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Słowo wstępne

SŁOWO WSTĘPNE. 
Szanowne Koleżanki i Koledzy.  

Izba Adwokacka w Wałbrzychu ma już ponad 40 lat. Czas płynie, zmieniają się pokolenia 
adwokatów a wraz z upływającym czasem w niepamięć odchodzą ważne wydarzenia z 
życia naszej Izby. Okręgowa Rada Adwokacka podjęła decyzję o powołaniu do życia 
miesięcznika, który informował by Nas wszystkich o tych właśnie wydarzeniach, stając się 
jednocześnie kroniką naszej Izby. Po długiej debacie w której ścierały się różne poglądy na 
temat tytułu, Pan Wicedziekan Andrzej Pawlikowski zaproponował rozwiązanie 
kompromisowe i tytuł Nasza Adwokatura.  Tytuł ten oddaje ideę integracji naszej Izby 
wokół spraw zawodowych, które nas łączą.  

Oddaję w Wasze ręce pierwszy numer Naszej Adwokatury. Zamieszczamy w nim między 
innymi wywiad z Panem Dziekanem Jerzym Lachowiczem i znakomite wystąpienie 
adwokata Michała Opielewicza - laudację wygłoszoną 3 października 2015 r. w trakcie 
uroczystości 40-lecia Izby - które odbyło się na Zamku Książ. Aby urozmaicić Państwu 
lekturę, wrzuciliśmy kilka zdjęć i artykuły dotyczące nie tylko z życia zawodowego 
adwokatów.  

Ważnych wydarzeń w ostatnich latach było więcej. Będziemy do nich wracali w kolejnych 
numerach, jednocześnie informując  o tym, co dzieje się  na bieżąco. 

Serdecznie zapraszam do przesyłania swoich materiałów do publikacji. To jest Nasza 
Adwokatura, więc każdy z Państwa ma prawo skorzystać z jej łamów.  

Z czasem zostanie uruchomiona strona www.NaszaAdwokatura.pl na której umieszczane 
będą dodatkowe materiały nie ujęte w publikacji (filmy, zdjęcia itp.) . 

adw. Bartosz Łuć  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Wywiad z Dziekanem

ADWOKATURA MUSI BYĆ ODWAŻNA, ALE I ROZWAŻNA. 

Wywiad z adwokatem Jerzym Lachowiczem, 
Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Wałbrzychu 

•Myślę, że większość naszych koleżanek i kolegów 
chciałaby poznać bliżej swojego Dziekana. Znamy Pana 
przede wszystkim z wystąpień publicznych. Może więc 
na początek kilka słów o sobie. Czy w dzieciństwie 
marzył Pan o tym, by zostać adwokatem?  

W czasach mojego dzieciństwa miało się zupełnie inne marzenia. Mieszkałem przy bardzo 
spokojnej ulicy, gdzie w każdym domu było pełno dzieciaków. Z nimi od rana do wieczora 
wymyślaliśmy przeróżne zabawy i to była treść naszego życia. Nie myślało się wtedy o 
przyszłości. Mój ojciec, również Jerzy Lachowicz, był wówczas znanym i cenionym w 
Jeleniej Górze radcą prawnym. Czasami zabierał mnie do Klubu Prawnika w Sądzie w 
Jeleniej Górze, gdzie grywał w brydża. Dzięki temu miałem styczność ze znanymi 
prawnikami z Jeleniej Góry. Wtedy nie miało znaczenia, że ktoś jest radcą prawnym, ktoś 
inny adwokatem, prokuratorem czy sędzią. Środowisko prawnicze było zintegrowane jak 
nigdy później. Muszę przyznać, że mnie podczas tych wizyt bardziej interesował tuńczyk w 
oleju - którego uwielbiałem - a który można było kupić prawie wyłącznie w tym Klubie. 
Takie to były czasy.   

• Jakie były początki Pana kariery zawodowej? Z tego co wiem, droga do zawodu 
adwokata w tamtych czasach była bardzo długa i pełna wyrzeczeń.  

