowania 

obowiązującej Konstytucji 
RP, Ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym wraz z jej 
nowelizacjami dokonanymi przez 

Sejm, zarówno VII, jak i VIII 
kadencji, oraz prawnych aspektów 

uchwał podejmowanych przez 
Sejm VIII kadencji.

[Red.]
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tując jakże trafnie istniejące w prze-
strzeni publicznej próby kwestionowa-
nia ważności tych orzeczeń, iż istnieje 
jakiś punkt graniczny i rzeczywiście 
końcowy, w którym ktoś rozstrzyga 
spór bezdyskusyjnie. Kwestia ta wy-
daje się oczywista, a jednak wyda-
rzenia ostatnich tygodni pokazują, że 
i takie zasady podstaw ustrojowych 
mogą być kwestionowane.     
W związku z powagą tematu rozwi-
nęła się dyskusja i burza mózgów, 
w której zgromadzeni podejmowali 
próby rozwiązania obecnej, całkowi-
cie patowej sytuacji prawnej. Uczest-
niczący w spotkaniu dr Jarosław Suł-
kowski podkreślał negatywne dla 
systemu państwowego skutki zmian, 
jakie następują w tempie nigdy do-
tąd niespotykanym w procesie legi-
slacji. Wspomniał, że obecnie w try-
bunale Konstytucyjnym zawisłych jest 

kilkaset spraw. Przy wejściu w życie 
nowelizacji, co nietrudno przewidzieć, 
że nastąpi dość rychło, wszystkie 
te sprawy powinny zostać umorzo-
ne! Teoretycznie nowelizacja zakła-
da wszczynanie ich na nowo. Jednak 
z punktu widzenia formalnego napoty-
ka to na tę drobną trudność, iż postę-
powanie przed Trybunałem ma cha-
rakter skargowy, a zatem powinna 
zostać wniesiona po raz kolejny skar-
ga w każdej ze spraw, co trudno na-
wet sobie wyobrazić.  
Spotkanie zakończył pełniący rolę 
gospodarza dziekan Dariusz Woj-
nar. Podkreślił wagę i potrzebę takich 
spotkań i dyskusji, wskazując iż naj-
większym ich pozytywem jest to, że 
w środowisku prawniczym są one cał-
kowicie niepolityczne i że zgromadzili-
śmy się, aby rozmawiać o prawie. Wy-
łącznie o prawie! 

Pośpiesznie minęłam idących w prze-
ciwnym kierunku przechodniów. Z da-
leka widziałam gmach sądu, do któ-
rego chodzę niemal codziennie, a po 
lewej stronie na wietrze łopotał ogrom-
ny kolorowy baner z uśmiechniętym 
Maciejem Niesiołowskim, obwiesz-
czającym światu możliwość spędze-
nia nocy sylwestrowej w jego towarzy-
stwie. Wczoraj przechodziłam przez 
ten sam plac, niezwracając uwagi na 
otaczających mnie ludzi i budynki. Ale 
dziś było inaczej. Jako dziecko nie by-
wałam na pochodach pierwszomajo-
wych czy na oficjalnych akademiach 
„ku czci”. Nieznana mi była potrzeba 
manifestowania czegokolwiek gdzie-

kolwiek. Całe świadome życie spędzi-
łam w jedności poglądów, które wy-
znawali moi rodzice w czasach, gdy 
w szkole mówiono jedno, a w domu 
drugie, i należało umieć się oriento-
wać w tej równoległej rzeczywisto-
ści. Nie znam opresyjnego systemu 
„demokracji ludowej”, represji sta-
nu wojennego. Ja tylko o tym słysza-
łam. O łamanych karierach, o ludziach 
uciekających zagranicę, żeby chronić 
rodzinę i życie, o wilczych biletach, 
o jedynie słusznej ideologii.  
Zatrzymałam się na placu przed dwie-
ma grupami. Jedna kolorowa, z biało-
-czerwonymi i niebiesko-złotymi flaga-
mi unijnymi, z uśmiechniętymi dziećmi 

MAMO, 
ZOBACZ! 
ONI 
NISZCZĄ 
NASZĄ 
FLAGĘ! 
Konstytucja! Demokracja! Wolna 
Polska! Idąc ulicą Narutowicza 
w kierunku pl. Dąbrowskiego, 
trzymając kurczowo za rękę moją 
ośmioletnią córkę, słyszałam 
coraz głośniej brzmiące hasła 
Komitetu Obrony Demokracji 
(KOD), który zorganizował 
manifestację w obronie wartości 
demokratycznych ostatnio 
łamanych jak zapałki przez 
rządzącą większość. 

Opr. adw. 
Katarzyna 
Piotrowska-Mańko
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LIST 
OTWARTY 
ŁÓDZKICH 

PRAWNIKÓW
Fundamentem demokracji jest prze-
strzeganie prawa, przede wszystkim 
przez organy Państwa. Niestety w mija-
jącym roku doszło w Polsce do bezpre-
cedensowych działań ze strony polity-
ków i najwyższych władz państwowych 
naruszających Konstytucję Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz marginalizujących 
rolę Trybunału Konstytucyjnego. 
Uznając, że podstawowym obowiąz-
kiem prawników jest ochrona prawo-
rządności, w tym praw obywatelskich 
wynikających z Konstytucji, zdecydo-
waliśmy się na zajęcie stanowiska w 
sprawach, które mogą być zagroże-
niem dla demokratycznego porządku 
prawnego. 
Uważamy za niedopuszczalne próby 
zmian ustawodawczych, które mogą 
sparaliżować pracę Trybunału Konsty-
tucyjnego i prowadzić do zagrożenia 
niezależności konstytucyjnych zasad 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 
Demokratycznie wybrana większość 
parlamentarna ma prawo do wprowa-
dzania zmian, jednakże przy zachowa-
niu zasad państwa prawa, a w szcze-
gólności umożliwienia wypowiadania 
się w tym zakresie przez różne gru-
py społeczne i przy uwzględnieniu ich 
oczywistych racji. Sprzeciwiamy się 
nierzetelnej propagandzie politycznej 
dotyczącej roli Trybunał Konstytucyj-
ny w realizacji jakiegokolwiek progra-
mu wyborczego, jakiegokolwiek ugru-
powania politycznego. Zdecydowanie 
opowiadamy się również za apolitycz-
nym doborem sędziów Trybunału Kon-
stytucyjnego. 
Wzywamy wszystkich polityków do po-
szanowania pełnej niezależności Trybu-
nału Konstytucyjnego. Niezależność ta 
jest gwarancją ochrony praw wszyst-
kich Polaków.  

list udostępniony jest do podpisu w sie-
dzibie ORA a także na stronie: www.
lodz.adwokatura.pl

MAMO, 
ZOBACZ! 
ONI 
NISZCZĄ 
NASZĄ 
FLAGĘ! 

trzymającymi tekturowe transparenty, 
wykrzykująca słowa w obronie Kon-
stytucji i demokracji. Druga, mniej 
liczna, wyposażona w gwizdki, w czar-
nych glanach i kurtkach moro, skan-
dowała swoje całkiem odmienne ha-
sła. Bardzo nie lubię, gdy krzyczy się 
w moim kierunku ty komunisto! ty zło-
dzieju! 
Krążyłam po placu. Stali tu ludzie, któ-
rych widzę w supermarketach, na uli-
cach, na basenie. Często z dziećmi. Ci, 
którym nie przeszkadza inna niż ich 
wiara, płeć, wiek, kolor skóry, świa-
topogląd. To ci, którzy nie mówią, jak 
mam kochać swój kraj, jaki wzór pa-
triotyzmu jest obowiązkowy. Wiedzia-
łam, że jestem wśród ludzi życzliwych, 
którzy reprezentują te wartości, które 
mi wpajano od dziecka, i które ja sta-
ram się przekazać swojemu: toleran-
cję i swobodę wyrażania myśli, szacu-
nek dla innych. 
Nagle usłyszałam moje dziecko: 
Mamo! Zobacz, co oni robią! Przecież 
to nasza flaga! Czterech bardzo mło-
dych ludzi w moro i glanach zbliżyło 
się do barierek oddzielających gru-
py. Mieli w rękach brudną i zniszczo-
ną niebieską flagę z żółtymi gwiazd-
kami. Dwóch złapało z jednej strony, 
dwóch z drugiej – rozdzierali flagę 
unijną. Spojrzałam na ich bezmyślne, 
agresywne twarze i puste oczy. Ode-
szli krzycząc: „Idźcie do domu! Zło-
dzieje! Idźcie do domu!”. Przed nimi 
stało dwóch małych chłopców po sie-
dem, osiem lat. Skakali z radości na 
widok porwanej flagi unijnej, a po-
tem pobiegli za starszymi i dołączy-
li do swoich. Zabrałam moje dziecko, 
które stało nierozumiejąc, o co chodzi. 
Dlaczego w szkole uczy się, że polska 
flaga jest najważniejsza, ale europej-
ska jest symbolem tego, że jesteśmy 
częścią większej społeczności i należy 
obie szanować. Obie flagi wiszą w kla-
sie, nad mapą, gdzie Polska jest wy-
różniona na tle Europy. „Od zawsze” 
flagi były obok siebie. Córka uważa, 
że niebieska to też nasza flaga. 
Dostałam sms-a. Adwokaci. Po zakoń-
czeniu spotykamy się przed wejściem 
do sądu! Poszłyśmy. Tam gromadzili 
się koledzy z sądu, z aplikacji, moi wy-
kładowcy i młodsi koledzy. Był trans-
parent nawołujący do poszanowania 
demokracji, były konstytucje trzyma-
ne w dłoniach i flagi. Policzyliśmy się, 
było nas sporo. Poczułam ulgę wśod 
życzliwych i pogodnych ludzi…  
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w Łodzi z dnia 19 listopada 2015 r. 

UCHWAŁA 
ORA 

„Prawa i wolności obywatelskie są gwarancją poszanowania ludzkiej godności i prawa do życia 

w pokoju społecznym. Doświadczenie historyczne uczy, że mogą być one realizowane wyłącznie 

w demokratycznym państwie prawnym – czyli takim, w którym władza państwowa działa na 

podstawie i w granicach prawa, które nie może być traktowane instrumentalnie dla osiągnięcia 

doraźnych celów politycznych. Demokratyczne i stabilne prawo jest wartością nadrzędną.

Dlatego też Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi apeluje do Naczelnej Rady Adwokackiej 

o zwrócenie się do Sejmu RP oraz do Pana Prezydenta RP z apelem o troskę i rozwagę w zachowaniu 

demokratycznych standardów w porządku prawnym państwa - w imię odpowiedzialności za losy 

Rzeczypospolitej przy pracach zmierzających do opracowania zapowiadanych projektów ustaw, 

dotyczących:

• ponownego połączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,

• powołania Izby Wyższej Sądu Najwyższego z udziałem osób reprezentujących czynnik 

społeczny, która miałaby orzekać w sprawach prawomocnych wyroków sądów cywilnych 

i karnych bulwersujących opinię społeczną,

• zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.

Adwokatura Łódzka wyraża niepokój wobec każdego zachowania, którego celem jest dążenie do 

umocnienia prymatu polityki nad prawem będącym filarem demokratycznego państwa prawnego.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi”.
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WILLA RICHTERA
ADWOKACI U SIEBIE
Katarzyna PIOTROWSKA-MAŃKO: 
Jesteśmy po oficjalnym otwarciu 
siedziby Łódzkiej Okręgowej Rady 
Adwokackiej. Mnóstwo wspania-
łych gości. Koncert. Jesienny ogród 
pełen znajomych twarzy. No i to po-
czucie, że pewien etap został skoń-
czony. Jesteśmy u siebie. Cieszy się 
pan? 
Jarosław ZDZISŁAW SZYMAŃSKI: - 
… jak dziecko. Proszę mi wierzyć, cie-
szę się jeszcze bardziej niż wówczas, 
gdy koleżanki i koledzy powierzyli mi 
funkcję dziekana. Udało się w sposób 
niespodziewany uzyskać możliwość 
okazyjnego zakupu tak pięknej nieru-
chomości przez Izbę dzięki wsparciu 
władz miasta, pani prezydent Hanny 
Zdanowskiej i Rady Miejskiej. 

- Jak pan ocenia uroczystość otwar-

cia ? Czy wszyscy zaproszeni goście 
byli?
- Ustaliliśmy, że w szczytowym momen-
cie było 240 osób. Nie pamiętam takie-
go spotkania, o takiej frekwencji i przede 
wszystkim takiej liczby tak zacnych go-

ści, poza tym tragicznym dla adwoka-
tury i dla nas wszystkich wydarzeniem, 
jakim była katastrofa smoleńska i po-
grzeb pani prezes Joanny Agackiej–In-
deckiej, gdy przyjechali członkowie ca-
łej Naczelnej Rady Adwokackiej, nigdy 

wcześniej ani nigdy później nie była tak 
licznie reprezentowana adwokatura pol-
ska, jak w czasie otwarcia willi Richtera. 
To była dla mnie ogromna satysfakcja, 
ponieważ poza aspektem czysto kurtu-
azyjnym i koleżeńskim, było to w moim 
odczuciu wyrazem uznania dla adwoka-
tury łódzkiej.

- Przyjazd na taką uroczystość 
może być pewnego rodzaju sygna-
łem. Jak pan ocenia nasze relacje 
z innymi izbami?
- One są obecnie bardzo dobre. Zo-
stały wzmocnione między innymi dzię-
ki temu, że NRA przez rok zastanawia-
ła się, co zrobić z akcją wizerunkową 
w przestrzeni publicznej Izby Łódzkiej 
jako prekursora tego typu działań. Dzie-
kani - czyli poziom kontaktów bilateral-
nych i multilateralnych pomiędzy izbami 

Z dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosławem 
Zdzisławem Szymańskim m.in. o otwarciu nowej siedziby rozmawia 
Katarzyna Piotrowska-Mańko

Opr. adw. 
Katarzyna 
Piotrowska-Mańko
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– byli zainteresowani przejęciem w ra-
mach naszych wzajemnych relacji – na-
szego „patentu” na akcję wizerunkową 
w całym kraju. NRA została postawiona 
przed faktem dokonanym, iż sama nie 
mając tak zaawansowanej gotowej kon-
cepcji, gotowego scenariusza akcji, któ-
rą można by wdrożyć, w lipcu podjęła 
uchwałę sankcjonującą rzeczywistość, 
która w izbach oddolnie już funkcjono-
wała, uznając, iż akcja wizerunkowa 
łódzka jest akcją wzorcową, którą re-
komenduje NRA dla całej adwokatury. 
Czyli niejako nasz patent został kupiony 
przez NRA. To jest niewątpliwie sukces. 
To bardzo zacieśniło współpracę mię-
dzy izbą łódzką a innymi izbami i orga-
nami w kraju. To są wymierne korzyści. 
Po pierwsze to dobry produkt i dobrze, 
że jest rozpowszechniany w całym kra-
ju. Po drugie, z pewnością jesteśmy po-
strzegani jako kreatywni, jako pewnego 
rodzaju awangarda w wyczuciu potrzeb 
środowiska i reakcji na nie. W pani py-
taniu, jak się domyślam, jest trafna 
teza, że doszliśmy do takiej sytuacji, że 
po prostu wypadało być na spotkaniu 
w Łodzi. 

- Obserwuję funkcjonowanie sa-
morządu łódzkiego podczas pań-
skiej kadencji, mam poczucie dzia-
łania na wielu płaszczyznach. 
Widzę wcześniejsze założenia, któ-
re w ciągu tych dwóch i pół roku zo-
stały zrealizowane. Ale Willa Richte-
ra jest pewnego rodzaju królikiem 
z kapelusza. Wpisuje się w całość, 
ale tego nie było w planie? 
- To, co założyłem w programie wybor-
czym, to m.in. budowa pozycji adwoka-
tury w przestrzeni publicznej. Do tego 
była potrzebna akcja promująca adwo-
katurę jako markę. Stąd działalność wi-
zerunkowa, CSR-owa i w to wpisała się 
oczywiście działalność na wielu polach 
w przestrzeni publicznej, czyli współ-
praca z miastem przez organizowanie 
wspólnych konferencji (z panią prezy-
dent Łodzi), współpraca w akcji eduka-
cyjnej – w szkołach, w celu krzewienia 
podstaw wiedzy prawniczej. Takie samo 
porozumienie zawarliśmy z prezyden-
tem Zgierza. Obecnie realizujemy pro-
jekt w Zduńskiej Woli. Także akcja pro 
bono, która oczywiście zawsze istniała, 
ale z którą wyszliśmy na zewnątrz – to 
też buduje pozycję adwokatury w odbio-
rze publicznym. To były pola praktycz-
nych, wymiernych działań, gdzie zo-
staliśmy dostrzeżeni. Z drugiej strony 

mocno postawiliśmy na działania kul-
turotwórcze w naszym mieście. Choć-
by koncert organizowany w kościele pw. 
św. Mateusza przez prof. Andrzeja Biał-
ko był związany z naszym zwyczajnym 
zgromadzeniem, ale ku czci pamięci 
prezes Joanny Agackiej–Indeckiej. Po 
drugie – to, na co zwracałem uwagę 
podczas otwarcia - samo nabycie Willi 
i danie rękojmi dbałości o ten element 
spuścizny architektonicznej naszego 
miasta przez adwokaturę jest konkret-
nym wkładem kulturotwórczym. Uda-
ło nam się też uczynić obchody świę-
ta niepodległości stałym elementem 
życia adwokatury w Łodzi, na który są 
zapraszane osoby publiczne. Dzięki 
tym spotkaniom w naszej siedzibie mo-
żemy cieszyć się tym świętem zarów-
no w ramach spotkania oficjalnego, ale 
także czysto towarzyskiego, integrują-

cego środowiska inteligenckie w Łodzi. 
W tym roku był to ciekawy wykład prof. 
Dariusza Góreckiego, coś dla wzruszeń 
estetycznych: występ sopranistki, pani 
Joanny Łubkowskiej, a następnie kole-
żeńska kolacja. Oczywiście od lat sta-
łym elementem są wigilie. Teraz wzbo-
gaciliśmy je o występy artystyczne. 
W zeszłym roku, jak pamiętamy, była 
znakomita nasza łódzka artystka, pani 
Joanna Woś. Dwa lata temu był pan 
Zbigniew Macias. 
W ramach zaangażowania adwokatów 
w działania kulturotwórcze organizowa-
liśmy spotkanie na 10. rocznicę śmier-
ci dziekan Bożenny Banasik, połączone 
z wydaniem przez ORA w Łodzi tomi-
ku jej wierszy. Pamiętamy to wydarze-
nie, gdzie byli obecni bliscy pani dziekan 
i nie tylko. 
Ostatnia płaszczyzna udziału adwoka-

tów w życiu publicznym, ich obecności 
wspólnie z innymi środowiskami na polu 
publicznym, któremu obecnie poświę-
cam wiele uwagi, to współpraca środo-
wiskowa samorządów zaufania publicz-
nego. Jesteśmy z woli innych środowisk 
łódzkich liderem, podmiotem konstru-
ującym prace tego porozumienia. Dwa 
wydarzenia, o jakich chcę wspomnieć, 
to występ Skaldów, jako spotkanie in-
tegrujące (organizowany przez Porozu-
mienie, ale lokomotywą byliśmy my – 
adwokaci), no i konferencja na temat 
tajemnicy zawodowej na Uniwersytecie 
Łódzkim, gdzie prelegentami byli prof. 
Piotr Kardas, sędzia Piotr Feliniak i in. 

