
 

 

Laudacja dla  

Pana Mecenasa Włodzimierza Łyczywka 

 

 

Charyzmatyczny i energiczny samorządowiec, polityk, społecznik. Pasjonat podróżniczy 

i sportowy. Ale przede wszystkim adwokat. 

Panie Mecenasie, Panie Dziekanie, za dwa lata będzie Pan obchodził 50-lecie pracy 

adwokackiej.  

Nie oznacza to jednak, że zwalnia Pan tempo. Poza intensywną pracą zawodową, 

chętnie dzieli się Pan z opinią publiczną swoimi komentarzami na temat kondycji 

prawnej w Polsce, angażuje się w życie samorządu adwokackiego, ale też stawia sobie 

nowe wyzwania, jak choćby takie ‒ kilka lat temu na Kostaryce zjechał Pan na tyrolce  

z wysokości powyżej poziomu chmur. 

Z dumą podkreśla Pan Mecenas swoje patriotyczne i adwokackie korzenie. Pana ojciec 

– wybitny adwokat Roman Łyczywek i matka – ceniona artystka, romanistka  

i publicystka, byli uczestnikami powstania warszawskiego. Jest Pan również wnukiem 

powstańców wielkopolskich. To z domu rodzinnego wyniósł Pan Mecenas potrzebę 

zaangażowania społecznego. Już jako chłopiec działał Pan w Związku Harcerstwa 

Polskiego, a jako student w Zrzeszeniu Studentów Polskich.   

Na początku lat 70-tych został Pan adwokatem. Był Pan obrońcą i doradcą opozycji  

w latach 80-tych. Szybko pochłonęła Pana praca w samorządzie adwokackim. Przeszedł 

Pan niemal wszystkie szczeble działalności samorządowej – począwszy od członka 

Komisji Rewizyjnej po dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.  

Tę  zaszczytną funkcję dziekana, pełnił Pan czterokrotnie – w latach 1992-1998 oraz 

2013-2020. Mogliśmy również liczyć na Pana zdecydowane i rzeczowe poglądy 

wyrażane podczas posiedzeń plenarnych, gdy był Pan członkiem Naczelnej Rady 

Adwokackiej. Słynie Pan z nazywania rzeczy po imieniu i dosadnych, ale jakże 

rzeczowych i merytorycznych podsumowań dyskusji. 

W pracy samorządowej szczególnie dba Pan o los młodych adeptów zawodu.  

Z troską podchodzi Pan do kondycji socjalnej aplikantów adwokackich.  



Z charakterystycznym zapałem wielokrotnie przekonywał Pan, że aplikanci zasługują  

na godne wynagrodzenie za swoją pracę, właściwy poziom kształcenia i na dobrych 

patronów. Sam Pan Mecenas wprowadził do zawodu dziesiątki adwokatów i przez wiele 

lat zasiadał w komisjach egzaminacyjnych.      

Ale nie tylko Adwokaturze oddał Pan serce. Równolegle angażował się Pan w życie 

samorządu lokalnego. Był Pan radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta Szczecina,  

a także radnym Sejmiku województwa szczecińskiego. 

To doświadczenie skłoniło Pana do wypłynięcia na szersze wody – do polityki  

na szczeblu ogólnopolskim. W latach 2005-2007 był Pan Senatorem VI kadencji.  

I choć wycofał się Pan z czynnego życia politycznego, nadal uważnie obserwuje Pan 

rzeczywistość, sprawnie opisując ją w swoich felietonach wydawanych w „In Gremio”, 

„Kurierze Szczecińskim” i „Głosie Szczecińskim”.  

Przy tak licznych obowiązkach znajduje Pan również czas na swoje pasje. Uwielbia Pan 

podróże. Zwiedził Pan tyle miejsc na świecie, że mógłby chyba konkurować tylko  

z Tonym Halikiem. A odkrywanie nowych miejsc jest u Pana rodzinne. Wszak Pana 

krewnym był sam Arkady Fiedler. Pasję tę dzieli Pan z żoną, która jest przewodnikiem 

turystycznym i która szczegółowo dokumentuje przepięknymi fotografiami wszystkie 

Państwa podróże. Tę pasję urokliwie opisał Pan w wydanej kilka lat temu  

przez „Bibliotekę Palestry” książce: „Podróże od A do Z”.  

Drugim, nie mniej ważnym hobby jest sport. I to w szerokim zakresie - od motoryzacji 

po tenis stołowy. Ale i w tym przypadku odzywa się w Panu duch działacza. Od wielu lat 

udziela się Pan w szeregu związków sportowych, jak choćby ‒ Automobilklub Polski, 

PZMot, POGOŃ – Szczecin. 

Panie Mecenasie, niezwykle cenimy Pana szczerość, zdecydowanie i bezpośredniość. 

Zazdrościmy energii do działań na tylu płaszczyznach. Cieszymy się, że w Palestrze są tak 

charyzmatyczne osobowości jak Pan.  
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