O dorosłym życiu, o tym co się chce w nim robić trzeba 
było zacząć myśleć dopiero w Liceum. U mnie naturalnym 
było, że zostanę prawnikiem jak mój ojciec. Stąd studia 
prawnicze, choć nie byłem do nich do końca przekonany. 
Wtedy myślałem, że jeśli mam zostać prawnikiem, to 
radcą prawnym. Ten zawód dawał (a widziałem to z bliska) 
swobodę i niezależność. Na trzecim roku studiów 
zawarłem umowę o stypendium fundowane z pewnym 
przedsiębiorstwem koło Jeleniej Góry co oznaczało, że po 
studiach będę musiał to stypendium odpracować. 
Obsługę prawną tego przedsiębiorstwa pełnił mój ojciec. 
Rozpocząłem więc pracę jako referent prawny i 
jednocześnie odbywa łem pozaetatową aplikację 
sędziowską. Po zdanym egzaminie sędziowskim 
odmówiłem propozycji pozostania w sądzie i złożyłem 
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Wywiad z Dziekanem

egzamin radcowski. Był to już czas stanu 
wojennego i pracowało się coraz trudniej.  
Radcostwa, a wtedy to była tylko obsługa 
podmiotów gospodarczych, dawały poczucie 
niezłej stabilizacji finansowej. Zaczęło jednak 
brakować tej niezależności , o której 
wspomniałem wcześniej. Coraz częściej 
przemyśliwałem więc o zmianie zawodu, 
przyglądając się Adwokaturze. Znałem już 

wielu kolegów adwokatów, ceniłem ich prestiż i 
podziwiałem misję, którą mieli do spełnienia. W 1987 r. wystąpiłem o wpis na listę 
adwokatów i od 1988 r. zacząłem wykonywać zawód adwokata – początkowo w Zespole 
Adwokackim w Bolesławcu, a od 1992 r. w Jeleniej Górze w indywidualnej Kancelarii. Nie 
jestem więc adwokatem wychowanym na aplikacji adwokackiej ale moje doświadczenia o 
których mówiłem wcześniej spowodowały, że szybko odnalazłem swoje miejsce w 
Adwokaturze. 
• Kto Pana wprowadzał do zawodu? Czy miał Pan swojego mentora, autorytet, o 

którym można powiedzieć, że nauczył Pana warsztatu oraz wyjaśnił, na czym polega 
istota naszego zawodu?  

Największym moim autorytetem moralnym i 
prawniczym był bez wątpienia mój ojciec. 
Zawodu adwokata uczyłem się właściwie sam, 
czerpiąc z wiedzy i doświadczenia wszystkich 
kolegów adwokatów z którymi się stykałem i 
stykam. Wartości wyniesione z domu, pewne 
cechy charakteru i kontakty ze znakomitymi 
kolegami uczyniły ze mnie – mam nadzieję – 
adwokata. 

• M ło d z i a d w o k a c i c z ę s t o n i e m a j ą 
świadomości, że wśród starszego pokolenia koleżanek i kolegów, są osoby mocno 
zaangażowane w działalność polityczną w latach 80-tych. Czy to prawda, że ukrywał 
się Pan w związku z wprowadzeniem Stanu Wojennego?  

Dość szybko w 1980 r. przystąpiłem do ruchu Solidarności. Tak to wtedy traktowaliśmy, 
jako ideę wolności i niezależności. Zajmowaliśmy się pomocą związkowcom i zwykłym 
ludziom mającym własne codzienne problemy, ale też uczyliśmy, jakie mają konstytucyjne 
prawa. Oczywiście, pomocna była wtedy posiadana przeze mnie czy moich kolegów 
wiedza. Działalność ta absorbowała mnie praktycznie od rana do późnej nocy. W 
listopadzie 1981 r. wybrany zostałem wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ 
Solidarność w Jeleniej Górze. Tym wszystkim pewnie „zasłużyłem” na internowanie po 
wprowadzeniu stanu wojennego, jako człowieka „niebezpiecznego dla ładu i porządku 
socjalistycznej Ojczyzny”. Z ukrywaniem się to lekka przesada – nie udało się mnie 
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Wywiad z Dziekanem