- Czy zakup Willi Richtera to nasza 
cegiełka w dziele rewitalizacji za-
bytków i nasz wkład w rozwój kultu-
ry łódzkiej? To jest bowiem nie tylko 
budynek. Mamy obecnie Fundację 
Willi Richtera, której pomysłodawcą 
był mec. Andrzej Wosiński. 
- Bezwzględnie. Inwestycja w ten 
obiekt i opieka nad nim mają budować 
nasz wizerunek jako mecenasa kultury 
miasta. I taki był jeden z celów zaku-
pu budynku. Tak godne i piękne miej-
sce niewątpliwie sprzyja rozwojowi wi-
zerunku łódzkiej adwokatury. Miejsce 
daje ogromne możliwości przyjmowa-
nia znamienitych gości i zapraszania 
artystów. Jest dla mnie kapitalną spra-
wą, że zakup nieruchomości nie poru-
szył w naszym środowisku krytykantów 
i malkontentów, ale spowodował zainte-
resowanie i zaangażowanie adwokatów 
we wspólnym celu. Mecenas Andrzej 
Wosiński działał jako koordynator pro-
jektowania i remontu. Był tu codziennie. 
Gdyby nie jego tytaniczna praca, remont 
z pewnością by nie skończył się w czte-
ry miesiące. I będę to jeszcze długo po-
wtarzał i podkreślał. Fundacja to rów-
nież dziecko pana mecenasa. Jest to 
koleżeńska, niezwiązana z inspiracją 
samorządu i niezależna od samorządu 
idea. Kolega zauważył, że fundacja mo-
głaby wesprzeć odtworzenie XIX-wiecz-
nego wizerunku willi. Fundacja oczy-
wiście dostosowuje swoje działania do 
bieżących etapów, na jakich jest odna-
wianie willi. Bardzo doceniam ten rodzaj 
zaangażowania. Do tej pory nie było ta-
kiej inicjatywy w adwokaturze…

- Również nigdy nie było willi 
- To prawda. Ale chodzi mi raczej o taką 
oddolną współpracę i inicjatywę.  
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- Podczas otwarcia miałam wraże-
nie, że czujemy się tutaj jak u siebie, 
jakbyśmy byli tu od lat...
- To wspaniałe. Naprawdę niesamowite 
uczucie, gdy widzę akceptację tego, że 
koledzy poczuli się u siebie. Pamiętaj-
my, że teren jest do wykorzystania. Nie 
tylko budynek, ale i ogród. 

- Rozumiem, że nasze pikniki ro-
dzinne, które też już stają się oby-
czajem, będą mogły być organizo-
wane tutaj?
- Tak jest!

- Planujemy zimowe spotkanie przy 
ognisku?
- Niewykluczone. W tym roku kalen-
darzowym ostatnie spotkanie to wigilia 
i nie zakładam, aby odbyła się w ogro-
dzie. Ale potem jest karnawał, ostatki... 
zobaczymy. 

- Podczas otwarcia poczuł się pan 
jak prawdziwy gospodarz...
- Byłem z jednej strony po prostu ad-
wokatem, uczestnikiem otwarcia, ale 
z drugiej strony czułem się jak gospo-
darz zarówno w pozytywnym jak i w ne-
gatywnym tego słowa znaczeniu (byłem 
po prostu przejęty). Ogromnie się cie-
szę, że przybyło tylu młodych adwo-
katów. Bardzo mi zależało na tym, aby 

zasypać mentalny podział na adwoka-
turę młodą i starszą. I to się udaje. Wie-
lu młodych adwokatów zgłosiło się do 
prac w Komisjach. Pokazują, jak nie-
którzy mylili się, że młodzi nie identy-
fikują się z samorządem, że mają inny 
system wartości, że nie przejęli naszej 
aksjologii. Młodzi adwokaci udowodnili, 
że identyfikują się z samorządem. Wie-
lu młodych zaangażowanych jest w bu-
dowanie marki adwokatury, pracując 
w komisji ds. wizerunku. Już teraz wi-
dać, że płyną z tego wymierne dla ad-
wokatury korzyści, ponieważ na końcu 
procesu budowania marki jest adwokat 
w swojej kancelarii, beneficjent pozy-
cji społecznej swojej grupy zawodowej. 
Pozycja ta w Łodzi ulega wzmocnieniu. 

- Czy jesteśmy w stanie reagować 
na takie zachowania w środowi-
sku, które nie spełniają standardów 
etycznych i czy naprawdę coś z nimi 
robimy? 
- Mam dyżury dziekańskie. Gdy zgła-
szają się do mnie koledzy z problemami 
dotyczącymi naruszenia zasad koleżeń-
skości w ramach etyki zawodowej, sta-
ram się dużo rozmawiać. W większości 
wypadków udaje się sprawy zakończyć 
rozmową i zmianą zachowania, czy usu-
nięciem jego skutków, z reguły trudnych 
do zaakceptowania pod względem ko-

leżeńskości. A ta, jak wiadomo, jest 
wartością samą w sobie dla adwoka-
ta i żadne pieniądze tego nie zmienią. 
Jestem przeciwnikiem ostrych reakcji 
i formalistycznych sposobów rozwiązy-
wania sporów bez próby mediacji. 

- To jest polityka dawania drugiej 
szansy?
- Tak. To próba unormowania w sposób 
koleżeński zachowań kolegów. Mogę 
podać kilkadziesiąt przykładów, choć-
by jak bardzo nie jest koleżeńskie, 
gdy jeden adwokat oponuje odrocze-
niu rozprawy w sytuacji, gdy powo-
dem wniosku jest choroba adwokata 
– pełnomocnika strony przeciwnej albo 
konieczność obecności adwokata w ko-
misji egzaminacyjnej. To są zachowa-
nia niedopuszczalne. Są też inne delik-
ty. Chodzi o styl prowadzenia praktyki 
zawodowej i prezentacji indywidualnych 
kancelarii - swego rodzaju reklamy. Za-
równo ja, jak i rzecznik dyscyplinarny 
stosujemy na początku właśnie polity-
kę miękkiej reakcji. W wielu przypad-
kach udało się doprowadzić do sta-
nu zgodności informacji adwokackich 
z wiążącymi nas przepisami. Z całą sta-
nowczością ścigane są działania niego-
dziwe, które mogą wyczerpywać nawet 
znamiona czynów zabronionych. I w tej 
materii jest dbałość o pryncypia.

- Czy jest w willi miejsce dla apli-
kantów?  
- Willa jest oczywiście zakupiona tak-
że dla aplikantów - zarówno na potrze-
by szkolenia, jak i integracji. Chcemy 
zapewnić najwyższe standardy kształ-
cenia. Swego czasu obserwowaliśmy 
pewnego rodzaju ucieczki aplikantów 
do Izby Warszawskiej w związku z nie-
powodzeniami na kolokwiach. Nie wy-
rażamy na to zgody. Aplikacja adwokac-
ka jest aplikacją trudną i nasi aplikanci 
o tym wiedzą. Hołduję starej zasadzie 
„im więcej potu na ćwiczeniach, tym 
mniej krwi w boju”. Im trudniej na szko-
leniu, tym kształcimy lepszych adwoka-
tów. 

- Proszę powiedzieć o ostatnich 
dniach przeprowadzki. Wszyscy po-
magali. Z tego co widzę, a jest pra-
wie godz. 21, wciąż jest pełna obsa-
da administracyjna. 
- Muszę powiedzieć, że mamy bardzo, 
ale to bardzo oddany personel admini-
stracyjny, który prawdopodobnie ma 
chwilami dziekana szczerze dosyć, ale 
naprawdę dziękuję wszystkim za to, że 
są, że pracują, że są tak oddani adwo-
katurze.

- Kiedyś sądziłam, że jest pan auto-
kratą, dziś myślę, że świetnie pan 
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się sprawdza w kooperacji i dialo-
gu...
- Podstawą sukcesu zbiorowości 
jest pełna kooperacja. Nie moż-
na z ludźmi współpracować niesłu-
chając ich i często nieoddając pola 
dla wykazania aktywności. Oczy-
wiście wiele rzeczy można czynić 
samemu i wierzę, że siła przykła-
du jest tak duża, że własną pra-
cą dla innych można zmobilizować 
mniej aktywnych. Ale do wielkich 
rzeczy potrzebna jest dobra druży-
na. W obecnej radzie cenię, że mię-
dzy jej członkami nie ma animozji. 
Są różnice zdań, ale nie ma animo-
zji. Czasami niektórzy uważają, że 
na posiedzeniach daję zbyt dużą 
swobodę wypowiedzi, co nas kosz-
tuje sporo czasu. Uważam jednak, 
że każdy, w szczególności ten, kto 
pracuje dla adwokatury, musi mieć 
zagwarantowane prawo do przed-
stawienia swoich racji i szacunek 
dla jego poglądów. Nie będę  w imię 
szybkości obrad odstępował od tej 
zasady. Wierzę w dialog, a dialog to 
demokracja, co dziś nabiera jakże 
aktualnego znaczenia. W adwoka-
turze dialog nie jest łatwy: tu każ-
dy jest indywidualnością, wie dużo, 
każdy chce powiedzieć, co myśli. 
Ale w tych dyskusjach wykuwała się 

decyzja naprawdę dobrej jakości. 
A że ktoś to musi moderować i po-
stawić kropkę nad i, staram się być 
kapitanem tej drużyny. 
- Dlaczego pytał pan członków izby, 
czy „może kupić” Willę? 
- Chciałem mieć poparcie dla idei, 
a wiedziałem, że udzielenie poparcia 
jest krokiem do integracji środowiska, 
do identyfikacji środowiska z tą siedzibą. 

- Czy nas stać na tę willę?
- Tak. Koszt utrzymania willi nie odbie-
ga od kosztów na ulicy Piotrkowskiej. 
Oczywiście ze względów infrastruk-
turalnych tutaj pojawiają się nowe do-
datkowe koszty np. ochrona, potrze-
ba zatrudnienia ogrodnika etc. Ale jeśli 
uda nam się wynająć nieruchomość na 
Piotrkowskiej, będzie wspaniale. Ta sie-
dziba powiększa majątek Izby. Mamy te-
raz dwie atrakcyjnie położone nierucho-
mości w centrum miasta. Przywołam 
wypowiedź mec. Wiesława Wolskiego: 
„samorząd majątkiem stoi”. Jeśli cho-
dzi o wydatki, nie boję się ich, chociaż 
był to trudny rok budżetowy w związku 
z adaptacją i remontem nowej siedziby, 
ale mamy rezerwy oraz środki z fundu-
szu dziekańskiego, w tym niepobrane 
przeze mnie wynagrodzenia.   

- Zakup tej nieruchomości to trochę 

wisienka na torcie, to pewnego ro-
dzaju zamknięcie jakiegoś rozdzia-
łu? Jak pan się z tym czuje?
- Czuję się spełniony - jestem użyteczny 
dla środowiska!  

- To takie pozytywistyczne... 
- Jestem romantykiem w życiu osobi-
stym, a pozytywistą w pracy. Absolut-
nym pozytywistą.  

- Jaka jest pana rola jako dziekana 
przy założeniu, że to nie jest ostat-
nia pańska kadencja?
- Gdy kandydowałem, mec. Maciej Le-
nart podkreślał rolę dziekana na trudne 
czasu. I w jaki sposób stać się taką oso-
bą. Teraz idą jeszcze trudniejsze czasy 
dla adwokatury. Kadencja Sejmu nałoży 
się na kadencję dziekana. Jeśli zosta-
nie mi powierzona wolą koleżanek i ko-
legów druga kadencja, to podejmę się 
tej misji, aby rozwijać to, co zaczęliśmy. 
Idą naprawdę ciężkie czasy. Chciał-
bym, aby Łodzi przywrócono należ-
ne jej miejsce na mapie adwokatury 
i w NRA. Zauważam, że mamy wspar-
cie wielu dziekanów i to już jest bardzo 
istotna wartość, na której można coś 
budować.

- Czy szacunek NRA przejawia się 
w docenieniu łódzkiej akcji wizerun-
kowej?
- Uzyskaliśmy zwrot części wydatków 
na naszą lokalną akcję wizerunkową, 
która stała się wzorcową akcją ogólno-
polską. Wystąpiłem o zwrot 24 tys. zł. 
Dostaliśmy 20  tys. Moim planem jest 
przyczynienie się do przebudowania ad-
wokatury w skali całego kraju. Bo nie 
wygląda to dobrze, nie samorządowo. 
Nie zgadzam się z czymś, co się stało, 
to jest z byciem funkcjonariuszem ad-
wokatury. Moją koncepcją na samorząd 
jest przede wszystkim dbałość o ochro-
nę szeregowego adwokata. Tego nie ma 
na poziomie ogólnokrajowym. 

- Gdyby pan ponownie został dzie-
kanem: jaka powinna być nowa 
rada? 
- Rada powinna być pracowita . Widzę 
kilka osób, które chciałbym, aby w  Ra-
dzie się znalazły, ale na razie nie zdra-
dzę, kogo mam na myśli.

- Pan znał prezes Joannę Agacką–
Indecką. Jak pan myśli, czy pani 
prezes podobałaby się ta siedziba?
- Wierzę, że siedziba i kierunek rozwoju 
łódzkiej adwokatury byłyby jej wizji bli-
skie. Dlatego jako wyraz moich przeżyć 
wewnętrznych, związanych z pamię-
cią o pani mecenas, jej wizją adwoka-
tury, jej dorobkiem, umieściłem w dniu 
otwarcia portret pani Agackiej-Indeckiej 
w miejscu reprezentacyjnym. Każdy, kto 
to widział, w sposób jednoznaczny od-
czytał moje intencje, aby była z nami.  

- Czy mam rację mówiąc, że to tak-
że byłoby miejsce pani prezes?
- Myślę, że kibicowałaby decyzji o zaku-
pie Willi Richtera. To była odważna oso-
ba, umiejąca podejmować trudne decy-
zje. Identyfikowałaby się z obecną wizją 
adwokatury.   

- Jak się pan czuje siedząc jeszcze 
wśród kartonów i zapakowanych 
mebli, ale już w nowym gabinecie?
- Muszę powiedzieć, że jestem bar-
dzo szczęśliwy i delektuję się i przepro-
wadzką, i tym na razie prowizorycznym 
umeblowaniem, i tym, że patrzę na te 
piękne żółte jesienne liście w ogrodzie 
w promieniach jesiennego słońca. To 
jest obraz urzekający i wybitnie roman-
tyczny.  

- Brakuje nam Chopina lub Vivaldie-
go. Znając pana nawyki, obawiam 
się, że w ogóle nie będzie pan stąd 
wychodził...
- Też się tego obawiam, bo widok z okna 
jest na Księżyc.   
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WIECZÓR 
NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycyjnie już w wigilię święta niepodległości odbyło się uroczyste 
spotkanie członków łódzkiej palestry i zaproszonych gości w celu 
uczczenia 97. rocznicy tego wielkiego wydarzenia. 

Także zgodnie z tradycją wieczorni-
cę zorganizował dziekan ORA w Ło-
dzi, adw. Jarosław Z. Szymański przy 
udziale członków Komisji Parlamen-
tarno-Prawnej i Praw Człowieka ORA 
w Łodzi. Wszystkim serdecznie dzię-
kuję za zaangażowanie i poświęcony 
czas!

Po raz pierwszy uroczystość po-
święcona świętu 11 Listopada odby-
ła w nowej siedzibie Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wól-
czańskiej. Zgromadziło się ponad 160 
osób. To niezmiernie budujące i świad-
czy o potrzebie integracji łódzkiej ad-
wokatury wokół istotnych dla naszego 

kraju spraw, m.in. świadomości pol-
skości, tradycji i propagowania pa-
triotycznych wzorców. Dowodzi też 
rosnącego zainteresowania wspólny-
mi spotkaniami. Wśród gości, których 
powitał dziekan izby, byli: wojewo-
da łódzki Jolanta Chełmińska, prezes 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi sędzia dr 

Michał Kłos, prezes Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi sę-
dzia Tomasz Zbrojewski, prezes Sądu 
Okręgowego w Łodzi sędzia Krzysztof 
Kacprzak, sędzia Sądu Apelacyjnego 
w Łodzi Wiesława Kuberska, prezes 
Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmie-
ścia w Łodzi sędzia Joanna Szczygiel-

Opr. adw. 
Mariusz Mazepus  
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ska, prokurator apelacyjny w Łodzi 
Jerzy Ojrzyński, prokurator okręgo-
wy w Łodzi Krzysztof Bukowiecki oraz 
przedstawiciele łódzkich samorządów 
zawodów zaufania publicznego.
W wystąpieniu dziekan Jarosław Szy-
mański powiedział m.in.: „Adwokatura 
przez pracę organiczną, pracę forma-

cyjną, kultywowała i niosła następ-
nym pokoleniom wartości życia zbio-
rowego Polaków, w tym patriotyczne. 
Na miarę naszych możliwości, zupeł-
nie innych czasów, innych wyzwań, 
jesteśmy w stanie dla nas samych, 
ale również dla naszego zewnętrzne-
go otoczenia, nadal nieść tego rodzaju 

przesłanie”.
Część oficjalną wieczoru uświetnił 
wykład okolicznościowy profesora Da-
riusza Góreckiego, kierownika Kate-
dry Prawa Konstytucyjnego Wydziału 
Prawa i Administracji UŁ, oraz recital 
sopranistki Filharmonii Łódzkiej Joan-
ny Łubkowskiej, z akompaniamentem 

fortepianowym Marty Kubickiej, w re-
pertuarze polskich pieśni patriotycz-
nych. Po części etykietalnej goście 
udali się na poczęstunek, gdzie ko-
leżeńskie dysputy toczyły się jeszcze 
bardzo długo. Wszystkim uczestnikom 
uroczystości dziękujemy za tak liczne 
przybycie i wspólnie spędzony czas!

Opr. adw. 
Mariusz Mazepus  
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WIGILIA 2015
Tradycyjnie już w wigilię święta niepodległości odbyło się uroczyste 
spotkanie członków łódzkiej palestry i zaproszonych gości w celu 
uczczenia 97. rocznicy tego wielkiego wydarzenia. 

