
Koleżanki i Koledzy! 
Adwokaci i Aplikanci! 
 
Wczoraj wróciliśmy z Kijowa tzn. adwokat Justyna Mazur z Bydgoszczy, adwokat Piotr Osiewacz z 
Częstochowy i Ja – adwokat Jarosław Szczepaniak z Łodzi.  
 
Byliśmy w Kijowie z misją obserwatorską poświęconą przestrzeganiu praw człowieka na Ukrainie. Od 
piątkowego popołudnia do niedzieli nawiązaliśmy kontakty z adwokatami z Kijowa, organizacjami 
humanitarnymi, Polską Ambasadą w Kijowie. Rozmawialiśmy z mieszkańcami Kijowa, zarówno 
przebywającymi na Majdanie, jak również poza nim, lekarzami (także z Polski), dziennikarzami, 
wolontariuszami.  
 
Według posiadanych informacji, byliśmy jedyną delegacją zagraniczną, reprezentującą określoną 
grupę zawodową - w tym przypadku adwokatów, która udała się z misją do Kijowa bezpośrednio po 
wymianie ognia pomiędzy walczącymi stronami. Czas, w jakim znaleźliśmy się w Kijowie, był 
niepowtarzalny. Doszło bowiem do historycznej zmiany władzy na Ukrainie. Mimo, że baliśmy się o 
swoje życie (jeszcze w sobotę słychać było strzały) uważamy, że trzeba było tam być!   
 
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierali nas podczas minionego weekendu, będącego dla 
nas ogromnym wyzwaniem i doświadczeniem oraz skarbnicą wiedzy w szczególności w temacie 
łamania praw człowieka na Ukrainie. Wasze wsparcie dodawało nam sił, szczególnie w piątek, gdy w 
atmosferze ciągłego zagrożenia życia, będąc na zrujnowanym Placu Niepodległości w Kijowie 
patrzyliśmy na ślady świadczące o łamaniu praw człowieka. 
 
Szczególnie gorąco dziękujemy adwokat Monice Strus-Wołos, która poświęcając swój wolny czas była 
z nami w stałym kontakcie i która publikowała na Facebooku przesyłane przez nas zdjęcia i 
informacje.  
 
Nasza misja, była jednak zaledwie początkiem ogromnej pracy, jaką powinna wykonać Polska 
Adwokatura, chcąca dopomóc naszym wschodnim Sąsiadom w osiągnięciu standardów europejskich 
w zakresie przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich. Udział polskich adwokatów, jako 
obserwatorów, podczas zbliżających się na Ukrainie majowych wyborów prezydenckich, czy też 
monitorowanie procesów sądowych w aspekcie przestrzegania praw człowieka, stanowi jedynie 
niewielką część z szerokiego wachlarza mechanizmów, jakimi dysponują polscy adwokaci, broniący 
praw i wolności obywatelskich. 
 
Oglądając prowizoryczny szpital w Soborze Michajłowskim, w którym w spartańskich warunkach 
wykonywano zabiegi chirurgiczne, nawiązaliśmy kontakt z organizacją humanitarną, która między 
innymi opiekowała się szpitalem, a która pomaga potrzebującym na Ukrainie. Tym którzy chcieliby 
pomóc mieszkańcom Ukrainy, dotkniętym skutkami walk udostępniamy fotografię wizytówki, 
zawierającą w swej treści również bezpośredni numer rachunku bankowego na który należy wpłacać 
pieniądze z dopiskiem – Polscy Adwokaci dla Ukrainy.    
 
Chcąc podzielić się z Wami, tym co tam zobaczyliśmy, zamieszczamy zdjęcia, które być może choć w 
części oddadzą atmosferę minionych dni, spędzonych na Majdanie, ogarniętym strachem, bólem i 
nadzieją na jutro. 
 
Szczegółowe sprawozdanie z naszej misji przygotujemy w najbliższym czasie, udostępniając jego treść 
w Serwisie Adwokatury i na facebooku.  
 
Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie 
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