zamknąć w nocy z 12/13 grudnia 1981 r. ale już 13 grudnia wieczorem siedziałem „na 
dołku” w obecnym I Komisariacie Policji przy ul. Armii Krajowej w Jeleniej Górze, by nad 
ranem następnego dnia zostać przewiezionym do ówczesnego zakładu karnego w 
Kamiennej Górze. To jednak osobna opowieść. Do dziś jednak rozumiem jak bolesne jest 
nawet krótkotrwałe pozbawienie wolności – to oderwanie od życia, poczucie bezsilności, 
niewiedza najbliższych co się dzieje itp. 

• Jak z tamtej perspektywy ocenia Pan to, co teraz dzieje się w naszym kraju? Jak Pana 
zdaniem powinni zachować się w tej sytuacji adwokaci? Czy Adwokatura ma pomysł 
na dzisiejsze spory wokół Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Wymiaru 
Sprawiedliwości ?  

Patrzę na to wszystko z przerażeniem - jak łatwo zniszczyć wszystko to, co z mozołem 
budowaliśmy, by stać się normalnym, demokratycznym państwem, z wyraźnym 
trójpodziałem władzy. Osobiście uważam, że dzieje się tak nie dla jakiejś idei, lecz dla 
niezrozumiałej dla mnie potrzeby niszczenia. Ale to tylko mój prywatny pogląd. 
Adwokatura musi być odważna ale i rozważna. Z natury rzeczy realizując swoje obowiązki i 
stojąc na straży przestrzegania prawa, wolności i praw obywatelskich nie jest kochana 
przez żadną władzę. Jako całość musi być apolityczna niezależnie od tego, kto jest przy 
władzy. Nie może jednak milczeć, gdy demokratyczne standardy są gwałcone i musi 
wyraźnie o tym mówić. Trzeba uświadamiać ludzi i pokazywać im zło wynikające z łamania 
tych zasad. Aby ich do nich przekonać, trzeba jednak pokazywać, że my adwokaci 
jesteśmy jak żona Cezara. To oczywiście wiąże się z naszym wizerunkiem, z tym jak 
jesteśmy postrzegani. Nie liczmy za bardzo na to, że w czasach medialnej pogoni za 
sensacjami, swobody w wypisywaniu największych bzdur, opisywane będą nasze sukcesy a 
nie wpadki. Koniecznym jest więc, byśmy szczególnie zwracali uwagę na to co i jak robimy. 
Tylko wówczas wróci szacunek i zaufanie, na które zasługujemy. 

• Od lat działa Pan w samorządzie adwokackim. Czy ta działalność, to konsekwencje 
„ambicji politycznych” sprzed lat, czy też jest Pan po prostu z zamiłowania 
„społecznikiem”?  

Nie miałem nigdy ambicji politycznych, choć wielu z moich kolegów z czasów Solidarności 
po 1989 r. było i posłami i senatorami. Mnie wystarczają codzienne kontakty tu, na miejscu 
z tymi których lubię i cenię. Oczywiście cieszy mnie, że koleżanki i koledzy darzą mnie 
zaufaniem, wybierając przez lata do Okręgowej Rady Adwokackiej, a ostatnio Dziekanem. 
Nigdy nie analizowałem dlaczego tak się dzieje ale sądzę, że widzą we mnie i pewną 
skromność, spokój, bezkonfliktowość i umiejętność godzenia ognia z wodą.  

• Pełnił Pan w samorządzie różne funkcje. Czy to pomaga przy wykonywaniu 
obowiązków Dziekana? 