Wieczorem 21 grudnia, po raz 
pierwszy w nowej siedzibie ORA 
w Łodzi, świętowaliśmy jak zawsze 
wigilię Bożego Narodzenia. Gości 
powitał dziekan Jarosław Z. Szy-
mański cytując ks. Jana Twardow-
skiego: 
Dlaczego jest Święto Bożego Naro-
dzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę 
na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do 
Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do sie-
bie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać
Życzenia ciepłych, spokojnych 
i szczęśliwych Świąt wszystkim 
zgromadzonym złożyła prezydent 
Łodzi Hanna Zdanowska. Goście 
przyłączyli się do życzeń: sędzia 
Michał Kłos i prezes Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego To-
masz Zbrojewski. Wśród gości byli 
także: przewodnicząca oddziału IU-
STITIA Wiesława Kuberska oraz sę-
dzia sądu okręgowego Paweł Sydor, 
zastępca prokuratora okręgowego 
w Łodzi Krzysztof Wolski, prof. dr 
hab. Jolanta Daszyńska (UŁ), prof. 
nadzw. dr hab. Krzysztof Indecki, 
przedstawiciele samorządów zawo-
dów zaufania publicznego, to jest: 
przewodnicząca łódzkiego oddzia-
łu Krajowej Izby Doradców Podat-
kowych Hanna Skowrońska, prezes 
Krajowej Rady Diagnostów Labora-
toryjnych Ewa Świątkowską, prezes 

Izby Inżynierów Budownictwa w Ło-
dzi Barbara Malec, prezes zarzą-
du Łódzkiego Stowarzyszenia Rze-
czoznawców Majątkowych Andrzej 
Zarychta, dziekan Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Łodzi Grzegorz 
Wyszogrodzki, prezes Rady Izby No-
tarialnej w Łodzi Aleksander Szy-
mański, przewodniczący Rady Izby 
Komorniczej w Łodzi Andrzej Rit-
mann.
Homilię Słowa Bożego wygłosił ks. 
Łukasz Burchard – duszpasterz ad-
wokatury łódzkiej. 
Najpiękniejszym momentem spo-
tkania był występ wybitnej sopra-
nistki światowej sławy Joanny Woś 
przy akompaniamencie Tarasa Hlu-
shko. Duża sala kominkowa nie po-
mieściła gości! Spóźnieni stali w ko-
rytarzu. 
Po części oficjalnej goście udali się 
na poczęstunek. Jak co roku spo-
tkanie świąteczne trwało bardzo 
długo i było okazją do kontaktów 
z osobami, które rzadko widujemy, 
i zwykle tylko na korytarzach sądo-
wych. Rodzinna atmosfera sprzyjała 
oderwaniu się od rzeczywistości za 
oknem i rozmowom o codziennych 
sprawach, pracy, dzieciach, o rado-
ściach i troskach. To czas, który był 
nam bardzo potrzebny. Gospodarz 
wieczoru, dziekan Jarosław Szy-
mański, pożegnał gości życzenia-
mi spokojnych, rodzinnych i szczę-
śliwych Świąt Bożego Narodzenia 
i spokojnego Nowego Roku.      

[Red.]
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POLSCY ADWOKACI

II Polsko-Ukraińskie Szkolenie Adwokatów zorganizowane przez 
Radę Adwokatów Kijowa odbyło się w tym roku na przełomie 
czerwca i lipca. 
Uczestniczyli adwokaci: Natalia Sza-
łamacha (Łódź), Mariusz Mazepus 
(Łódź), Piotr Osiewacz (Częstochowa) 
i Jarosław Szczepaniak (Łódź). Ukraiń-
ska adwokatura traktuje warsztat jako 
kolejny etap wymiany doświadczeń 
między adwokatami z Polski i Ukrainy. 
W pierwszej edycji w kwietniu 2015 r. 
grupa adwokatów z Ukrainy uczestni-
czyła w szkoleniu w Polsce.
Przylecieliśmy do Kijowa 30 czerw-
ca. Jeszcze tego samego dnia odby-
ło się spotkanie z koordynatorem ds. 
współpracy między adwokaturą pol-
ską i ukraińską, adwokat Natalią Sa-
vinową, członkinią Rady Adwokatów 
Kijowa. Przedstawiono szczegółowy 
program szkolenia oraz tematykę spo-
tkań. Pierwszą jego część poświę-
cono funkcjonowaniu administracji 
odpowiedzialnej za wymiar sprawie-

dliwości. Odwiedziliśmy Ministerstwo 
Sprawiedliwości Ukrainy oraz Biuro 
Antykorupcyjne Ukrainy. W Minister-
stwie dyrektor Centrum Świadczenia 
Pomocy Prawnej Mirosław Ławrinok 
zapoznał nas z systemem bezpłatnej 
pomocy prawnej udzielanej przez ad-
wokatów osobom niemającym możli-
wości pokrycia kosztów zawodowego 
pełnomocnika bez uszczerbku dla sie-
bie i osób najbliższych. Adwokaci dzia-
łają na podstawie umów z państwem 
w sieci punktów pomocy prawnej two-
rzonych przez tychże adwokatów. Tym 
samym to nie Okręgowe Rady Adwo-
kackie, jak jest to w Polsce, a państwo 
odpowiada i dystrybuuje pomoc praw-
ną dla obywateli Ukrainy. 
W Biurze Antykorupcyjnym Ukra-
iny przyjęli nas Dyrektor Biura Artem 
Sitnik oraz jego zastępca Gizo Ugla-

va. Zapoznali nas z działaniami władz 
Ukrainy w celu wykrywania i karania 
nadużyć i korupcji nie tylko w sferze 
gospodarki, ale także w wymiarze 
sprawiedliwości. Warto wspomnieć, 
że Biuro było wówczas w fazie two-
rzenia - zarówno jego struktur kadro-
wych, jak i socjalnych. W gabinetach 
czekali na rozmowy kwalifikacyjne 
kandydaci na poszczególne stanowi-
ska, a w korytarzach uwijali się spe-
cjaliści od prac budowlanych. Widać 
było zapał i chęć walki z korupcją na 
Ukrainie. Wielu rozmówców twierdziło, 
że to jeden z głównych i najpilniejszych 
celów działania władz krajowych. 
Druga część szkolenia dotyczyła funk-
cjonowania sądownictwa oraz zasad 
wykonywania zawodu adwokata pod-
czas posiedzeń sądowych. Uczestni-
czyliśmy w rozprawie karnej i cywil-

nej. Nasze zainteresowanie wzbudziły 
znajdujące się w salach sądowych za-
kratowane wydzielone części po-
mieszczeń - „klatki”. Jak się okaza-
ło, były to miejsca dla oskarżonych 
- nawet tych, wobec których nie sto-
sowano aresztu! Wyraziliśmy od razu 
wątpliwości co do zgodności ta-
kich praktyk z zasadami wynikający-
mi choćby z Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Zdziwienie wzbudza-
ły także niektóre instytucje w proce-
durze cywilnej, jak na przykład przepi-
sy o wyłączeniu sędziego, poddające 
stosowny wniosek pod osąd sędziego, 
którego ów wniosek dotyczył. To tylko 
niektóre z rozwiązań różniących nasze 
uregulowania prawne. Na ten temat 
wywiązała się ożywiona dyskusja.
Celem kolejnej wizyty był Sąd Konsty-
tucyjny Ukrainy. Po zwiedzeniu części 

NA UKRAINIE

Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak
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reprezentacyjnej spotkaliśmy się z sę-
dziami. Środowisko sędziowskie re-
prezentowali Viktor Shyshkin i dr Petro 
Stetsiuk. Poruszono rolę adwokatów 
jako osób dbających o wsparcie po-
rządku konstytucyjnego i realizację 
praw i wolności obywatelskich. Cie-
kawym tematem były możliwości, ja-
kie daje adwokatom ukraińskim prawo 
i praktyka sądowa w zakresie wnosze-
nia swego rodzaju skarg, mimo bra-
ku takiej instytucji w przepisach pra-
wa, jak jest w Polsce. W przypadku 
sprzecznych ze sobą wyroków adwo-
kat może wystąpić do Sądu Konstytu-
cyjnego z prośbą o dokonanie wykład-
ni przepisów, na których opierały się 
sądy powszechne, wydające sprzecz-
ne ze sobą orzeczenia. Tak ukształto-
wana praktyka pozwala na ujednolice-
nie orzecznictwa.

Trzecia część szkolenia związana była 
z funkcjonowaniem samorządu adwo-
kackiego na Ukrainie oraz realizacją 
zawodu adwokata przez członków tej 
korporacji. Zostaliśmy przyjęci przez 
Radę Adwokatów Kijowa i uczestni-
czyliśmy w posiedzeniu tego orga-
nu. Było to wyjątkowo interesujące 
doświadczenie. To, co utkwiło nam 
szczególnie w pamięci, to niezwykle 
życzliwa atmosfera podczas posie-
dzenia. 
3 lipca uczestniczyliśmy w II Forum 
Adwokatury Ukraińskiej. Wystąpienia 
mieli przedstawiciele organów samo-
rządu adwokackiego, parlamentarzy-
ści, reprezentanci sądów i urzędów 
państwowych. W imieniu polskiej ad-
wokatury głos zabrali Jarosław Szcze-
paniak i Piotr Osiewacz. Mówiliśmy 
o współpracy adwokatur, kierunkach 

działań obu samorządów, przedsta-
wiliśmy historię naszej korporacji, jej 
rozwój, wyzwania i problemy. 
Zwiedziliśmy też Wydział Prawa na Ki-
jowskim Uniwersytecie Narodowym 
im. Tarasa Szewczenki, po którym 
oprowadzała nas dr Oleksandra Ja-
nowska. 
Uczestniczyliśmy także w spotkaniu 
z zastępcą mera Kijowa Oleksym Re-
znikovem, który będąc znanym i ce-
nionym adwokatem poświęcił się po 
wydarzeniach na Majdanie pracy 
w samorządzie. 
Szkolenie zostało wzbogacone także 
spotkaniami z adwokatami z kance-
larii, sprawującymi funkcje publiczne 
oraz zajmującymi się pracą naukową. 
Zwiedzając Kijów obejrzeliśmy byłą 
posiadłość Wiktora Janukowycza oraz 
przedstawienie w Operze Kijowskiej. 

Duże wrażenie wywarła na wszystkich 
rezydencja byłego prezydenta Ukra-
iny. Wielkość tego miejsca i jego prze-
pych porażają, zwłaszcza w konfron-
tacji z ogromnymi sferami ubóstwa na 
Ukrainie. 
Obecnie planowane są następne 
wspólne przedsięwzięcia szkolenio-
we, a współpraca adwokatur rozwi-
ja się coraz lepiej. W listopadzie gru-
pa adwokatów z Ukrainy uczestniczy 
w III Polsko-Ukraińskim Szkoleniu Ad-
wokatów. Gościć będą w Warszawie 
i Łodzi do 6 grudnia.
Koordynatorzy Naczelnej Rady Adwo-
kackiej
ds. Współpracy z Adwokaturą Ukra-
ińską:
Adw. Justyna Mazur
Adw. Jarosław Szczepaniak
Adw. Piotr Osiewacz
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Pięcioro adwokatów z Kijowa, w tym 
troje Członków Rady Adwokatów mia-
sta, na czele z wiceprzewodniczącym 
adw. Walentinem Stepiukiem, od-
wiedziło nasz kraj. To wynik zawartej 
blisko rok temu umowy o współpra-
cy, która pozwoliła na organizowa-
nie szkoleń dla adwokatów z Polski i 
Ukrainy. Współpraca obu samorzą-
dów układa się bardzo dobrze, cze-
go dowodem jest m.in. kolejna edycja 
szkoleń. 
W kwietniu tego roku adwokaci z Kijo-
wa i Odessy odwiedzili Polskę, uczest-
nicząc w I Polsko-Ukraińskim Szkole-
niu Adwokatów. Na przełomie czerwca 
i lipca natomiast to my byliśmy na 
Ukrainie. Udział w szkoleniu daje dużo 
satysfakcji i pozwala zapoznać się z 
funkcjonowaniem wymiaru sprawie-
dliwości i organów władzy wykonaw-
czej w obu krajach. Kiedy odwiedzi-
liśmy Kijów, zobaczyliśmy, jak działa 
sądownictwo ukraińskie, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Biuro Antykorupcyj-

ne, a także organy tamtejszej admini-
stracji. Spotkania z przedstawicielami 
tych instytucji były bardzo interesują-
ce, a niektóre ukraińskie rozwiązania 
prawne wydają się być godne naśla-
dowania. Wspomnę tylko o przysłu-
gującym ukraińskim adwokatom pra-
wie do uzyskania na ich żądanie od 
organów państwowych i nie tylko in-
formacji, która może później służyć 
do opracowania np. pozwów. Organ 
lub podmiot prywatny nieudzielając in-
formacji w terminie siedmiu dni nara-
ża się na sankcje sądowe, najczęściej 
o charakterze finansowym. Adwokaci 
ukraińscy bardzo często korzystają z 
tego uprawnienia. Przywileju nie na-
leży jednak mylić z funkcjonującym u 
nas prawem dostępu do informacji pu-
blicznej. Informacje, jakich mogą żą-
dać nasi koledzy z Ukrainy, znacznie 
wykraczają poza zakres polskiej infor-
macji publicznej. Są jednak rozwiąza-
nia, które mogą budzić poważne wąt-
pliwości. Jednym z nich jest sposób 

rozpoznawania w sprawach cywilnych 
wniosków o wyłączenie sędziego. 
Otóż wniosek ten rozpoznaje sędzia, 
którego wniosek dotyczy! Choć wyda-
wać by się mogło, że taka procedu-
ra skutkuje nieuwzględnianiem więk-
szości wniosków, jest całkiem inaczej. 
Sędziowie bardzo często wyłączają 
się sami, może nawet częściej niż sę-
dziowie polscy, wyłączani przez skła-
dy trzyosobowe. Kraty w salach sądo-
wych, gdzie rozpoznawane są sprawy 
karne, za którymi znajdują się miejsca 
dla oskarżonych niezależnie od wagi 
zarzucanych im przestępstw, czy pro-
wadzenie podczas rozpraw cywilnych 
polemiki między pełnomocnikami 
stron, to tylko niektóre z ukraińskich 
„ciekawostek”. Warto odwiedzić Ukra-
inę, poznać Ukraińców i zobaczyć, 
jak funkcjonuje ten kraj po rewolucji 
na Majdanie, jak funkcjonuje wymiar 
sprawiedliwości i jak żyją i pracują ad-
wokaci. 
Wróćmy do III Polsko-Ukraińskie-

go Szkolenia Adwokatów. Adwoka-
ci z Kijowa, po długim oczekiwaniu 
na wjazd do Polski, przekroczyli na-
szą wschodnią granicę dopiero póź-
nym wieczorem. Pierwsze cztery dni 
z dziewięciodniowej wizyty uczestnicy 
szkolenia spędzili w Warszawie. Naj-
pierw odwiedziliśmy Sąd Najwyższy. 
Tego dnia naszymi gośćmi opiekował 
się adw. Piotr Osiewacz z Częstocho-
wy, a o strukturze organizacyjnej i hi-
storii Sądu mówił dyrektor Biura Or-
ganizacyjnego Krzysztof Śledziewski. 
Następnie goście spotkali się z przed-
stawicielami Biura Studiów i Analiz 
Sądu Najwyższego: prof. dr. hab. Jac-
kiem Kosonogą i prof. dr. hab. Mate-
uszem Pilichem. Kolejnym punktem 
programu było spotkanie w ambasa-
dzie Ukrainy. W rozmowie poruszono 
także kwestie bardzo delikatne, m.in. 
historycznych relacji między kraja-
mi. Wszyscy byli zgodni, że oba na-
rody powinny dążyć do jak najbliższej 
współpracy między sobą.
1 grudnia, pod okiem adw. Jarosła-
wa Szczepaniaka, delegację przyjął 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Była 
to przypuszczalnie jedna z pierwszych 
zagranicznych delegacji, jaką minister 
podejmował po objęciu funkcji. Ad-
wokaci z Kijowa zasypali gospodarzy 
gradem pytań. Interesowały ich za-
sady funkcjonowania Ministerstwa 
Sprawiedliwości, jego struktura oraz 
wpływ członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej na prace legislacyjne. Po 
spotkaniu uczestnicy szkolenia poszli 
na spacer po warszawskiej Starówce.
Kolejnego dnia opiekę nad grupą ad-
wokatów z Kijowa przejęła Natalia 
Szałamacha. Zwiedziła z uczestnikami 
Zamek Królewski. Następnie wszyscy 
pomaszerowali pod siedzibę Naczel-
nej Rady Adwokackiej, gdzie z gość-
mi spotkał się przedstawiciel NRA, 
adwokat Ziemisław Gintowt. Rozma-
wiano o podobieństwach i różnicach 
obu samorządów i problemach korpo-
racyjnych. Część spotkania poświę-
cona była zagadnieniom finansowym. 
Problem składek adwokackich jest na 
Ukrainie tak samo istotny jak u nas. 
Mimo że budżet ukraińskiego samo-
rządu adwokackiego powinien być 
większy od naszego z uwagi na więk-
szą liczbę adwokatów (ok. 33 tys.), tak 
nie jest. Składka, jaką płacą adwoka-
ci ukraińscy na rzecz swojego samo-
rządu, to ok. 50 EUR rocznie! Pozaz-

Ci, którzy uważnie śledzą informacje publikowa-
ne przez naszą Radę lub Serwis Informacyjny Ad-
wokatury, wiedzą, że od 29 listopada do 7 grudnia 
2015 r. gościliśmy koleżanki i kolegów z Ukrainy.

ADWOKACI 
POLSCY I 
UKRAIŃSCY 
WSPÓŁPRACUJĄ!

Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak
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drościć. Spotkanie w Naczelnej Radzie 
zakończyło się zwiedzaniem Muzeum 
Adwokatury Polskiej. Zbiory były dla 
gości miłym zaskoczeniem – jak mó-
wili – nie ma podobnego miejsca na 
Ukrainie. Pozostałe dni szkolenia gru-
pa spędziła w Łodzi.
3 grudnia goście odwiedzili Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Przyjęła ich adiunkt w Ka-
tedrze Europejskiego Prawa Konstytu-
cyjnego, dr Izabela Skomerska-Mu-
chowska. Goście obejrzeli aulę, salę 
posiedzeń sądowych oraz Klinikę Pra-
wa. Kolejnym punktem była wyciecz-
ka do Sądu Okręgowego w Łodzi. Po 
gmachu oprowadzili gości sędzia Ro-
bert Świecki, wiceprezes Sądu Okrę-
gowego w Łodzi; sędzia Ewa Cha-
łubińska, rzecznik prasowy ds. 
cywilnych oraz Mirosław Godziszew-
ski, wicedyrektor SO. Okazało się, że 
sędzia Chałubińska tak biegle włada 
językiem rosyjskim, że pełniący tego 
dnia rolę tłumacza adw. Szczepaniak 
mógł się z niej wyłączyć. Ukraińscy 
adwokaci zwiedzili m.in. największą 
salę rozpraw w budynku Sądu przy uli-
cy Dąbrowskiego oraz salę „S”, znaj-
dującą się w nowym gmachu, w której 
toczą się procesy najniebezpieczniej-
szych grup przestępczych. Goście roz-
mawiali o polskich procedurach karnej 
i cywilnej oraz zapoznali się z możliwo-
ścią rejestrowania rozpraw cywilnych 
w systemie ReCourt. Uczestnicy szko-
lenia zwiedzieli też biuro obsługi inte-
resantów, a korzystając z uprzejmości 
wiceprezesa Sądu spotkali się w jego 
gabinecie i zadawali pytania na temat 
sądownictwa polskiego. Wycieczka 
zakończyła się w pokoju adwokac-
kim. Tutaj największe wrażenie zrobi-
ły wiszące w szafach togi adwokackie. 
Nasze służbowe stroje były dla gości 
intrygujące, ponieważ na Ukrainie ad-
wokaci nie noszą żadnych wyróżniają-
cych ich szat czy emblematów. Dzień 
zakończyła wizyta w jednej z łódzkich 
kancelarii adwokackich i kolacja w 
„Anatewce” po spacerze Piotrkowską.
4 grudnia goście wzięli udział w orga-
nizowanym przez NRA, ORA w Łodzi 
oraz Instytut Europejski w Łodzi se-
minarium poświęconemu problemo-
wi uchodźstwa w Unii Europejskiej. 
Gości przywitał dziekan ORA w Ło-
dzi, adwokat Jarosław Zdzisław Szy-
mański, a seminarium poprowadził 
adwokat Jarosław Szczepaniak. Byli 
też przedstawiciele władz rządowych 
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i samorządowych, sądownictwa, na-
uki, a także okręgowych rad adwo-
kackich z całej Polski i adwokaci - w 
większości z Łódzkiej Izby. Problemy 
związane z napływem imigrantów do 
Unii Europejskiej starali się przybli-
żyć zebranym wykładowcy: prof. dr 
hab. Piotr Daranowski, kierownik Ka-
tedry Prawa Międzynarodowego i Sto-

sunków Międzynarodowych WPiA UŁ; 
prof. dr hab. Jacek Skrzydło, adiunkt 
w Katedrze Prawa Międzynarodowe-
go i Stosunków Międzynarodowych 
WPiA UŁ; Danuta Przywara, prezes 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka i Daniel Witko z tejże fundacji; 
adw. Alicja Bień, honorowy konsul 
Republiki Francji; Rafał Rogala, szef 

Urzędu ds. Cudzoziemców; Witold 
Gerlicz, dyrektor Instytutu Europej-
skiego w Łodzi oraz adw. Walentin 
Stepiuk, dr Izabela Skomerska-Mu-
chowska i adw. Piotr Osiewacz. Ad-
wokaci z Ukrainy odwiedzili też Sąd 
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia. Ta 
wizyta, zorganizowana na specjalną 
prośbę gości, okazała się niezwykle 

udana i ważna z ich perspektywy. 
Mówili, że łódzki sąd „pierwszej li-
nii” dał im prawdziwy obraz pozio-
mu, na jakim jest nasze sądownic-
two. Dodawali, że są zachwyceni 
tym, co zobaczyli, a odnosiło się to 
zarówno do sfery technicznej, jak i 
sposobu prowadzenia sprawy przez 
sędziego. Miło to było usłyszeć!
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Kolejnym punktem III Polsko-Ukra-
ińskiego Szkolenia Adwokatów było 
jego uroczyste zakończenie w no-
wej siedzibie naszej Rady. Gospo-
darz – dziekan Szymański - podsu-
mował przebieg szkolenia i wręczył 
gościom drobne upominki. Tylko 
nieliczni wiedzą o nerwowych mo-
mentach, jakich doświadczyli or-

ganizatorzy uroczystości za spra-
wą cateringu, który nie dojechał 
na umówioną godzinę. Wystąpie-
nia mieli adw. Jarosław Szczepa-
niak,  Walentyn Stepiuk i Mykhailo 
Zaviriukha, którzy podzielili się spo-
strzeżeniami i wrażeniami z poby-
tu w Polsce. Gdy poczęstunek był 
gotowy, a organizatorów szkolenia 

opuściły emocje, przyszedł czas na 
niespodziankę - wystawę fotogra-
ficzną, przygotowaną specjalnie na tę 
okazję, poświęconą współpracy pol-
skich i ukraińskich adwokatów, nawią-
zanej podczas przewrotu na Majdanie. 
Zdjęcia przedstawiające walki, spo-
tkania adwokatów w Kijowie i Łodzi, 
fotografie z przebiegu szkoleń i innych 

wydarzeń z życia polskiej i ukraińskiej 
adwokatury wzbudziły duże zaintere-
sowanie i przywołały wspomnienia.  
Dziekan naszej Rady wzniósł toast za 
dotychczasową i przyszłą współpracę. 
Sobota była dniem wolnym. Goście z 
Ukrainy poznawali Łódź, która bardzo 
przypadła im do gustu.
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ADWOKAT PARTNEREM

Łódzcy adwokaci na VIII 
Europejskim Forum 
Gospodarczym - Łódzkie 2015

W BIZNESIE

VIII Europejskie Forum Gospodarcze 
- Łódzkie 2015 odbyło się 28 i 29 
września w hotelu DoubleTree by Hil-
ton. Imprezę organizuje marszałek 
województwa łódzkiego we współ-
pracy z Łódzką Agencją Rozwoju Re-
gionalnego S.A. Forum jest miejscem 
spotkań i dyskusji ponad dwóch ty-
sięcy osób ze świata biznesu, polityki 
i nauki, którego ideą jest upowszech-
nianie dobrych praktyk biznesowych. 
Łódzka Izba Adwokacka wzięła udział 
w tym wydarzeniu, aby promować 
dobrą praktykę biznesową, jaką jest 
korzystanie z kompleksowej obsługi 
prawnej firmy i zawód adwokata jako 
profesjonalisty, który w najlepszy spo-
sób jest w stanie taką obsługę zapew-
nić.  
VIII EFG było wydarzeniem prestiżo-

wym, uświetnionym nie tylko obec-
nością prezydenta Łodzi Hanny Zda-
nowskiej oraz wojewody Jolanty 
Chełmińskiej, ale także wystąpieniami 
prezydentów Aleksandra Kwaśniew-
skiego i Lecha Wałęsy. Gościem spe-
cjalnym Forum był prof. Szewach We-
iss. 
Inicjatorem udziału Izby w Forum był 
adw. Bartosz Prusiński. Projekt zo-
stał zrealizowany w ramach założeń 
przyjętej przez Okręgową Radę Adwo-
kacką w Łodzi strategii wizerunkowej, 
przy wsparciu komisji ds. współpracy 
z Łódzką Agencją Rozwoju Regional-
nego pod przewodnictwem adw. Mar-
ty Urbańskiej-Arendt i komisji ds. wi-
zerunku i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, której działania koor-
dynował adw. Piotr Nowakowski. 

Izba była reprezentowana na VIII 
EFG w kilku obszarach. Prowadzo-
ny był punkt informacyjny, w którym 
przedsiębiorcy mogli porozmawiać 
z adwokatami Izby oraz zapoznać się 
z materiałami informacyjnymi na te-
mat wsparcia prawnego w biznesie. 
Odbyły się spotkania z przedstawicie-
lami m.in. Business Centre Club oraz 
Konfederacji Lewiatan. 
W Forum wzięło udział ponad 2000 
uczestników. Każdy z nich otrzymał 
publikacje informacyjne, dotyczą-
ce profesjonalnych usług prawnych 
dla biznesu, adwokata w charakte-
rze in-house lawyer, przewagi obsługi 
prawnej prowadzonej na podstawie in-
nej niż umowa o pracę oraz wsparcia 
adwokatów dla przedsiębiorców dzia-
łających na arenie międzynarodowej.  

Podczas drugiego dnia przedstawi-
ciele Izby Adwokackiej w Łodzi po-
prowadzili panel „Adwokat partnerem 
w biznesie – klasyczne i innowacyjne 
modele wsparcia prawnego dla przed-
siębiorców i samorządów” poświęco-
ny roli adwokata w profesjonalnej ob-
słudze prawnej przedsiębiorstw oraz 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Podczas panelu moderowanego przez 
prof. Szymona Byczkę wystąpienia 
mieli łódzcy adwokaci specjalizujący 
się w obsłudze prawnej podmiotów 
gospodarczych. 
Konsul Honorowy Republiki Francu-
skiej, adw. Alicja Bień przedstawiła 
możliwości wsparcia, jakie adwokaci 
są w stanie zapewnić w zakresie mię-
dzynarodowej współpracy w biznesie. 
Adw. Jerzy Szczepaniak podkreślił 

inicjatorem udziału Izby w Forum 
był adw. Bartosz Prusiński. 
Projekt został zrealizowany 

w ramach założeń przyjętej przez 
Okręgową Radę Adwokacką 

w Łodzi

Opr. adw. Aleksandra 
Bierzgalska 
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ADWOKAT PARTNEREM

biznesowe znaczenie negocjacji i moż-
liwości korzystania ze wsparcia adwo-
kata przy tej formie zawierania umów 
i rozstrzygania sporów. Adw. Mirosław 
Narolski przedstawił aspekty prawne-
go zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji w biznesie.
Podczas panelu wystąpienia wygłosili 
nie tylko adwokaci, ale również przed-
stawiciele biznesu i władz samorzą-
dowych stale współpracujący z Izbą.  
Piotr Paweł Piechowiak - wiceprezes 
Zarządu Sklepy Komfort S.A. - przed-
stawił kwestię obsługi prawnej firmy 
z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz 
korzyści wynikające z podjęcia współ-
pracy z adwokatem, wśród których 
podkreślił profesjonalizm i brak obcią-
żeń przedsiębiorcy wynikających z za-
trudnienia prawnika w formie umowy 

o pracę. Głos zabrał również Przemy-
sław Konrad Staniszewski, prezydent 
Zgierza, który przedstawił perspekty-
wę współpracy z adwokatami w ra-
mach pomocy prawnej dla samorzą-
dów.
Według rankingu Global Benchmark 
Complexity Index Polska ma najbar-
dziej skomplikowane przepisy praw-
ne w Europie, zajmuje niechlubne 
pierwsze miejsce wśród krajów eu-
ropejskich i siódme miejsce na świe-
cie. W ramach panelu przedstawiciele 
Izy Adwokackiej w Łodzi przekonywa-
li uczestników EFG, że w świecie tak 
rozbudowanych regulacji prawnych, 
ulegających dynamicznym zmianom, 
korzystanie z pomocy prawnej adwo-
kata w ramach stałej i kompleksowej 
obsługi przedsiębiorstwa nie jest już 

tylko kwestią prestiżu, ale koniecznością 
i warunkiem efektywnego rozwoju firmy. 
Korzystanie z pomocy adwokata w sytuacji 
wystąpienia problemu prawnego jest w no-
woczesnym biznesie rozwiązaniem daleko 
niewystarczającym. Profesjonalna obsługa 
prawna pozwala na eliminowanie zagrożeń 
prawnych zanim staną się problemami i mi-
nimalizowanie ryzyka sporów sądowych.
Celem udziału Izby Adwokackiej w Łodzi 
w VIII EFG było przekonanie przedsiębior-
ców, że adwokat jest najlepszym wyborem 
wsparcia prawnego dla biznesu, a oferta 
łódzkich adwokatów pozwala na znalezie-
nie obsługi prawnej dla każdej firmy - od 
przedsiębiorców rozpoczynających działal-
ność gospodarczą i małych firm po rozbu-
dowane przedsiębiorstwa i koncerny dzia-
łające na arenie międzynarodowej. Był to 
innowacyjny sposób prezentacji potencja-
łu łódzkiej Adwokatury w sektorze obsłu-
gi prawnej przedsiębiorców - nadal zdomi-
nowanym przez radców prawnych. Udział 
w Forum był również istotnym elementem 
budowania wizerunku adwokata w naszym 
mieście. Adwokatura była jedynym środowi-
skiem prawniczym reprezentowanym na VIII 
EFG, a udział adwokatów w Forum spotkał 
się z dużym zainteresowaniem. . 

korzystanie z pomocy prawnej 
adwokata w ramach stałej 
i kompleksowej obsługi 

przedsiębiorstwa nie jest już 
tylko kwestią prestiżu, ale 
koniecznością i warunkiem 
efektywnego rozwoju firmy 

Opr. adw. Aleksandra 
Bierzgalska 
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To kontynuacja strategii budowania 
silnej marki adwokatury. Wymaga 
dużego nakładu pracy przez wiele 
lat, wielu doświadczonych adwoka-
tów i osób, które służą swoi czasem, 
wiedzą i umiejętnościami. Zawód ad-
wokata powinien być rozpoznawalny 
i zdobywać uznanie społeczne. Pra-
ce polegają m.in. na organizacji ak-
cji edukacyjnej o zasięgu regional-
nym. Uczymy młodzież, kształtujemy 
postawy, prezentujemy nasz zawód 
przez adwokatów edukatorów. Mło-
dzież zdobywa podstawowe infor-
macje o prawie i mechanizmach po-
stępowania w trudnych sytuacjach. 
Kształtujemy świadomość opinii pu-
blicznej i przez proces edukacyjno-
-wychowawczy – świadomość poko-
lenia przyszłych klientów. 
Prowadzimy zajęcia z dziedziny praw 
dziecka, praw nieletnich, na te-
mat przemocy w internecie i obrony 
przed nią. Adwokaci namawiają, aby 
w ważnych sprawach prosić ich o 
wsparcie. Koordynatorem przedsię-
wzięcia jest adw. Maria Janik. Ko-
misja wizerunkowa systematycznie 
włącza w projekty kolejnych adwo-
katów i aplikantów, współpracuje z 
innymi komisjami. Dziękujemy także 
kolegom spoza Łodzi za aktywność!
Mecenas Anna Głowińska zainicjo-
wała udział adwokatów w cyklu sta-
łych i darmowych porad prawnych w 
urzędzie miejskim w Zgierzu.
Okręgowa Rada Adwokacka w Ło-
dzi kontynuuje akcję edukacyjną dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. W bieżącym roku 
akcja edukacyjna objęła także szko-
ły pozałódzkie. Wykłady prowadzone 

są w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Kazimierza Wielkiego w Zduń-
skiej Woli, I Liceum im. Tadeusza 
Koścuszki w Łasku, Gimnazjum nr 1 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go w Łasku. Zajęcia prowadziły adw. 
Kinga Chudobińska i Monika Mali-
nowska-Wągrowska. Planowane jest 
rozszerzenie akcji w regionie. 
28 września w Samorządowym Li-
ceum Ogólnokształcącym w Zgie-
rzu zostało podpisane porozumienie 
pomiędzy ORA w Łodzi, reprezen-
towaną przez dziekana Jarosława 
Szymańskiego i Zgierzem, repre-
zentowanym przez prezydenta Prze-
mysława Staniszewskiego w sprawie 
wdrożenia programu edukacyjne-
go Rozumieć Prawo. Od październi-
ka adwokaci Izby Łódzkiej prowadzą 
zajęcia w czterech szkołach: w Sa-
morządowym Liceum Ogólnokształ-
cącym, 1 Gimnazjum w Zgierzu, 2 
Gimnazjum w Zgierzu i 3 Gimnazjum 
w Zgierzu. 
W październiku ORA podjęła współ-
pracę z Towarzystwem Aktywiza-
cji Kreatywnej w Łodzi - adwoka-
ci prowadzą wykłady dla seniorów 
oraz udzielają darmowych porad 
prawnych. Wykłady prowadziła m.in. 
adw. Aleksandra Bierzgalska. Tema-
tyką były najczęściej zawierane w 
życiu codziennym umowy. Poruszo-
no kwestie klauzul i niedozwolonych 
umów zawieranych przez telefon, a 
także praw konsumenta do reklama-
cji i rękojmi.
ORA po raz pierwszy włączyła łódz-
kich adwokatów do udziału w co-
rocznej kweście na Cmentarzu 
Starym w Łodzi, organizowanej 1 li-

stopada. Celem kwesty jest ratowa-
nie zabytków miasta, a udział w niej 
adwokatów stanowi przejaw spo-
łecznego zaangażowania przedsta-
wicieli zawodu zaufania publicznego. 
Inicjatywę organizuje adwokat Moni-
ka Szkurłat.
Zapraszamy do współpracy i dzięku-
jemy adwokatom i aplikantom, któ-
rzy wspierają nasze działania!

SILNA MARKA
Komisja ds. wizerunku i współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
działalności pro bono kolejny rok poświęca 
pracy na rzecz budowania wizerunku silnej 
i nowoczesnej adwokatury m.in. przez 
strategię działań CSR [ang. Corporate Social 
Responsibility].

Opr. adw. 
Ewa Stępniewicz - Kwaśny 
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Katarzyna FULKO: „Spotykamy się nie-
długo przed nowym rokiem. W 2016 r. 
czeka nas sporo zmian… także w zakre-
sie przepisów prawa. Od 1 stycznia 2016 
r. wchodzą w życie istotne zmiany przepi-
sów prawa podatkowego, postępowania 
cywilnego, pojawią się nowe instytucje 
wprowadzone m.in. przez prawo restruk-
turyzacyjne. Porozmawiajmy jednak tylko 
o tych zmianach wprowadzonych przez 
ustawę z 10 września 2015 r., stwo-
rzonej w celu wspierania polubownych 
metod rozwiązywania sporów. Oboje 
jesteśmy adwokatami – mediatorami. 
Skoncentrujmy się na ocenie tej regulacji 
z punktu widzenia pełnomocnika repre-
zentującego klienta w postępowaniu cy-
wilnym. Które z tych zmian uważasz za 
służące rozwojowi mediacji w Polsce?”

Marcin BIAŁECKI: - Te zmiany, moim 
zdaniem, należy ocenić bardzo pozytyw-
nie, głównym celem znowelizowanych 
przepisów jest wspieranie rozwoju metod 
ADR [Alternative Dispute Resolution – al-
ternatywne sposoby rozstrzygania spo-
rów] i ich promowanie z perspektywy 
sądu i pełnomocników procesowych. 
Na tym etapie trudno o oceny, gdyż re-
gulacje jeszcze nie obowiązują. Wyda-
je się jednak, że korzystanie z mediacji 
stanie się bardziej popularne, szczegól-
nie wśród osób korzystających z instytu-
cji zwolnienia od kosztów sądowych. Do-
tychczasowe przepisy stwarzały bariery 
w tym zakresie i nie stanowiły zachęty do 
obniżania kosztów postępowania. Duży 
nacisk ustawodawca położył na promo-
wanie mediacji przez sądy, tworząc in-
stytucję koordynatora ds. mediacji.

Jak zatem oceniasz całokształt 
zmian, jakie mają wejść w życie 1 
stycznia 2016 r., w zakresie polubow-
nych metod rozwiązywania sporów?  
- Oczywiście pozytywnie. Najbardziej 
cieszy mnie, że większość uchwalo-
nych zmian stanowi odpowiedź na for-
mułowane przeze mnie postulaty de 

lege lata i de lege ferenda. Poświęci-
łem wiele czasu na analizowanie tych 
zagadnień nie tylko z perspektywy teo-
rii, ale przede wszystkim zależało mi na 
utylitarności obowiązujących regulacji.

Z jakich zatem względów me-
diacja jest tak istotna, że na-
leży ją wspierać systemowo? 
- To temat na szeroką dyskusję. Mediacja 
to jedna z tych metod ADR, która poma-
ga stronom w rozwiązaniu ich sporu bez 
arbitralnego udziału sądu. Świadomość 
zawarcia ugody przed mediatorem, któ-
rą sami wypracujemy, ma ogromny 
wpływ na kształt naszych relacji w przy-
szłości. Do tego dochodzi element psy-
chologiczny, który powoduje, że strony 
w wielu przypadkach odbierają mediację 
jako przejaw „sprawiedliwego rozwią-
zania sporu”, a nie jego jednostronnego 
rozstrzygnięcia. Satysfakcja stron ma tu 
wręcz fundamentalne znaczenie. Me-
diacja daje większe możliwości niż sala 
rozpraw. Podczas posiedzeń mediacyj-
nych nie ma presji czasu, zmniejsza się 
element stresu dzięki odformalizowanej 
atmosferze. Wielokrotnie, szczególnie 
w ramach mediacji rodzinnej, zauważam, 
że strony zaczynają ze sobą rozmawiać 
i widzą też swoje własne błędy.