Myślę, że pełnienie funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego przez kilka kadencji pomaga mi 
teraz w zrozumieniu tego, czego wymagać od adwokatów i jak oceniać ich działania. 
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Wywiad z Dziekanem

Jestem z natury tolerancyjny ale widzę, ilu zwykłych rzeczy trzeba uczyć aplikantów i 
młodych adwokatów. Oczywiście jak każdy łapię się na myśleniu „ ja zrobiłbym to inaczej” 
ale staram się nie narzucać mojej woli innym. Nie jestem nieomylny i doskonale o tym 
wiem. W podejmowaniu decyzji wspiera mnie na szczęście Rada.  

• Czy nie uważa Pan, że Izba Wałbrzyska jest spolaryzowana na skutek istnienia dwóch 
silnych ośrodków miejskich - Jeleniej Góry i Wałbrzycha? Czy ma Pan pomysł, jak 
zintegrować nasze środowisko?  

Nie widzę takiego spolaryzowania. Owszem, nasza Izba nie posiada jednego silnego 
ośrodka miejskiego wokół którego skupia się życie, lecz kilka równorzędnych. Wszyscy 
jednak –  ze Zgorzelca i Bolesławca, Jeleniej Góry, Świdnicy, Wałbrzycha i Kłodzka, że 
wymienię tylko większe miasta, mamy te same problemy i te same potrzeby. Rozległość 

naszej Izby nie ułatwia integracji, a nie 
możemy zapominać, że siedzibę mamy w 
Wałbrzychu. W miarę naszych możliwości, 
także finansowych, musimy organizować 
spotkania, imprezy, szkolenia w różnych 
miejscach. Temu służy m.in. zabawa 
karnawałowa dla dzieci w Świdnicy czy  
szkolenie zawodowe w Świeradowie 
Zdroju. Mamy wiele możliwości, piękne 
tereny i jeśli my adwokaci będziemy chcieć 
– możemy zorganizować cokolwiek, co 
służy integracji. Podkreślam – jeśli 
będziemy chcieć, bo przecież słychać 
niestety głosy „po co nam samorząd ?”. 

Czy czekają nas jakieś zmiany w pracy organów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu?  

Nie jestem zwolennikiem rewolucji, raczej ewolucji. Myślę o szerszym otwarciu się na głos 
członków naszej Izby, wsłuchiwanie się w Ich potrzeby i oczekiwania. Myślę o częstych 
kontaktach ze wszystkimi adwokatami. Chciałbym, by nie zapominali, że Izba to my 
wszyscy. 
Z drugiej strony widzę potrzebę wyjścia do ludzi, nie 
tylko naszych potencjalnych klientów. Musimy 
pokazać, że adwokaci służyć mogą podpowiedzią, 
pomocą czy dz ie l ić s ię w iedzą , również 
bezinteresownie, dla dobra społeczeństwa. Szkoły, 
uniwersytety trzeciego wieku, organizacje 
społeczne itp. to są miejsca, gdzie powinniśmy być 
aktywni, budując również nasz wizerunek i 
autorytet. 
Chciałbym kiedyś usłyszeć: jestem adwokatem, 
członkiem Izby w Wałbrzychu i jestem z tego 
dumny…  
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Adwokat Jerzy Lachowicz został wpisany na listę 
adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu uchwałą 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu z dnia 
31.03.1987 r. W latach 1989 – 1991 był kierownikiem 
Zespołu Adwokackiego w Bolesławcu. W samorządzie 
adwokackim działał aktywnie od początku swojej 
działalności. W 1998 r. został Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej, a od 2003 r. jest członkiem Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Wałbrzychu. Pełnił funkcje Skarbnika 
ORA a od 2007 r. aż do objęcia funkcji Dziekana ORA w 
2016 r., był rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby. 
Dwukrotnie by ł Delegatem na Krajowy Zjazd 
Adwokatury. Aktualnie jest również wykładowcą, 
członkiem Komisji Egzaminacyjnej ORA i Komisji 
Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości. 
Uhonorowany odznaczeniem  Adwokatura Zasłużonym. 
Wykonuje zawód w Jeleniej Górze. 