Podczas mediacji czasem dzieją 
się rzeczy niemal magiczne. Ludzie 
tkwiący w sporze po kilka lat, którzy 
nie potrafią – jak się wydaje - zamie-
nić ze sobą spokojnie choćby jedne-
go słowa – po zakończeniu mediacji, 
nie przesadzam, wychodzą uśmiech-
nięci, umawiając się na kawę. Zda-
rzały mi się takie przypadki. Nie-
stety, nadal jest sporo niechęci do 
korzystania z instytucji mediacji. Czy 
wobec tych uprzedzeń społecznych 
mediacja w Polsce ma przyszłość co 
najmniej taką jak w systemie com-
mon law?
- Nie ukrywam, że nasza kultura praw-
na przypomina trochę takie „włoskie 

małżeństwo”, musi być gorąco i bardzo 
emocjonalnie, a jak wiadomo emocje za-
słaniają nam oczy na problem i skupia-
my się na walce na słowa, a nie na argu-
menty. A słowa, jak zawsze powtarzała 
mi mecenas Krystyna Skolecka-Kona, są 
najpotężniejszą bronią, jaką mamy. Sło-
wa mogą nawet zabić.
 
Jak zachęciłbyś jako adwokat swo-
ich klientów do udziału w mediacji? 
Jakie możliwe korzyści mogą prze-
konać klientów do skorzystania z tej 
metody rozwiązywania sporów? Po-
nieważ często również profesjonalni 
pełnomocnicy zdają się nie wierzyć 
w siłę mediacji, stając się nieste-
ty tzw. hamulcowymi całego po-
stępowania, jakie argumenty mogą 
przekonać adwokatów do propa-
gowania mediacji wśród klientów? 
- Do tej pory zawsze proponowałem 
klientom udział w mediacji i opisywałem 
szczegółowo jej zalety. Nie zawsze uda-
wało mi się ich przekonać. Zasada do-
browolności oznacza, że do tanga trze-
ba dwojga. Ta metoda nie zadziała, jeżeli 
nastawienie ad initium będzie negatyw-
ne. W najbliższym czasie odbieram no-
minację sędziowską i mam nadzieję, że 
jako sędzia będę propagował ideę me-
diacji, co umożliwią mi znowelizowane 
przepisy. Mamy odpowiednie narzędzia 
- pytanie tylko, czy będziemy potrafi-
li z nich korzystać w odpowiedni spo-
sób. Dla klienta ważna jest satysfakcja 
i zadowolenie z zakończenia sprawy, dla 
mnie jako adwokata liczy się tylko satys-
fakcja i zadowolenie klienta, a nie wy-
grana sprawa - za wszelką cenę z na-
rażeniem klienta na długi i kosztowny 
proces. W tym nasze oczekiwania są 
zbieżne. Zadowolony klient zawsze wró-
ci. To jak z kupnem produktu dobrej 
marki. Mamy swoje przyzwyczajenia.  
 
Dobrze powiedziane. Myślę, że 
z twoim adwokackim doświadcze-
niem, pozwalającym na spojrzenie 

na toczące się postępowanie sądo-
we nie tylko z punktu widzenia ławy 
sędziowskiej, masz duże możliwości 
pracy u podstaw i przekonywania, że 
instytucja mediacji służy także wy-
miarowi sprawiedliwości. Dobrze 
wiemy, iż sędziowie, będąc zobligo-
wani przepisami prawa, powinni dą-
żyć do ugodowego rozwiązania spo-
ru – czy adwokaci winni angażować 
się w propagowanie idei mediacji?  
- Pewnie, że tak. Wiedza z zakresu me-
diacji i udział w szkoleniach z technik 
rozwiązywania sporów są bardzo przy-
datne na sali rozpraw. Coraz więcej ad-
wokatów zostaje mediatorami, a to za-
wsze jest tzw. nebenjob, czyli zawód 
„poboczny”. Nigdy nie wiadomo, kiedy 
takie umiejętności się przydadzą. My-
ślę, że propagowanie idei mediacji po-
winno leżeć w interesie Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi, chociażby z punk-
tu widzenia budowania wizerunku adwo-
katury i wcielania w życie zasady: pojed-
nać, nie sądzić. Inicjatywy organizowania 
szkoleń przez Okręgową Radę Adwo-
kacką należy oceniać pozytywnie. Ad-
wokat nie może być postrzegany tylko 
jako „osoba od prowadzenia sprawy” - 
dziś musimy nauczyć się żyć i pracować 
z nastawieniem na rozwiązanie konfliktu. 
 
Okręgowa Rada Adwokacka w Ło-
dzi - poprzez działania Ośrodka Me-
diacji – podjęła się zorganizowania 
szkoleń z zakresu mediacji oraz ko-
munikacji i konfliktu. Planowane są 
kolejne szkolenia związane z me-
diacją - nie tylko z punktu widzenia 
obowiązujących przepisów. Wróćmy 
jednak do twoich doświadczeń jako 
mediatora...
- Prowadzę dużo szkoleń z dziedziny me-
diacji - w Polsce i zagranicą. Wiąże się 
to głównie z prowadzonymi równolegle 
badaniami naukowymi i pracą na uczel-
ni. Praktyka to głównie mediacja rodzin-
na, bo sprawy rodzinne są mi najbliższe. 
Sprawy trudne, bo związane na przy-
kład z uprowadzaniem dzieci zagrani-
cę. W ostatnim czasie wybrano mnie do 
dziesięcioosobowego zespołu doradców 
LEPCA. Zespół jest międzynarodowy 
i mamy pracować nad propagowaniem 
mediacji w ramach Konwencji haskiej 
z 25 października 1980 r. dotyczącej cy-

MEDIACJA – „ZAWÓD 
POBOCZNY”?
Z dr. Marcinem Białeckim – do niedawna adwoka-
tem, obecnie sędzią Sądu Rejonowego dla Łodzi – 
Śródmieścia rozmawia adw. Katarzyna Fulko 

Opr. adw. 
Katarzyna Fluko
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Opr. adw. 
Katarzyna Fluko

wilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę.
 
Dlaczego zdecydowałeś się zostać 
mediatorem?
- To moje ciągłe poszukiwanie nowych 
dróg samorozwoju. Czysta ciekawość 
i silny związek z doktoratem o mediacji, 
który napisałem. Uznałem, że nie będę 
tylko specjalistą ds. mediacji, który na-
pisał o niej kilkadziesiąt publikacji. Mnie 
zawsze fascynowało połączenie teorii 
z praktyką. Dlatego tak bardzo lubię pra-
cę adiunkta na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, zawód ad-
wokata i mediatora. To idealny mariaż.

Co lubisz najbardziej w pracy media-
tora?
- Emocje skonfliktowanych stron i meto-
dy, które pozwalają mi na ich wyciszenie.  
 
Najciekawsza sprawa, którą prowa-
dziłeś? 
- Było ich dużo, ale najbardziej utkwiły 
mi w pamięci te sprawy, gdzie strony po-
chodziły z różnych krajów i były to me-
diacje transgraniczne rodzinne, podczas 
których wiele dowiadujemy się o kultu-
rze prawnej w innych krajach. Sporo się 
można nauczyć od mediatorów repre-
zentujących różne szkoły. Mediacja jest 
fascynująca właśnie przez te emocje, 
o których mówiłem. Poza tym nigdy nie 
wiem, jak skończy się dana historia, bo 
jej finał tworzą sami aktorzy, a nie „sce-
narzysta”.
 
Czy jako adwokat angażowałeś się 
w prace Ośrodka Mediacji przy ORA 
w Łodzi?
- Tak, otrzymałem taką propozycję. Nie-
zmiernie mnie ucieszyła ta inicjatywa 
Okręgowej Rady Adwokackiej. Pomimo 
moich planów zawodowych pozostaję 
nadal otwarty na współpracę z Ośrod-
kiem, przede wszystkim w dziedzinie 
propagowania wiedzy na temat mediacji 
wśród adwokatów Izby Łódzkiej. Lubię 
nowe wyzwania.

Redakcja Kroniki składa kol. Marci-
nowi Białeckiemu serdeczne życzenia 
powodzenia na nowej ścieżce pracy 
zawodowej. 
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NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA W NOWYM 
ROKU 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 5 

sierpnia 2015 r. „o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej” (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1255), 
przy czym część jej postanowień (w szczególności 
odnoszących się do przygotowania wykonywania 
regulacji zawartej w ustawie) obowiązuje już od 31 
sierpnia 2015 r.

Realizacji ustawy przez okręgowe rady 
adwokackie i adwokatów służy uchwała 
nr 40/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej 
z 19 września 2015 r.
Świadczenie nieodpłatnej pomocy praw-
nej stanowi zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej realizowane przez 
powiaty – przy czym wykonanie tego 
zadania polega na organizowaniu tzw. 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
przyjmujących interesantów w przecięt-
nym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 
co najmniej 4 godziny dziennie. Obsłu-
gę prawną w punktach, na podstawie 
zawartych umów, świadczą adwokaci, 
radcy prawni, oraz wyłonione w drodze 
konkursu ofert organizacje pozarządowe.
Wykonaniu zadania mają służyć zawie-
rane corocznie pomiędzy powiatami 
a okręgowymi radami adwokackimi i ra-
dami okręgowych izb radców prawnych, 
właściwymi dla siedziby władz powiatów, 
porozumienia w sprawie nieodpłatnej po-
mocy prawnej. Aktualnie zostało zawarte 
porozumienie trójstronne, które reguluje 
kwestie związane ze świadczeniem po-
mocy prawnej w wykonaniu komentowa-
nej ustawy od 1 stycznia do 31 grudnia 
2016 r. Porozumienia mają zapewniać 
równomierny udział adwokatów i radców 
prawnych w realizacji zadania polegają-
cego na świadczeniu pomocy prawnej 
oraz zawierać ustalenia stron dotyczące 
jego wykonania, w szczególności doty-
czące liczby adwokatów i radców praw-
nych, którzy mają udzielać pomocy 
prawnej, zobowiązania okręgowej rady 
adwokackiej do wskazania adwokatów 
wyznaczonych do pełnienia tej funkcji, 
wraz z zastępcami, zasady wynagradza-
nia adwokatów, zasady wykorzystania 
urządzeń technicznych w punktach nie-
odpłatnej pomocy prawnej.
W przypadku niezawarcia powyższego 
porozumienia dziekan okręgowej rady 
adwokackiej zobligowany zostaje usta-
wowo do wskazania staroście adwoka-
tów wyznaczonych do udzielania nieod-
płatnej pomocy prawnej.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Ad-
wokackiej okręgowe rady adwokackie 

corocznie gromadzą informacje o adwo-
katach deklarujących gotowość udziela-
nia nieodpłatnej pomocy prawnej. Adwo-
kaci winni wskazać powiat, na obszarze 
którego deklarują gotowość świadczenia 
pomocy prawnej. Na podstawie zgło-
szeń okręgowe rady adwokackie tworzą 
imienne wykazy adwokatów, dla każde-
go z powiatów z osobna. Wykazy tworzy 
się według kolejności zgłoszeń adwo-
katów (przy czym okręgowe rady ad-
wokackie mogą przyjąć inną kolejność 
adwokatów na wykazach). Na podsta-
wie wykazów okręgowe rady adwokac-
kie zgłaszają starostom listy adwokatów 
wyznaczonych do świadczenia pomocy 
prawnej, jak również ich zastępców.
Zgodnie z § 1 ust. 8 powołanej uchwa-
ły Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat 
zostaje skreślony z imiennego wykazu na 
swoje żądanie, w razie jego zawiesze-
nia w czynnościach zawodowych, utra-
ty prawa wykonywania zawodu, w wy-
padku przeniesienia siedziby zawodowej 
do innej izby, jak również na skutek roz-
wiązania przez powiat umowy z adwoka-
tem. W takim wypadku obowiązki zwią-
zane ze świadczeniem pomocy prawnej 
adwokata do tego wyznaczonego mogą 
być powierzone kolejnym adwokatom 
z imiennych wykazów (wyznaczonym za-
stępcom). Jednocześnie stosownie do § 
1 ust. 5 uchwały w wypadku, gdy sta-
rosta wskaże okręgowej radzie adwo-
kackiej dodatkową liczbę adwokatów do 
udzielania pomocy prawnej – okręgowa 
rada adwokacka wskazuje adwokatów 
umieszczonych w dalszej kolejności na 
imiennym wykazie adwokatów. Sytuacja 
ta może dotyczyć powierzenia obsługi 
dodatkowych punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej przysługujących organi-

zacjom pozarządowym, w wypadku ich 
niewyłonienia w drodze konkursu.
Wskazanie adwokata przez okręgową 
radę adwokacką stanowi podstawę do 
zawarcia przez niego z odpowiednim po-
wiatem indywidualnej umowy. Umowa 
ta powinna zawierać w szczególności: 
(1) wskazanie miejsca i czasu udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej, (2) okre-
ślenie wynagrodzenia za udzielanie nie-
odpłatnej pomocy prawnej, (3) określenie 
sposobu korzystania z lokalu, w którym 
będzie usytuowany punkt nieodpłat-
nej pomocy prawnej, (4) wskazanie nie-
zbędnych urządzeń technicznych, w tym 
zapewniających dostęp do bazy aktów 
prawnych umożliwiających udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej, (5) zasa-
dy zapewniania dostępu do bazy aktów 
prawnych umożliwiającego udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej, (6) zasady 
zapewniania przez adwokata zastępstwa 
w przypadku, gdy nie będzie on w sta-
nie osobiście udzielać nieodpłatnej po-
mocy prawnej, (7) zasady rozwiązania 
tej umowy. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej adwo-
kat udziela osobiście. Jedynie wyjątko-
wo, co oznacza w ustawowym brzmieniu 
„w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach”, pomocy prawnej można udzie-
lić z upoważnienia do zastępowania dla 
aplikanta adwokackiego. Adwokat może 
odmówić z ważnych powodów udzielenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej – będąc 
w takiej sytuacji zobligowany do poin-
formowania osoby uprawnionej o innych 
punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 
na obszarze powiatu.
Jaki będzie zakres pomocy prawnej? 
Otóż standardowa porada prawna tj.: 
(1) poinformowanie osoby uprawnio-
nej o obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach lub 
o spoczywających na niej obowiązkach 
lub (2) wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu praw-
nego, lub (3) udzielenie pomocy w spo-
rządzeniu projektu pisma w sprawach, 
których dotyczy porada, przy czym usta-
wa wyłącza sporządzanie pism proceso-
wych w toczącym się już postępowaniu 

Opr. adw. Jarosław Wyrwas
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przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowo-
-administracyjnym, lub (4) sporządzenie 
projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych, lub ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu w postępowaniu sądowym, 
lub ustanowienie adwokata, radcy praw-
nego, doradcy podatkowego lub rzeczni-
ka patentowego w postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym. 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmu-
je spraw: (1) podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, (2) z zakresu prawa celnego, de-
wizowego i handlowego, (3) związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, z wyjątkiem przygotowania do roz-
poczęcia tej działalności. Zastanawiające 
jest przy tym, iż mogą zaistnieć takie sy-
tuacje, gdy osoba zgłaszająca się po po-

moc prawną nie wie, że zakres pomocy, 
której należy jej udzielić, to właśnie pra-
wo handlowe albo celne.  
Świadczenie nieodpłatnej pomocy praw-
nej służy jedynie „osobom uprawnio-
nym”, wskazanym w art. 4 ustawy, to jest 
osobom fizycznym: (1) którym w okresie 
12 miesięcy poprzedzających zwróce-
nie się o udzielenie nieodpłatnej pomo-
cy prawnej zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy z 12 marca 2004 r. „o pomocy 
społecznej” (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 
z późn. zm.) i wobec których w tym okre-
sie nie wydano decyzji o zwrocie nie-
należnie pobranego świadczenia lub 
(2) które posiadają ważną Kartę Dużej 
Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 
grudnia 2014 r. „o Karcie Dużej Rodzi-
ny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863), lub (3) 

które uzyskały zaświadczenie, o którym 
mowa w ustawie z 24 stycznia 1991 r. 
„o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego” (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 
693), lub (4) które posiadają ważną legi-
tymację weterana albo legitymację wete-
rana poszkodowanego, o których mowa 
w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. „o wete-
ranach działań poza granicami państwa” 
(Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203), lub 
(5) które nie ukończyły 26 lat, lub (6) któ-
re ukończyły 65 lat, lub (7) które w wy-
niku wystąpienia klęski żywiołowej, ka-
tastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
znalazły się w sytuacji zagrożenia lub po-
niosły straty. Uprawnienie do uzyskania 
pomocy prawnej powinno być wykazane 
dokumentami lub oświadczeniami szcze-

gółowo opisanymi w ustawie.
Adwokat świadczący pomoc prawną ma 
obowiązek dokumentowania w tzw. kar-
cie nieodpłatnej pomocy prawnej każ-
dego przypadku udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej, z podaniem informacji 
dotyczących czasu trwania i formy po-
mocy oraz dziedziny prawa, której doty-
czyła ta pomoc. Kartę nieodpłatnej po-
mocy prawnej adwokat winien przekazać 
staroście do 10 dnia następnego miesią-
ca kalendarzowego. Do karty załącza się 
pobrane od osób uprawnionych oświad-
czenia (dotyczące posiadania uprawnień 
do uzyskania pomocy), przy czym win-
ny one zostać przedstawione w sposób 
uniemożliwiający powiązanie karty nie-
odpłatnej pomocy prawnej z oświadcze-
niem osoby uprawnionej.
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KUDOWA ZDRÓJ 2015 
Komisja Doskonalenia Zawodowego 
ORA w Łodzi zorganizowała je w ta-
kiej formule wyjazdowej po raz pierw-
szy. Wzięło udział blisko 60 osób; 
była uroczysta kolacja i wycieczka 
do Pragi. A wychodząc z Kudowy 
po 20-minutowym spacerze można 
było znaleźć się w Czechach, od-
dychajac świeżym, górskim powie-
trzem... A tam smakować lokalną 
kuchnię oraz oceniać tradycje pi-
wowarskie. W samej Kudowie naj-
większą popularnością cieszyła się 
Pijalnia Wód, w której serwowane 
jest również - podobno bardzo zdro-
we - piwo z Browaru Jana. Pokory i 
refleksji uczyła zaś słynna i ponura 
Kaplica Czaszek.
Zapewniono transport komfortowym 
autokarem, co sprzyjało pogłębia-

niu znajomości i wymianie poglądów 
– już na wstępnym etapie szkolenia. 
Wspólny transport w nieoceniony spo-
sób pogłębił integrację środowiska, co 
widać było szczególnie w drodze po-
wrotnej. Uczestnicy wprost nie mo-
gli się ze sobą rozstać!
Szkolenie połączone było z bardzo 
ciekawą wycieczką do Pragi, stolicy 
Czech. Poczuliśmy tamtejszy klimat 
restauracyjny, poznaliśmy lokalne 
potrawy, muzykę oraz warzone na 
miejscu świeże piwa. Wykłady pro-
wadzili sami adwokaci łódzcy; nie-
które zajęcia miały formę koleżeń-

SZKOLENIE ADWOKATÓW

To szkolenie było zupełnie inne 
niż dotychczasowe. Odbywało 
się w urokliwej Kudowie Zdroju 
27-29 listopada w Hotelu Verde 
Montana Wellness & Spa. 