Wywiad z Dziekanem

• Odejdźmy na zakończenie od tych trudnych tematów. Oprócz tego, że jest Pan 
prawnikiem, ma Pan również swoje pasje dalekie od prawa. Podobno jest Pan 
miłośnikiem gór i to nie tylko naszych Karkonoszy? Gdzie Pana najdalej „zaniosła” ta 
miłość?  

Każdy ma jakieś pasje bo one powodują, że chce się żyć. Góry towarzyszyły mi przez lata, 
najpierw jako widok za oknem, potem jako miejsce, gdzie jeździ się na nartach. Bardzo 
późno dotarło do mnie, że najwięcej radości daje chodzenie po nich. Ta cisza, przestrzeń, 
ich ogrom, możliwość wsłuchania się w siebie i poznania swoich możliwości czynią, że 
nawet największy wysiłek  i zmęczenie przynoszą spokój. Oczywiście w moim wieku nie 
zacznę chodzić wyczynowo, wystarczają mi turystyczne szlaki. Nie ukrywam, że wolę te 
trudniejsze. Góry wszędzie są piękne, a każde inne. Czym w nich mniej ludzi, tym 
piękniejsze. Gdzie mnie najdalej zaniosło? Afryka i Kilimandżaro- prawie 6.000 m.n.p.m. 
Niezapomniane wrażenie. 

•J e s t P a n r ó w n i e ż 
znakomitym narciarzem. 
Nasza Izba ki lkukrotnie 
o r g a n i z o w a ł a r ó ż n e g o 
rodzaju narciarskie zawody 
p r a w n i c z e . N i e c h P a n 
p o c h w a l i s i ę s w o i m i 
sukcesami. 

Oczywiście to przesada z tym 
narciarzem. Lubię to i staram 
s ię j e źdz ić a n ie t y l ko 
zjeżdżać. Faktem jest, że 
uc zes tn i c z y łem w k i l ku 
Mistrzostwach Adwokatury i 

Spartakiadach Prawniczych. Z  Jurkiem Dworakiem i Markiem Grabasem sami nawet 
zorganizowaliśmy przed laty taką Spartakiadę w Świeradowie Zdroju. A sukcesy? Zwykle w 
czołówce, a na Spartakiadzie w Szczawnicy Zdroju drugie miejsce w gigancie. Moim 
zdaniem, nie umniejszając umiejętności innych kolegów, najlepszym narciarzem 
zjazdowym w naszej Izbie był nieodżałowany śp. Grzesiu Janisławski. Miałem ten zaszczyt 
jeździć z Nim, a właściwie za Nim, w wielu krajach. Niezapomniane były tygodniowe 
męskie wyjazdy z Grzesiem, Wojtkiem Biegańskiego i  naszymi synami, najczęściej do 
Włoch. Może dlatego i Adam Janisławski i Michał Lachowicz też są adwokatami. Cieszę 
się, że wyrosło następne pokolenie i zjazdowców i biegaczy – tych ostatnich mamy w Izbie 
wybitnych jak Łukasz Klempouz i Piotr Dorniak. 

Dziękuję za rozmowę.  
Rozmawiał: Bartosz Łuć 
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TEN ZAWÓD JEST TAK TRUDNY, ALE ZARAZEM TAK 
PIĘKNY… 

Laudacja adwokata Michała Opielewicza z okazji 40-lecia Izby 
Adwokackiej w Wałbrzychu, wygłoszona w dniu 3 października 2015 r. na 
Zamku Książ w Wałbrzychu 