Opr. adw. 
dr Sylwester Redeł 
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Opr. adw. 
dr Sylwester Redeł 

skich warsztatów. Szkolenie za szybko 
się skończyło – tak było miło! Jednak, 
w poczuciu dobrze wypełnionego obo-
wiązku szkoleniowego, w niedzielę 29 
listopada wróciliśmy do Łodzi. 
Tradycyjna, uroczysta kolacja połą-
czona była z zabawą andrzejkową 
do rana! Nie obyło się bez karaoke, 
które na stałe wpisało się w nasze 
szkolenia, a dyskoteka wynagrodzi-
ła nam trudy wcześniejszego zgłę-
biania wiedzy. Czas wolny (bar, ba-
sen, strefa wellness) umilały nam 
podśpiewywane przez wielu uczest-
ników fragmenty piosenki polskich 
piłkarzy po awansie na Euro 2016: 
przez twe oczy zielone... la la la... 
Uczestnikom dziękuję za udział i 
niezapomnianą atmosferę: Brawo 
Wy! Kolegom i Koleżankom, którzy 
przyjęli zaproszenie do wygłoszenia 
wykładów – szacunek! A ponieważ 
zbliżają się święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok: wszystkim - najlep-
sze życzenia! Spotkamy się w 2016 r. 
na szkoleniach!
Z koleżeńskim pozdrowieniem - prze-
wodniczący Komisji Doskonalenia 

ORA - WYDARZENIA
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BAL MISTRZÓW SPORTU 

2015 
8 września dawno za nami, 
a wspomnienia nadal żywe 
i taneczne, jak tradycyjnie 

organizowany tego dnia 
przez naszą Radę Bal 

Mistrzów Sportu 

Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak
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Jak co roku także i tym razem impre-
za odbyła się w hotelu Agat w Łodzi. 
Choć na kilka dni przed piątkowym 
balem na liście zgłoszeń było nie-
spełna 30 osób, to pomni doświad-
czeń z poprzednich lat organizatorzy 
zachowali spokój do końca. Wcze-
śniej wszystkie znaki na niebie i zie-
mi wskazywały, że bal może być klapą 
– tego dnia odbywała się konkuren-
cyjna impreza u Komorników i wyjaz-
dowe szkolenie aplikantów adwokac-
kich naszej Izby. Na szczęście wierni 
Przyjaciele Balu okazali się niezawodni 

i późno, bo późno, ale obudzili się z zi-
mowego snu, przesyłając ponad 100 
zgłoszeń. Tradycja została uratowana i 
dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi Jarosław Zdzisław Szymański 
mógł uroczyście rozpocząć bal. Bawili 
się przedstawiciele wszystkich zawo-
dów prawniczych: komornicy, nota-
riusze, prokuratorzy, radcowie praw-
ni, sędziowie i adwokaci. Wśród gości 
byli adwokaci nie tylko z Izby Łódzkiej, 
ale i przedstawiciele środowisk praw-
niczych z całego kraju.
Wodzirejami zostali doświadczeni w 
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tej roli adwokaci Sylwia Kubiak-Kie-
lichowska i Jarosław Szczepaniak. 
Atrakcją wieczoru była prezentacja 
zdjęć z imprez organizowanych przez 
Komisję Sportu i Integracji ORA w Ło-
dzi w poprzednich latach; wręczano 
także dyplomy dla Najwytrwalszych 
Uczestników Balu, czyli dla osób, które 
nie opuściły żadnej imprezy od co naj-
mniej pięciu lat. Byli wśród nich: Mag-
dalena Eckerskorf, Kamil Federowicz, 
Robert Geyer, Anna Głowińska, Alek-
sandra Goździk, Adam Kulesza, Mał-
gorzata Striżko, Dominika Wilijewicz, 
Maciej Wilijewicz.
Około godziny 23 nastąpiła najważ-
niejszej części balu: wręczenie pu-
charów i medali drużynom piłkarskim, 
które wywalczyły miejsca na podium 
w czerwcowym Turnieju w Piłce Noż-
nej o Puchar Dziekana Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Łodzi. Na pierw-
szym miejscu znalazła się drużyna 
radców prawnych przed reprezenta-
cjami komorników i adwokatów.
Potem prowadzący imprezę przedsta-
wili gościom zasady konkursu na Naj-
lepszego Sportowca-Prawnika 2014 
Roku i Najlepszego Sportowca-Adwo-
kata 2014 Roku. Po przeliczeniu gło-
sów ogłoszono werdykt. Najlepszym 
Sportowcem-Prawnikiem Roku 2014 
została wybrana sędzia Dominika Wi-
lijewicz. Laur zwycięstwa w Konkur-
sie na Najlepszego Sportowca-Adwo-
kata 2014 Roku przypadł adwokatowi 
Jakubowi Sokołowi. Kandydatury do 
konkursu spływały z całej Polski, a 
konkurencja była duża. Gratulujemy 
zwycięzcom!
Wspaniałą zabawę i tańce przerwała 
tylko degustacja tortu w kształcie bo-
iska piłkarskiego! Wszyscy świetnie 
się bawili i rozmawiali z przyjaciółmi - 
niektórzy do białego rana. 
Spieszymy uprzejmie donieść, że ko-
lejny Bal Mistrzów Sportu odbędzie się 
16 września 2016 r. w hotelu Agat o 
godz. 20.30. Zapraszamy serdecznie 
i do zobaczenia!

ORA - WYDARZENIA
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Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi 
zmieniła siedzibę. Niezwykle uro-
kliwa i w znakomitym stanie Wil-
la Richtera będzie teraz miejscem 
spotkań adwokatów z Łódzkiej Izby 
Adwokackiej i (miejmy nadzieję) 
spoza niej. Siedziba naszej Rady 
jest zarazem siedzibą Klubu Mo-
tocyklowego Adwokatury Polskiej 
(KMAP) i Oddziału KMAP w Łodzi.  
Osoby, które 10 października od-
wiedziły Willę Richtera, uczestni-
cząc w uroczystości otwarcia no-
wej siedziby Rady, zauważyły przed 
wejściem do hallu tablicę KAMP. 
Dziekan Jarosław Z. Szymański 
przyznał motocyklistom nowe miej-
sce spotkań w Sali Klubowej Rady. 
Dziękujemy!

Mamy nadzieję, że wiosną przy-
szłego roku będziemy mogli gościć 
Memberów, Sympatyków i Przyja-
ciół w tym pięknym miejscu na ofi-
cjalnym otwarciu. Duży ogród przy 
Willi Richtera sprzyja przyjazdom 
motocyklami. Centralne położenie 
miasta i znakomita sieć połączeń 
drogowych będą pomocne koleżan-
kom i kolegom także spoza Łodzi.
Do zobaczenia wiosną!

WILLA 
RICHTERA
Łódzki oddział Klubu 
Motocyklowego Adwokatury 
Polskiej też ma nową siedzibę

Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak, 
Komandor KMAP
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PIŁKARSKIE
Turniej piłki nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi odbył się tradycyjnie w czerwcu.

POTYCZKI Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak

Na boisko Chojeńskiego Klubu Spor-
towego wbiegły drużyny Adwokatów, 
Komorników, Notariuszy, Prokurato-
rów i Radców Prawnych. Niestety, po 
raz kolejny nie pojawiła się drużyna 
Sędziów. Szkoda, bo pamiętamy cza-
sy, gdy Sędziowie stawali na najwyż-
szym stopniu podium, a ich sukces, 
choć okupiony często sporym wysił-
kiem w meczach z Adwokatami, przy-
nosił wiele radości zawodnikom i kibi-
com.  
W tym roku w składzie reprezenta-
cji adwokatów znaleźli się: adw. Bar-
tosz Tiutiunik (kapitan), adw. Jarosław 
Wyrwas, adw. Arkadiusz Wróblewski, 
adw. Rafał Marajda, adw. Adrian Le-
gencki, apl. Filip Nowak, apl. Tadeusz 
Kieruzel, apl. Mateusz Czyżykowski 
i apl. Dawid Juśkiewicz.
Od pierwszego gwizdka sędziego za-
wodnicy wszystkich drużyn rzucili się 
do walki o Puchar Dziekana. Kibi-
ce mocno dopingowali swoich pupili, 
a ich aktywność została sowicie na-
grodzona: łącznie strzelono 29 goli. 
Czterech zawodników wpisało się na 
listę „Królów strzelców”, umieszczając 
po trzy gole w siatce bramki przeciw-
ników. Byli to: Filip Nowak z drużyny 
Adwokatów, Kamil Pietrasik z drużyny 
Komorników, Dominik Matusiak z dru-
żyny Prokuratorów i Marek Pluciński 
z drużyny Radców Prawnych. Po ostrej 
walce zwyciężyła ostatecznie drużyna 
Radców Prawnych, przed Komornika-
mi i Adwokatami. 
Emocje towarzyszące współzawodnic-
twu sportowemu są niezwykle ważne, 
a tym bardziej - wartość integracyj-
na takich imprez. Koleżanki i koledzy 
ze środowiska prawniczego naszego 
miasta i regionu mają możliwość spo-
tkania się, podzielenia doświadcze-
niami, problemami i spostrzeżeniami. 
Sport stał się polem aktywnej inte-
gracji środowiska. Tempo życia coraz 

częściej wpływa negatywnie na rela-
cje międzyludzkie, więc takie działania 
są bardzo potrzebne. Dlatego Adwo-
katura łódzka, wierna kilkudziesięcio-
letniej tradycji organizowania rozgry-
wek, będzie to czynić nadal: najbliższy 
turniej odbędzie się w czerwcu 2016 
r. Serdecznie zapraszamy! O terminie 
i miejscu rozgrywek poinformujemy.
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Opr. adw. 
Jarosław Szczepaniak



Zjechało się przeszło 30 motocykli, czy-
niąc głośne zamieszanie w spokojnej 
okolicy. Niektórzy zlotowicze stali się na-
wet tematem numer 1 dla miejscowej 
prasy. Ale to właśnie czyni nasz klub wy-
jątkowym, że po każdym takim spotka-
niu człowiek wraca do domu pozytywnie 
naładowany i odlicza dni do kolejnego – 
bez względu na pogodę. 
Jak zwykle organizatorem spotkania był 
Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej 
(KMAP), którego tym razem wsparła, 
a właściwie wzięła na siebie ciężar przy-
gotowania zlotu i rajdu, Okręgowa Rada 
Adwokacka w Krakowie z jej dziekanem 
Pawłem Gierasem na czele i adwokata-
mi Stanisławem Kowalczykiem i Pawłem 
Kozakiem. Impreza nie doszłaby do skut-
ku, gdyby wsparcia zarówno duchowego, 
jak i finansowego nie udzieliła Komisja In-
tegracji Środowiskowej, Kultury, Sportu 
i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej 
i jej przewodniczący, adwokat Stanisław 
Estreich.
Pogoda w tym roku nie rozpieszczała 
uczestników. Pierwsze czarne chmury 
zawisły nad zlotem już pierwszego dnia 
rajdu, kiedy to obiegła klubowiczów in-
formacja o przygodzie Macieja vel Burzy. 
Jego wyczyn znajdzie się na literackich 
kartach historii klubu – został pierwszym 
Memberem bez Motoru, który przeżył 
bliskie spotkanie z kabanosem. Jednak 
i to zdarzenie nie popsuło dobrych hu-
morów. Powitaniom, uściskom i słowom 
pocieszenia dla Burzy nie było końca. 
Pomimo marnej aury zlotowicze dociera-
li do Hotelu Liptakówka do późnych go-
dzin nocnych. 
Piątkowy poranek powitał uczestni-
ków mgłą i deszczem. Staszek Kowal-
czyk i Paweł Kozak przekonywali nas, że 
w górach z tą pogodą jest tak, że... albo 
jest, albo jej nie ma. Cóż – trzeba było 
uwierzyć na słowo, że gdzieś tam za gę-
stą mgłą faktycznie skrywają się szczyty 

gór. Nikt jednak nie zamierzał rezygno-
wać z wcześniej zaplanowanej 200-ki-
lometrowej trasy wokół Tatr. Tym bar-
dziej że po słowackiej stronie gór pogoda 
była zdecydowanie lepsza. Z każdym ki-
lometrem przybywało też ostrych winkli, 
zjazdów i podjazdów. Relaksem po wie-
lu górskich kilometrach był odpoczynek 
i obiad w uroczej słowackiej karczmie – 
Koliba Holica. 
Po powrocie do hotelu organizatorzy 
przygotowali wykład Marka Dworaka, 
sekretarza Wojewódzkiej Rady Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, pt. „Pro-
blematyka prawa o ruchu drogowym”, 
w którym poruszono istotne dla moto-
cyklistów tematy zgodności z prawem 
przeciskania się w korkach. 
Nagrodą za trudy całego dnia był Bal Ko-
mandorski z przepysznym regionalnym 
jedzeniem i oprawą muzyczną. Tańce 
trwały do białego rana. W trakcie balu 
tradycyjnie wręczono nagrody i wyróż-

nienia dla zlotowiczów:
W klasyfikacji izb wyróżnione zostały:
- Izba krakowska: Za zajęcie I Miejsca 
w Konkursie na Najliczniej Reprezento-
waną Izbę Adwokacką w VII Ogólnopol-
skim Zlocie Motocyklowym Adwokatów 
WIOSNA RIDERS 2015 i V Ogólnopol-
skim Rajdzie Rowerowo-Pieszym Adwo-
katów WIOSNA BIKE 2015, Białka Ta-
trzańska 21-24 maja 2015 r.
• Izba łódzka: za zajęcie II miejsca 

w tym konkursie i
• Izba lubelska: za zajęcie miejsca III.
W kategoriach indywidualnych nagro-
dzeni zostali:
• adw. Agnieszka Szczęsna-Krajew-

ska i adw. Piotr Majewski: Za zwy-

cięstwo w Konkursie na Najlepszą 
Tancerkę i Najlepszego Tancerza 
w VII Ogólnopolskim Zlocie Mo-
tocyklowym Adwokatów WIOSNA 
RIDERS 2015 i V Ogólnopolskim 
Rajdzie Rowerowo-Pieszym Adwo-
katów WIOSNA BIKE 2015, Białka 
Tatrzańska 21-24 maja 2015 r.

• Izabela Nysztal i adw. Łukasz 
Nysztal zdobyli nagrodę za wy-
trwałość w pokonaniu motocyklem 
najdłuższej odległości dzielącej 
Zwycięzców od Białki Tatrzańskiej;

• adw. Andrzej Hussar zwyciężył 
w Konkursie na Najsympatyczniej-
szego Rowerzystę;

• apl. adw. Anna Żarnowiecka ode-
brała natomiast nagrodę w Kon-
kursie na Najsympatyczniejszą 
Piechurkę rajdu i zlotu, a

• adw. Maciej Burzyński uznany zo-
stał Najsympatyczniejszym Moto-
cyklistą zlotu. Trudno bowiem było 
nie docenić Burzy za jego uśmiech, 
optymizm i rozważania o tym, co 
zrobi z tylnym kołem swojego „mo-
tocykla”.

Szczególna nagroda przypadła rów-
nież naszemu drogiemu Komandoro-
wi - adw. Jarosławowi Szczepaniako-
wi - Puchar Dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi dla Najaktywniej-
szego Użytkownika Forum Klubu Moto-
cyklowego Adwokatury Polskiej Białka 
Tatrzańska 21-24 maja 2015 r.  Sobot-
ni poranek większość motocyklistów roz-
poczęła od wizyty w domu dziecka. Tylko 
Komandor w poczuciu obowiązku poje-
chał tego dnia na odbywające się w Ło-
dzi Zgromadzenie Adwokatów Łódzkiej 
Izby Adwokackiej. Ci, którzy odwiedzili 
dom dziecka, sprawili malcom nie lada 
uciechę. Prezenty, zebrane dzień wcze-
śniej datki finansowe oraz możliwość 
dotknięcia, a nawet przegazowania Zie-
lonej Strzały Józka były dla dzieciaków 

INTEGRACJE 
WIOSNA RIDERS I BIKE 2015
Motocykliści, rowerzyści i piechurzy biorący udział w VII 
Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym Adwokatów „Wiosna Riders 2015” 
i V Ogólnopolskim Rajdzie Rowerowo-Pieszym Adwokatów „Wiosna Bike 
2015” gościli w tym roku w Tatrach – w Białce Tatrzańskiej.

Opr. adw. Łukasz 
Nysztal
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niezapomnianym przeżyciem. Atmosfera 
udzieliła się również opiekunkom domu 
dziecka - siostrom Zgromadzenia Zakon-
nego Sióstr Serafitek, które pomimo ha-
bitów postanowiły zaznać przyjemności 
jazdy na motocyklu w charakterze „ple-
caka”. Adwokaci-motocykliści każde-
go roku podczas zlotu odwiedzają domy 
dziecka, pozostawiając dzieciom prezen-
ty i wnosząc odrobinę światła w szarość 
codzienności.   Grupa motocyklowa uda-
ła się ponownie na Słowację do Czerwo-
nego Klasztoru z XIV wieku, poznając hi-
storię zakonów kartuzów i kamedułów. 
Odnowieni duchowo, wracając na polską 
stronę gór, udaliśmy się na grilla na za-
proszenie krakowskiego dziekana, mec. 
Pawła Gierasa. Dojazd na miejsce grilla, 
biegnący stromą i coraz węższą ścieżką, 
utkwił wszystkim w pamięci. A pogoda 
stawała się z każdą chwilą coraz lepsza.
W tym samym czasie, gdy motocykliści 
połykali kolejne kilometry prześlicznych 
tatrzańskich dróg, piechurzy zwiedzali 
Zakopane lub odpoczywali w hotelowym 
spa. Tylko nieliczni rowerzyści odważyli 
się wyruszyć na swoich dwukołowcach 
w teren. Wielu dołączyło do piechurów 
i wzięło udział w wyciecze do Zakopa-
nego, a pozostali, chcąc uzupełnić siły 
nadwątlone trudami poprzednich wie-
czorów, odpoczywali w hotelowym spa. 
Jeszcze inni udali się na pole golfowe po 
słowackiej stronie.  Po powrocie do ho-
telu ponownie można było podnieść po-
ziom wiedzy i zdobyć punkty szkoleniowe 
za udział w wykładzie adw. Aleksandra 
Guta „Szkody komunikacyjne”, w któ-
rym m.in. podjęto tematykę uczestników 
ruchu drogowego odpowiedzialnych za 
wyrządzone szkody w świetle obowiąz-
kowego ubezpieczenia od odpowiedzial-
ności cywilnej. Istotnym elementem so-
botniego popołudnia było zebranie Klubu 
Motocyklowego Adwokatury Polskiej, na 
które zdążył już wrócić z Łodzi Komandor 
KMAP. W jego trakcie przyjęto do Klubu 
nowych członków i sympatyków. Podjęto 
również uchwałę o rozpoczęciu rozmów 
z Kongresem Polskich Klubów Motocy-
klowych o warunkach przyłączenia się 
KMAP. Zaprezentowano także kronikę 

klubu i wybrano na kronikarza Sylwię 
Nakonieczną. 
Sobotni wieczór upłynął przy akompa-
niamencie prawdziwej góralskiej kapeli, 
która przygrywała biesiadnikom do kola-
cji w stylu ludowym. Motocykliści w zie-
lonych koszulkach klubowych opanowa-
li część taneczną sali. Przyszedł czas 
na podziękowania i pożegnania. Szcze-
gólne podziękowania za przygotowanie 
niezapomnianej imprezy należą się adw. 
Stanisławowi Estreichowi, przewodni-
czącemu Komisji Integracji Środowisko-
wej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczel-
nej Rady Adwokackiej, adw. Jarosławowi 
Szczepaniakowi, Komandorowi KMAP, 
adw. Stanisławowi Kowalczykowi, peł-
niącemu rolę pilota oraz głównego orga-
nizatora rajdu, oraz adw. Pawłowi Koza-
kowi. Impreza nie odbyłaby się również 
bez wsparcia Okręgowej Rady Adwokac-
kiej w Krakowie przy współpracy Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Także 
dziekanom tych Rad - adw. Pawłowi Gie-
rasowi i adw. Jarosławowi Zdzisławowi 
Szymańskiemu - serdecznie dziękujemy.
Do zobaczenie w przyszłym roku.
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BHUTAN – 
UKRYTA KRAINA 
SZCZĘŚLIWOŚCI

Górskie krainy mają szczególny 
charakter – niedostępność, 
separacja, mała atrakcyjność 
osiedleńcza pozwalają im 
zachowywać historyczną 
autentyczność, pielęgnować 
tradycje i opierać się globalizacji. 
Taki jest Bhutan. Od lat był 
w sferze moich marzeń, rok temu 
stał się rzeczywistością.

Opr. adw. 
Agnieszka Wolska

ORA - WYDARZENIA
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Lotnisko w Paro, zbudowane 47 lat 
temu, to jeden prosty betonowy pas 
wyrwany górzystej powierzchni Hima-
lajów. Uważane jest za jedno z najnie-
bezpieczniejszych na świecie i wyma-
ga szczególnych umiejętności pilotażu. 
Rzekomo tylko kilku pilotów na świecie 
potrafi posadzić tam swoje maszyny. 
Wysoce prawdopodobne - gdyż lotni-
sko obsługuje wyłącznie narodowa linia 
Bhutanu – Drag Air.
Z powietrza Bhutan wygląda jak kra-
ina szczęśliwości – dziewiczy krajobraz, 
zielone poletka, góry, białe domy utrzy-
mane w jednym stylu. Nie bez powodu 
słynie z bardzo wysokiego wskaźnika 
szczęścia narodowego.
Przyjazd do Bhutany jest możliwy tylko 
po wcześniejszym wykupieniu całego 
pobytu w jednej z nielicznych agencji, 
co oznacza obowiązek opłacenia nocle-
gów, transportu z kierowcą, przewodni-
ka i solidnego podatku dla króla. Inne-
go sposobu na odkrywanie Bhutanu nie 
ma. Turyzm jest w pełni kontrolowany 
i limitowany. Przy wyjściu z lotniska wita 
mnie zatem niziutki mężczyzna w su-

kience, podkolanówkach i mokasynach 
z przewieszoną białą szarfą, machający 
tabliczką z moim imieniem – mój prze-
wodnik. Wymiana uprzejmości powital-
nych – dygnięcia i ukłony poprzedzają 
spotkanie z kierowcą, równie dziwacz-
nie odzianym, przy którym rytuał po-
wtarza się od początku. Potem panowie 
rzucają się do klamki, by otworzyć mi 
drzwi do samochodu – ten zwyczaj był 
dla mnie nieco krępujący...
Od razu ruszamy do górującego nad 
miastem Rinpung Dzong, który tyl-
ko w części kryje muzealne obiek-
ty, pozostając w głównej mierze miej-
scem życia, nauki i modlitwy mnichów. 
Wkraczałam w ten niezwykły świat 
w strugach deszczu. Najwyraźniej bu-
rza podziwiana z samolotu dopadła 
mnie na ziemi. Dzong zdawał się nu-
cić deszczową piosenkę, w rytm której 
przebiegali dookoła odziani w czerwo-
ne szaty, drobni, gładko wygoleni mni-
si. Do sali ich modlitwy, skąd rozchodzą 
się magiczne dźwięki gongów, nie mam 
wejścia jako kobieta. Podglądam za-
tem końcówkę tej mistycznej ceremonii 

ukryta na poddaszu, widząc tylko frag-
menty rytualnego tańca, ale doświad-
czając niezwykle przenikliwego koncer-
tu gongów i mis. 
Wizytówką Bhutanu jest pocztówko-
wy Tigers Nest, czyli odcięty od świa-
ta klasztor, przyczepiony do pionowej 
skały, do którego jedyna droga to gór-
ski pieszy szlak. Miejsce to zauroczyło 

mistrza Bertolluciego, który w cudow-
ny sposób uzyskał pozwolenie na na-
kręcenie tam kilku scen do „Małego 
Buddy” i podobno jest jedynym człowie-
kiem, który przekroczył bramy klaszto-
ru z aparatem, kamerą i sprzętem ope-
ratorskim. Ja wczesnym rankiem wraz 
z opadającą mgłą przeszłam próg Ty-
grysiego Gniazda, rejestrując jego wnę-
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trza tylko w pamięci i doświadczając 
cudownego momentu spełnienia ma-
rzeń. Kilka małych pomieszczeń wydrą-
żonych w skale i drewniane elementy 
dachu, jeden taras i łącząca wszystko 
kamienna ścieżka – oto skarb Bhutanu, 
otoczony sznurami kolorowych trzepo-
czących chorągiewek z mantrami. Jego 
niezwykłość, jak i całego królestwa, 

leży nie w wielkości i rozmachu, ale 
w duchowości, prostocie, niedostępno-
ści i autentyczności. To prawdziwa sa-
motnia...
Nawet najwygodniejszy samochód z na-
pędem na cztery koła nie czyni podró-
żowania po Bhutanie komfortowym. 
Nieskończenie kręte drogi zdają się nie 
znać choćby kilkuset metrów prostej. 

Niebiański Trakt Stu Tysięcy Zakrętów 
to 600 km górskich serpentyn – czyli 
droga łącząca wschodni i zachodni kra-
niec Bhutanu. By ją przejechać potrzeba 
minimum trzech dni. Zachodni kraniec 
traktu jest w dobrym stanie, utwardzo-
ny, ale jazda na wschód od Thimphu 
to prawdziwa męka. Odcinek 60 km 
oznacza kilka godzin podróży niczym 
w wirującym bębnie pralki. Powodem, 
dla którego nawet wygodniccy Ame-
rykanie decydują się na taki przejazd, 
jest dawna stolica Phunakha i jej słyn-
ny i największy klasztor-pałac Pung-
tang Dzong. Ta majestatyczna budowla, 
otoczona rwącą wodą, z drewnianymi 
mostami, wielkimi dziedzińcami, skry-
wająca tybetańskie relikwie, zdobiona 
tradycyjnie drewnianą koronką i malo-
widłami, pozostaje pełna życia - mieści 
królewskie urzędy, miejsca modlitewne, 
a także pomieszczenia dla mnichów.
Bhutańczycy są niezwykle uduchowie-
ni, czego przejawem są m.in. tysiące 
wzgórz, na których powiewają koloro-
we lub białe skrawki materiału, zapi-
sane gęsto modlitwą i dobrą intencją 
w wierze, że wiatr rozniesie je po świe-
cie. Przełęcz na drodze wiodącej pod 
granicę z Tybetem zdaje się być szcze-
gólnie wskazanym na ten rytuał miej-
scem, gdyż zastawiona jest prawdzi-
wym lasem drewnianych, powbijanych 
w ziemię dzid, do których przyczepiane 
są istne kurtyny modlitewnych mantr. 
Wiatr szarpie nimi i trzepocze niczym 
gigantycznym żaglem. To bajeczny labi-
rynt z widokiem na rozciągnięte na ho-
ryzoncie himalajskie ośnieżone szczyty 
pod osłoną intensywnie błękitnego nie-
ba. W zachodniej części kraju widoczne 
są silne wpływy tybetańskie. Widać to 
nawet w twarzach lokalnej ludności, ale 
i w kuchni: w niesamowitych smakach 

potraw, w malutkich pierożkach o roz-
maitych nadzieniach, w smażonych ma-
karonach, czy rosołowych warzywnych 
zupach. Mikroskopijne wioseczki po-
zostają na prawdziwym uboczu świa-
ta, daleko od cywilizacji, żyjąc rytmem 
wschodów i zachodów słońca, blisko 
przyrody i hodowanych zwierząt. 
W Bhutanie telewizja wciąż jest nowo-
ścią - pozostawała nieznana do 1995 
r., ruch samochodowy jest znikomy, 
nie istnieją markety, galerie handlo-
we, kawiarnie z kawą, nie widziałam 
też żadnych sieciowych hoteli. Oczywi-
ście zagraniczni turyści śpią i jadają tyl-
ko w hotelach i restauracjach specjalnie 
dla nich przeznaczonych. Rezygnacja 
z obiadu dla turystów nie była łatwa, 
ale udało mi się zjeść posiłek w przy-
drożnej budce - ku wielkiemu zdziwie-
niu przewodnika i kierowcy, pełnych 
obaw o moje zdrowie i samopoczucie. 
Porzucając wygodny samochód moż-
na też znaleźć ubogie pijalnie piwa i in-
nych lokalnych trunków, tradycyjne targi 
warzywne i proste bary z kuchnią bar-
dziej hinduską lub bardziej tybetańską - 
w zależności od regionu.
Wielkim, finalnym przeżyciem w tej po-
dróży był udział w największym bhutań-
skim święcie i festiwalu odbywającym 
się raz do roku w murach królewskiego 
Tashichho Dzong w stolicy – Thimphu. 
Na obchody zjeżdżają się tysiące wy-
strojonych w ludowe i odświętne szaty 
Bhutańczyków, by podziwiać ceremo-
nie tradycyjnych tańców i inscenizacji, 
odgrywanych przy dźwiękach muzyki 
gongów, mis i innych nieznanych nam 
instrumentów. W lożach zasiadała ro-
dzina królewska w obstawie mnichów, 
ale gigantyczne patio przede wszystkim 
wypełnili nieskrępowani turystami i ich 
aparatami Bhutańczycy.
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Zawsze o tym marzyłam, by ruszyć w długą tułaczkę po świecie, wiedziona instynk-
tem koczownika, z tym co mieści się w średniej wielkości plecak, bez szczegóło-
wego planu i pośpiechu. 

Włóczykijem jestem od blisko dwudziestu lat. Zwiedziłam ponad 80 krajów świa-
ta, wybierając kierunki mało popularne (Bhutan, Kirgistan), szybko zmieniające 
się (Birma, Kambodża, Uzbekistan), nie koniecznie  ładne (Bangladesz, Armenia), 
mało komfortowe (Boliwia, Burundi) albo trudne do zdobycia (Spitzbergen, Fidżi, 
Namibia). Spałam w rybackich jutrach, na dworcach z kloszardami, w bambusowych 
chatach, na pięciu tysiącach metrów, w hamakach z Indianami czy w wojskowych ko-
szarach. Wszędzie gdzie byłam podpatrywałam ludzkie życie, zaglądałam do każdej 
kuchni, odkrywając kulinarne tajemnice i bratałam się z lokalnymi. Przez ostat-
nie dwa lata uciekałam do ukochanej Afryki na mało popularne turystycznie szlaki 
Rwandy, Ugandy i Burundi, bezdroża Togo, Beninu, Ghany, szutrowe trakty Malawi, 
Zambii i Zimbabwe, trafiając też na wojenne ścieżki Mali i Burkiny Faso. Z każ-
dego wyjazdu przywoziłam nową energię, pokorę i wdzięczność za życie jakie mam. 
Ściągałam też niestety nieznane choroby i bakterie, które przykuwały moje ciało 
do szpitalnego łóżka lub zmuszały do chodzenia o kulach.

Dziś mając 37 lat, za sobą rozwód, 7 lat pracy jako adwokat, własną kancelarię, 
kilka opublikowanych artykułów, oswojone życie w pojedynkę, postanowiłam poszu-
kać innego sposobu na życie. Los daje mi wolność i sposobność, a joga wiarę w 
to, że moje serce i głowa są na tyle otwarte, by przebyć szczęśliwie krętą trasę 
dookoła świata. Wiem, że rezygnuję z wygody i bezpieczeństwa wybierając na naj-
bliższy rok hostele, kanapy couchsurfingu, micro garderobę, czyli prawdziwe życie 
w podróży, którego tak bardzo pragnę doświadczyć. Odwieszam zatem togę do szafy, 
pakuję plecak i oddaje mieszanie pod wynajem. Zostawiam rodzinę i przyjaciół i 
nie opieram się już tej pchającej mnie w świat wewnętrznej sile.

W tej podróży spróbuję spełnić swoje marzenia ale też dowiedzieć się o czym marzą 
inni. Chcę odnaleźć marzycieli z końców świata, poznać ich i opisać, z nadzieją, 
że niektóre z marzeń uda się spełnić, bo bywają one niewinne. Będę odkrywać nowe 
smaki pod hasłem vege, nie zabraknie tez tematyki ukochanej jogi. Lubię pisać, 
uwielbiam fotografować dlatego wszystko to będzie treścią mojego bloga, który 
wciąż się buduje od nowa. Chciałabym dzielić swoje wrażenia, spostrzeżenia i ob-
serwacje oraz motywować ludzi do spełniania marzeń też z Państwa pomocą i udzia-
łem, co stoi za chęcią nawiązania dowolnej formy współpracy.

29 września wylatuję do Brazylii z jednym biletem „one way”. Plan podróży jest 
opracowany ale elastyczny, pozostawiając miejsce na to co przyniesie los, na 
wyjątkowe okazje i ciekawych ludzi. Mapa podróży obejmuje: Brazylię, Argenty-
nę, Urugwaj, Chile, Jamajkę, Haiti, Dominikanę, San Francisco, Australię, Timor 
Wschodni, Indonezję, Sri Lankę, Indie, Nepal, Chiny, Tajwan, Koreę Południową, 
Mongolię, Rosję, Kazachstan, Afganistan i Iran. 

Nowym blogiem pochwale się lada dzień, a póki co więcej o mnie na:  
www.bagazpodreczny.blogspot.com i na facebooku.

www.bagazpodreczny.blogspot.com
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Szachownica ulic rodem z planu No-
wego Jorku, szyk i przepych kamienic 
niczym z Paryża, szerokie aleje peł-
ne platanów we włoskim stylu, zielo-
ne parki i place, szemrzące fontanny, 
wysprejowane San Telmo żyjące inną 
epoką, elegancka Recoleta, hipster-
skie i modne Palermo, nowoczesne i 
biznesowe Porto Madero albo szemra-
na La Boca – to puzzle, które tworzą 
tą magiczną układankę.
Różne dzielnice Buenos Aires to róż-
ne byty i charaktery. Moje ulubione 
San Telmo – to centrum bohemy, od-
dychające zapachem staroci zalega-
jących na zabytkowym markecie i w 
antykwariatach, rozbrzmiewające me-
lodią tanga i ulicznych muzyków. W 
niedzielę zamienia się w żywy festyn, 
głównymi ulicami ciągną się straga-
ny staroci i sprzedawców rękodzieł. 
Prawdziwe tłumy  piją, jedzą, tańczą 
tango albo podrygują do dźwięków 
gromadzących publikę bandów, graj-
ków, śpiewaków, okupujących niemal-
że każdą przecznicę. Wieczorem plac 
staroci zamienia się w wielkie parkiet, 
gdzie życie zaczyna milonga. Dziesiąt-
ki par wiruje, prezentując niekończą-
ce się kombinacje kopnięć, przejść – 
wszystko w atmosferze sentymentu, 
melancholii i tęsknoty, które przeszy-
wają sączące się melodie. Tancerze 
w każdym wieku połączeni wspólnym 
uściskiem parkietu. Młodzi mężczyźni 
w stylu „na luzie” przejmują partnerki 
prawdziwych amantów z epoki, w gar-
niturowych spodniach w kant, z fular-
kiem i w kapeluszach.
La Boca – dawna dzielnica biednych 
imigrantów, kolorowa, zawadiac-

ka i z szemraną reputacją. Obecnie 
choć zdecydowanie zbyt turystycz-
na zawsze gra i tańczy tango. Cza-
sem świeci tyłkami prostytutek albo 
prowokuje strojami roznegliżowanych 
tancerek ale też ciągle snuje legendę 
Maradony i oddaje mu hołd.
Centrum i Recoleta są niczym kopia 
europejskiego miasta  z rozmachem. 

Szerokie aleje pełne potężnych, zdo-
bionych kamienic przykrywają para-
sole koron platanów. Zielone skwery, 
liczne fontanny, parki pełne pomni-
ków, kwitnących drzew i bujnej zieleni 
tłumią wielkomiejski zgiełk i gromadzą 
ludzi głownie w porach lunchu.
Modne Palermo to skupisko zieleni, 
oblegane w niedziele wyścigi konne 
i słynna ulica klubowo restauracyjna, 
gdzie wypada bywać i się pokazywać.
Nowoczesne i biznesowe Porto Ma-
dero jest jak na Buenos nadzwyczaj 
młode. Dawny port zyskał drugie ży-
cie i obecnie łączy przeszklone biura 
ze starymi budynkami portowym, oku-
powanymi przez dobre i drogie knajp-
ki, kawiarnie i bary.
Mało jaka metropolia ma tyle wdzięku, 
tyle przychylności, cienia na szerokich 
chodnikach, wykoszonych trawników 
proszących by je wylegiwać i wysia-
dywać i mało gdzie czeka na przyby-
sza tyle kawiarni, barów i kafejek co 
w Buenos Aires.Kawiarnie to oddziel-
ny rozdział – nucą prawdziwą pieśń 
uderzanych filiżankami spodeczków, 
szumiących ekspresów i spienianego 
mleka. Budzą się do życia  wczesnym 
rankiem i trwają na straży do późnej 
nocy. Wydają śniadania w typowo wło-
skim stylu (kawa i ciasteczko), upijają 
boskim winem, gaszą pragnienie chłod-
nym piwem, stawiają na nogi dobrą 
kawą, zaspakajają głód prostymi prze-
kąskami ale przede wszystkim pozosta-
ją kompletnie unikatowe. Niepodobne 
do żadnych swych światowych sióstr, 
mają w sobie niezwykłą oryginalność, 
prostotę, charakter i spokój.

BOSKIE BUENOS
Opr. adw. 
Agnieszka Wolska

Buenos naprawdę 
jest boskie. Ta 
eklektyczna 
metropolia 
ukształtowana 
przez fale 
dawnych 
imigrantów 
to prawdziwie 
wybuchowa 
mieszanka 
wielkomiejskości, 
sztuki, bohemy, 
kultury i pędu ale 
zdająca się zawsze 
rozbrzmiewać 
muzyką i żyć 
kawiarnianym 
życiem.
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Niezaprzeczalnie jest najdalej oddalo-
nym od Polski krajem, w którym moż-
na wziąć udział w biegu maratońskim. 
„Jesteśmy tu – bo dalej się nie da”: 
Accenture New Zealand Expedition to 
kolejny projekt łódzkiej drużyny Sza-
kale Bałut Łódź, z adw. Maciejem Ra-
kowskim oraz apl. adw. Szymonem 
Drabem na czele, która od kilku lat 
w wakacje odwiedza egzotyczne miej-
sca, by pobiec w nich maraton. Na po-
znanie Nowej Zelandii mieliśmy zale-
dwie dwa tygodnie. To wystarczający 
czas, by zwiedzić tylko jedną z dwóch 
wysp. My wybraliśmy tę bardziej „cy-
wilizowaną” – wyspę północną: krainę 
wulkanów, gejzerów, miast, kolebki 
kultury Maorysów. Zwiedzanie Nowej 
Zelandii bez własnego samochodu nie 
jest łatwą sprawą, nawet jeżeli jest 
transport między miastami, to kursu-

je on dość rzadko. Dlatego my wy-
braliśmy opcję „rent a car” – najtań-
szy, jaki można było wypożyczyć. Już 
na pierwszy rzut oka było widać, że 
swoje lata ma i jest dość wysłużony, 
jednak przez całą wyprawę wypełnił 
nadaną mu rolę – dowoził bezpiecznie 
na miejsce.
Pierwszego dnia dotarliśmy do urokli-
wej miejscowości Paihia nad Islands 
Bay. To było dość spokojne miastecz-
ko, choć określeniem „spokojne mia-
steczko” można podpisać w zasa-
dzie każde z odwiedzonych przez nas 
miejsc. Ludzie są serdeczni, chętni do 
pomocy, uśmiechnięci i komunika-
tywni. Podczas porannych treningów 
poprzedzających maraton podziwiali-
śmy zatoczki, fiordy, wyspy, nadmor-
skie skaliste wzgórza i niekończące 
się pola golfowe z widokami na ocean 

i kwitnące rośliny. 
Podróż między poszczególnymi punk-
tami podróży utwaliła w nas przeko-
nanie, że Nowa Zelandia jest najbar-
dziej zielonym i spokojnym miejscem 
spośród wszystkich przez nas odwie-
dzanych państw. Bezkresy łąk, ty-
siące owiec na pastwiskach, otwarte 
przestrzenie, góry i dziesiątki kilome-
trów bez gatunku Homo sapiens. Tutaj 
naprawdę można odpocząć i uciec od 
pędu dnia codziennego. Czego chcieć 
więcej? 