Szanowni Goście, Drodzy Jubilaci, 

Przy okazji takiej uroczystości, jak 
dzisiejsza, nie sposób nie przywołać 
myśli Stefana Krzyworzewskiego, że 
„...Jubileusze na ogół tyle posiadają 
istotnej wagi, ile mogą wykazać się 
pożytkiem publicznym”.  
Niewątpliwie jesteśmy uprawnieni do 
tego, aby powiedzieć, że zawód, który 
wykonujemy – zawód publicznego 
zaufania – jest realizacją tego właśnie 
zadania „pro publico bono” i w tak 
pojętym jubileuszowym obrachunku, 

podnosi niewątpliwie rangę Naszej uroczystości. 
Dajemy również w dniu dzisiejszym wyraz temu, że zaznaczamy wobec wszystkich swą 

odrębną podmiotową zawodową tożsamość i cenimy sobie to, co w naszym zawodzie jest 
najpiękniejsze i najbardziej wartościowe, o czym wspomniał Szanowny Pan Dziekan w 
swoim wystąpieniu, tj. etos zawodu, nie zawsze przez każdego odpowiednio zrozumiany. 

Ten etos, to normy postępowania, szanowany zwyczaj, specyficzna etyka zawodowa, ale 
również w tym etosie zawodu mieści się realizacja prawa szczególnego, tj. prawa 
naturalnego, wrodzonego prawa każdego człowieka, którym jest niewątpliwie prawo do 
obrony.  

Kiedy przyszło mi przybliżyć aplikantowi, stawiającemu pierwsze kroki i mającemu 
kłopoty ze zrozumieniem, co tenże etos oznacza, to wówczas przywoływałem przykład 
adw. Stanisława Hejmowskiego, wspaniałego obrońcy urzędującego w Poznaniu, który 
doznał wielu krzywd ze strony Niemców w okresie okupacji i kiedy to przed Najwyższym 
Trybunałem Narodowym w Poznaniu odbywała się rozprawa przeciwko Arturowi 
Greiserowi – gauleiter’owi „Kraju Warty”, to wówczas adwokat ten, dwukrotnie proszony 
przez Przewodniczącego Trybunału Narodowego, aby był obrońcą Greisera w związku z 
doskonałą znajomością języka niemieckiego, początkowo nie wyrażając zgody, uległ 
namową i podjął się jego obrony.   

Na marginesie wspomnę, że Artur Greiser został skazany przez Trybunał Narodowy na 
karę śmierci i wykonany wyrok był ostatnią publiczną egzekucją  wykonaną w kraju. 
Zbrodniarz hitlerowski – Artur Greiser –  będący dr prawa, w swoich notatkach i 
pamiętnikach napisał, że nie spodziewał się realizowania w procesie przez polskiego 
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obrońcę, obrony w taki sposób, jak ją wzorowo realizował wspomniany adwokat 
Hejmowski.  

Owo piękne zadanie obrony każdego człowieka jest wpisane w etos naszego zawodu i 
tak to każdemu aplikantowi każdorazowo tłumaczyłem.  

Zachęcam również do bliższego zapoznania się z ciekawym życiorysem adwokata, o 
którym wspomniałem, a o którym mówiono nie bez przyczyny, że „...głos jego burzy 
mury”.  

Powracając zaś myślą do uroczystości 40-lecia działalności Naszej Izby, chciałbym 
podkreślić, iż teraźniejszość i przyszłość straciłyby swój sens, swój realny wymiar, gdyby w 
Naszej świadomości zatarł się ślad spraw minionych. Ten oczywisty paradygmat, pragnę 
uzupełnić myślą Klausa Manna, zawartą w jego bardzo osobistej powieści „Punkt 
Zwrotny”, w której nawiązuje do swojego ojca Tomasza Manna i który stwierdza m.in., że 
„...prawdziwą jest wyłącznie materia wspomnień, bowiem nie ma żadnej innej 
rzeczywistości, poza tą którą nosimy w pamięci”.  