U WRÓT PIEKIEŁ
Rotorua jest małym miasteczkiem 
podszytym wulkaniczną i termalną 
aktywnością. Dlaczego miasto na-
zwano z czasem „Smrodówką” lub 
„Miasteczkiem zgniłych jaj”, wyjaśnia 
pierwszy oddech na miejscu – tutej-

sza mgiełka jest silnie przesycona 
zapachem siarki. Trudno się do niej 
przyzwyczaić, ale żyć z nią się da – 
czego przykładem są mieszkańcy Ro-
torua. Najbardziej popularnym i tury-
stycznym miejscem tych okolic była 
Whakarewarewa, termalny obszaru 
na południowym końcu miasta, gdzie 
znajduje się ważna atrakcja regionu – 
największy gejzer południowej półkuli 
– Pohutu, który ok. 20 razy dziennie 
wyrzuca w górę ponad 30-metrowy 
słup wody. Kilkanaście kilometrów da-
lej znajduje się kolejny rejon termal-
ny Wai-O-Tapu ze słynnym gejzerem 
Lady Knox wybuchającym codziennie 
o godz. 10.20. Zastanawialiśmy się, 
skąd taki niewielki stożek zna czas 
i wyrzuca swą wydzielinę codzien-
nie o tej samej godzinie. Wyjaśnienie 
okazało się nadzwyczaj proste – wy-

DZIEŃ DOBRY 
NOWA ZELANDIO
Nowa Zelandia, w języku Maorysów – Kraj Białej Chmury. Od Polski 
dzieli ją 11 stref czasowych, co najmniej dwie przesiadki samolotem, 
33 godziny lotu i około 22 tys. km w powietrzu. 

Opr. apl. adw. 
Szymon Drab
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Relacja Szymona Draba, 
aplikanta adwokackiego III roku

maga on bowiem odrobiny „zachęty” 
ze strony obsługi technicznej, która 
wsypuje tarte mydło do otworu ter-
micznego, żeby podwyższyć ciśnienie 
i wywołać w ten sposób widowiskową 
erupcję gorącej wody i pary. Na na-
szych oczach dostojna Lady wyrzuci-
ła więc w górę fontannę, która sięgała 
10-15 metrów. Towarzyszyły jej obło-
ki pary, a całe zjawisko trwało blisko 
godzinę. 
Po spotkaniu z Lady Knox czekała na 
nas dalsza część parku i spacer po-
śród geotermalnych atrakcji: bulgocą-
ce błota, jamy w ziemi, z których wy-
dobywały się kłęby piekielnego dymu 
oraz Champagne Pol (Szampański 
Staw). Swoją nazwę zawdzięcza nie-
ustannemu musowaniu wypełniają-
cej go wody. Głęboki chyba na 100 
metrów, gorący, z bulgotami w wielu 
miejscach i z unoszącymi się kłębami 
pary, a przede wszystkim – z piękny-
mi pomarańczowymi brzegami. Inne 
jeziorko miało nieziemski seledynowy 
kolor. A na deser czekał nas Mud Pool 
- jeziorko gotującego się błota. Błotne 
gejzery, małe i duże, te większe wy-
rzucały co chwilę porcje brei nawet na 
metr wysoko.

Z PIERŚCIENIEM  
NA ORODRUIN
Po opuszczeniu krainy gejzerów skie-
rowaliśmy się do centralnej czę-
sci wyspy. Krajobraz z księżycowego 
zmienił się w typowo górski. Odwie-
dziliśmy Tongariro National Park, je-
den z najstarszych parków narodo-
wych na świecie, założony jeszcze 
w XIX w. To właśnie tutaj prezentu-

ją się dostojnie trzy najwyższe na tej 
wyspie wulkany, z najwyższym zwa-
nym Ruapehu (2797 m n.p.m.), zna-
nym przede wszystkim jako Orodruin 
z trylogii „Władca pierścieni”. Zachę-
ceni sprzyjającą aurą, ruszyliśmy na 
górski spacer częścią sławnego szla-
ku Tongariro Alpine Crossing, którego 
fragmenty znajdziemy również w przy-
godach Frodo i jego przyjaciół. Tonga-
riro Alpine Crossing to taki długi spa-
cer z najpiękniejszymi widokami, jakie 
północna wyspa Nowej Zelandii ma do 
zaoferowania. Jego przejście zajmuje 

zwykle dwa dni, a noc spędzić moż-
na w jednej z górskich chat. Nie mają 
one obsługi, są otwarte dla wszystkich 
wędrowców.
Forgotten World Highway – „auto-
strada zapomnianego świata” – wio-
dła nas z Turangi na wybrzeże Morza 
Tasmana. Nazwa trafnie dobrana. Na 
początku drogi znak ostrzega, że przez 
150 km nie będzie stacji paliw. Ci, któ-
rzy znak stawiali, zapomnieli dodać, że 
po drodze nie będzie niczego. Dwie lub 
trzy małe osady, jedna z nich, liczą-
ca może ze trzydzieści dusz Whan-

gamomona, ogłosiła się niezależną 
republiką, o czym informowały przy-
drożne tablice. Jednak to małe zna-
ne państwo nie wystawiło na drodze 
punktów granicznych, więc albo jest 
dopiero w fazie organizacji, albo to już 
jego schyłek... Droga na „autostra-
dzie” lekko odbiega od tych europej-
skich. Asfalt tylko nas przywitał i po-
żegnał – dalej walczyliśmy z szutrową 
i gruntową nawierzchnią, podjazdami, 
zjazdami i setkami zakrętów, od któ-
rych nawet odporni na karuzele mo-
gli zzielenieć. Panorama odpowiednia 
dla „zapomnianego świata” – ponure 
lasy i urwiste stoki przerywane zielo-
nymi pastwiskami.  

NIE TAKI WYNIK 
STRASZNY, JAK FORMA 
PRZED STARTEM
Ostantim punktem podróży była sto-
lica Nowej Zelandii – Wellington. To 
właśnie tutaj wzięliśmy udział w 5. 
Bridges Maraton. Zawody odbywa-
ły się nie w samej stolicy, ale na jej 
obrzeżach, w dolinie rzeki Hutt, z mia-
steczka Lower Hutt do Upper Hutt – 
i z powrotem, więc już same nazwy 
sugerowały, że najpierw będzie pod 
górę, a później z górki. Nie oczeki-
waliśmy od siebie zbyt wiele. Maciej 
niedawno przebył operację i dopiero 
wraca na biegowe ścieżki, ja zaś nie-
szczęśliwie kilka dni przed maratonem 
złapałem zapalenie ścięgna Achille-
sa, przez które długo zastanawiałem 
się, czy nie zrezygnować z biegu. Jed-
nak nie po to leci się na drugi kraniec 
świata, by wracać na tarczy. Wyniki na 
mecie bardzo pozytywnie nas zasko-
czyły i pokazały, że nawet kulejąc oraz 
złorzecząc na swój stan zdrowia moż-
na dobrze reprezentować biało-czer-
wone barwy. Maciej Rakowski jako 11 
zawodnik przekroczył linię mety (czas 
3:40), ja zaś – niedługo po nim – za-
jąłem 16 pozycję (czas: 3:45). 

Opr. apl. adw. 
Szymon Drab
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IW latach 1966-67 znalazłem się w klu-
bie Akademickiego Związku Sportowego 
w Zakopanem i zostałem objęty przygo-
towaniami do Uniwersjady w Innsbruc-
ku w 1968 r. Większość członków klubu 
nie była studentami. Ja wtedy studiowa-
łem prawo na UŁ. Fakt ten budził duże 
zainteresowanie i początkowo spotyka-
ły mnie ze strony niestudentów docinki 
typu – ty prawnik, ty „Nizina”, przewró-
cisz się na najmniejszej górce. Koledzy 
studenci darzyli mnie jednak dużą sym-
patią, większość z nich studiowała na 
uczelniach wychowania fizycznego. Na 
jednym z pierwszych treningów na śnie-
gu, gdzieś w okolicach Hali Kondrato-
wej, trener Janusz Kobylański zarządził 
zawody polegające na zjeżdżaniu z co-
raz większej wysokości zbocza. Kto się 
przewrócił, odpadał. Ostatecznie zostały 
dwie osoby: góral – znakomity narciarz 
mający wiele sukcesów i ja - biedna „Ni-
zina”. Kolejny zjazd został pokonany bez 
upadku przez nas obu. Dodam, że były 
to biegowe wyścigowe narty, a więc wą-
skie, lekkie i łamliwe. Strój był biegowy 
i nie mieliśmy kasków na głowie. Myślę, 
że szybkość zbliżona była do 100 km/h, 
a może nawet je przekraczała. Przypo-
minam, że mężczyźni na trasach bie-
gowych osiągają 70 km/h, a kobiety 
60 km/h. Zjazd kończył się płaską tra-

są. Przy tej szybkości nie można było się 
przewrócić. Wywrotka skończyłaby się 
ciężką kontuzją. Lubiłem zawsze  bardzo 
szybką jazdę, ale nigdy przedtem i potem 
nie bolały mnie tak mięśnie nóg. Narcia-
rze wiedzą dobrze, o czym piszę. Trasa 
była nierówna, szarpało na wszystkie 
strony i do góry także. Trener podszedł 
do nas, popatrzył nam głęboko w oczy 
i powiedział: „zabiją się, a nie popuszczą, 
obaj wygraliście”. Jest oczywiste, że obaj 
chcieliśmy dalej walczyć, ale trener nie 
pozwolił! Po treningu wchodzę na salę 
w schronisku na Hali Kondratowej, widzę 
przygotowany obiad, są wszyscy, nikt nie 
je... Patrzę na zegarek, mówię, że nie 
spóźniłem się, wtedy ktoś z sali mówi: 
„Wojtek, siadaj koło trenera, tu jest two-
je miejsce, ty wygrałeś z nami góralami 
konkurencję na śmierć i życie, ty jesteś 
nasz, ty jesteś góral”.

II
Przygotowania do Uniwersjady wiązały 
się z wieloma zgrupowaniami i spraw-
dzianami. Wielokrotnie w soboty i nie-
dziele. Chcąc zakwalifikować się do eki-
py w Innsbrucku w piątek około godziny 
13.00 pociągiem jechałem do Koluszek 
i dalej ekspresem Tatry do Zakopanego. 
Pociąg do Zakopanego przyjeżdżał kil-
ka minut po 21. Było kilka takich przy-

padków, że zimą na nartach biegowych, 
z plecakiem, z Kuźnic szedłem na Halę 
Kondratową. W górach zimą, gdy świecą 
gwiazdy i księżyc, widoczność jest o wie-
le lepsza niż w pochmurny dzień. Nie-
stety, dwa razy musiałem nocą w czasie 
silnego wiatru, dużych opadów śnie-
gu i kilkunastostopniowego mrozu iść 
na Halę Kondratową. Szedłem oczywi-
ście na biegówkach, śnieg był po kola-
na. Przypominam, że wtedy nie było te-
lefonów komórkowych. Nie było żadnych 
szans powrotu po moich narciarskich 
śladach, w kilka sekund po przejściu nie 
było już żadnych śladów. Widoczność nie 
przekraczała 5 metrów. Zresztą same 
patrzenie to udręka, oczy bolą od zacina-
jącego śniegu. Nie można liczyć na jaką-
kolwiek pomoc, tylko na siebie. Jak sze-
dłem? Najpierw drogą do Kalatówek, tuż 
przy lewej stronie drogi obok lasu. Na-

stępnie zbaczałem w lewo przed schro-
niskiem na Kalatówkach. Gdzieś przed 
końcem polany schodziłem po śniegu 
często powyżej metrowej grubości. Da-
lej trzeba było trafić na nartostradę pro-
wadzącą na Halę Kondratową. Gdybym 
się pomylił, mógłbym wylądować przy-
kładowo nawet na Kasprowym Wierchu. 
Zawsze mi się udawało trafić na właści-
wą drogę. Do dzisiaj często myślę o tych 
przypadkach, w których ludzie zabłądzili 
w górach i nie przeżyli do rana, chociaż 
była jesień. Myślę, że do śmierci pro-
wadziła ich panika... Gdy znajdowałem 
się na nartostradzie, sprawa robiła się 
w miarę prosta. Gdy była wichura i padał 
śnieg, w schronisku byłem około pierw-
szej w nocy.
Czy się bałem? Wtedy nie. Dzisiaj, jak 
to wspominam, to się boję. Wiedziałem 
wtedy, że tam są niedźwiedzie, które 

NIZINA (ZE 
WSPOMNIEŃ 
NARCIARZA)

Dni Gór - Narciarstwo to 
impreza Oddziału Łódzkiego 
Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Pokazywano 
zdjęcia i filmy górskie, 
opowiadano niesamowite historie 
o wyprawach, wspinaczkach, 
narciarstwie. W kwietniu 2014 
r. i ja opowiedziałem o trzech 
zdarzeniach, w których 
uczestniczyłem. Dostałem za nie 
wielkie brawa...

Opr. adw. Wojciech Hencz
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niekiedy zimą się budzą, mówiło się też 
o wilkach. Jak szedłem, niewiele widzia-
łem, ale mocno nasłuchiwałem. Wył las. 
Zastanawiałem się, czy to dzikie zwierzę? 
Szedłem więc bardzo czujnie. W trudnych 
warunkach przez niebezpieczny teren 
szedłem na 80 proc. możliwości, żeby 
mieć rezerwę na odwrócenie się o 180 
stopni i zjazd w ucieczce przed niedźwie-
dziem czy wilkiem. Gdyby zwierzę uka-
zało się poniżej, nie miałbym szans. Pod 
górę nie da się uciekać. A co by było, 
gdybym wtedy złamał nogę? Nic nie mo-

głoby mi pomóc. Pewnie bym zamarzł. 
Pocieszające jest to, że śmierć w czasie 
silnego mrozu i wyziębienia jest przyjem-
na. Człowiek ma dużą gorączkę i przy-
jemnie halucynuje, nie czuje zimna...

III
Gdzieś pod koniec lat 60. zimą byłem na 
zgrupowaniu sportowym w schronisku 
na Hali Kondratowej. Około 23.30, gdy 
niektórzy już spali, a inni zasypiali, weszła 
do naszych pomieszczeń żona gospoda-
rza, który wtedy zarządzał schroniskiem, 

i poprosiła: „chłopcy, zejdźcie niżej, bo 
mam przeczucie, że mąż po wyjecha-
niu z lasu gdzieś tam na polanie utknął 
w głębokim śniegu...”. W tym czasie pro-
wiant do schroniska przywoził saniami co 
kilka dni gospodarz. Jeździł w pogodne 
dni. Jeśli nagle zerwała się wichura ze 
śniegiem, czekał na dole w Zakopanem 
do chwili uspokojenia się pogody. Go-
spodyni mówiła, że zamieć zerwała się 
w południe i mąż nie powinien wracać 
do schroniska. Ma jednak przeczucie, 
że on mimo złej pogody zdecydował się 

wracać. Schronisko w tamtym okresie 
nie miało telefonicznego połączenia z Za-
kopanem. Chyba ośmiu chłopaków bły-
skawicznie ubrało się i zaczęło schodzić 
po prawie metrowym śniegu; wiał bardzo 
silny wiatr, padał gęsty śnieg, mróz sięgał 
20 stopni. Nikt nie brał nart, w tych wa-
runkach były niepotrzebne. Po przejściu 
kilkuset metrów pod lasem zobaczyliśmy 
prawie całkowicie zasypane śniegiem sa-
nie. W saniach przykryty kożuchem sie-
dział gospodarz, nie ruszał się. Myśleli-
śmy, że nie żyje. Potrząśnięty jednak się 
ocknął i coś niezrozumiałego mówił. Koń 
był przykryty grubym pledem i niemal 
cały zasypany śniegiem. Był silny i przy-
zwyczajony do trudnych zimowych, gór-
skich warunków. Czterech chłopaków 
szło jeden za drugim przed koniem to-
rując mu drogę, pozostała czwórka po-
pychała sanie, na których siedział go-
spodarz. Dlaczego nie zszedł z sań i tych 
kilkuset metrów nie przeszedł do schro-
niska po pomoc? Gdy jechał z Kuźnic, 
koń był bardzo nerwowy. Oznaczało to, 
że wyczuwał niedźwiedzia albo wilka. 
Gdyby go zostawił nawet na 15 minut, 
koń zostałby zaatakowany przez dzikiego 
zwierzaka albo umarłby ze stresu. Dlate-
go postanowił razem z koniem umrzeć. 
Tymczasem 15 minut całkowicie wystar-
czyłoby na zorganizowanie pomocy. Sły-
szałem, że koń aby nie oszalał, w staj-
ni musi mieć towarzystwo – choćby kury 
czy gęsi. Gospodarz przyznał, że w taką 
pogodę nie powinien wracać do schroni-
ska. Gdyby nie przeczucie gospodyni, go-
spodarz i koń nie przeżyliby do rana.
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Dowiedz się więcej i zamów bezpłatną prezentację: www.LEX.pl/systemy
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LEX Systemy Prawa  

Twoje wsparcie w przygotowaniu celnej argumentacji i pomoc w rozwiązaniu 
konkretnego problemu interpretacyjnego.

System Prawa  
Procesowego Cywilnego

System Prawa Procesowego Cywilnego pod redakcją naukową 
prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego to wielotomowe wydawnictwo 
opracowane przez najwybitniejszych polskich autorów, autorytety 
w dziedzinie procedury cywilnej.

System Prawa  
Karnego Procesowego

System Prawa Karnego Procesowego pod redakcją naukową prof. 
dr. hab. Piotra Hofmańskiego stanowi fundamentalne opracowanie 
problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich 
perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej.

System Prawa  
Pracy

Wielotomowe opracowanie pod redakcją naukową  
prof. dr. hab. Krzysztofa W. Barana, w którym w sposób 
kompleksowy i usystematyzowany przedstawiono wszystkie 
instytucje obowiązującego ustawodawstwa pracy.
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