Zapamiętać zatem musimy, że historię tej Izby – Izby Jeleniogórsko – Wałbrzyskiej – 
tworzyli ludzie nieprzypadkowi, Nasi liderzy, którym poprzez akt wyborczy okazywaliśmy 
szacunek „verum est quod bonus boni diligant”. „Jest prawdą, że zacni szanują zacnych” i 
owym przymiotem zacności obdarzaliśmy każdorazowo nowo wybieranego Dziekana Izby.  

Pozwólcie, że ich powspominam w sposób taki, jak zapamiętałem.  
Mój kontakt z pierwszym Dziekanem – ś. p. adw. Marianem Kuskowskim – miał miejsce 

w latach 1965-66, kiedy to odbywałem aplikację sędziowsko- prokuratorską w Jeleniej 
Górze. Zapamiętałem go jako duszę towarzystwa w ogniskującym się wokół 
jeleniogórskiego Klubu Prawnika życiu towarzyskim, podzielonym między turnieje 
brydżowe, wieczorki taneczne i poetyckie oraz spotkania towarzyskie. Zapamiętałem go 
również jako rozmiłowanego w poezji, z niewątpliwym talentem poetyckim, któremu 
niejednokrotnie dawał wyraz.. Ceniłem go nie tylko z uwagi na jego talent, ale również 
dlatego, że był prawdziwym człowiekiem renesansu,  zainteresowanym każdą dziedziną 
sztuki.  

Z jego osobą związana jest najważniejsza cezura, o której mówił w swoim wystąpieniu 
Szanowny Pan Dziekan Wojciech Biegański, i którą jest moment powołania Pana Dziekana 
Mariana Kuskowskiego na Dziekana Tutejszej Izby, tj. 8 lipiec 1975r i od tej daty Drodzy 
Jubilaci wszystko się Nam zaczęło.   

Pamiętam również pierwszą wizytę, którą składałem ś. p. Dziekanowi, w trakcie której 
wróciliśmy wspomnieniami do pewnych epizodów z Jeleniej Góry  i doskonale 
zapamiętałem jego postawę, jeśli chodzi o to wszystko, czym powinna się kierować nasza 
zawodowa korporacja i za to go niezmiernie ceniłem.  

Jego następcą był św. p. adwokat Stanisław Baranowski – Dziekan duszą i ciałem 
oddany samorządowi zawodowemu. Stojąc na czele korporacji w trudnym czasie, kierował 
nią bardzo mądrze i tak umiejętnie, że w zasadzie nie byliśmy poddawani naciskom 
politycznym i co do tego chyba nikt z nas wątpliwości mieć nie może. Zapamiętałem go 
również jako wspaniałego adwokata i świetnego mówcę. Szanowałem go również za 
gruntowe wykształcenie klasyczne i doskonałą znajomość literatury niemieckiej, tej 
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wspaniałej, począwszy od Schillera i Goethego, a skończywszy na Mann’ach i 
Hauptmannie.  

Wówczas, gdy dolegało mu nie najlepsze zdrowie, pomagał mu bardzo – obecny w 
dniu dzisiejszym na Sali, adw. Edward Gorzelańczyk z Wrocławia – i za to Drogi Edwardzie, 
Szanowny Dziekanie, należą Ci się również oddzielne słowa podziękowania.  

Przykro mi niezmiernie, że tę kartą żałobną, kartę „pro memoriam”, zamyka 
nieodżałowanej pamięci, ś.p. Dziekan Grzegorz Janisławski. Jakże trudno Nam niekiedy 
pogodzić się ze znakami czasu i jakże bardzo dotkliwie jakoś przeżywamy to wszystko, co 
związane jest z tym „signum temporis”, kiedy nagle i niespodziewanie kończy się młode 
życie. Chciałbym o ś. p. Grzegorzu powiedzieć bardzo dużo, ale wiem o tym, że nazwisko 
to samo się broni. 

Lubiłem z nim rozmawiać na tematy problemów samorządowych i zawsze odnosiłem 
wrażenie, że jest to ktoś, kto żyje w sposób wyjątkowy życiem korporacyjnym, jak również 
jest to ktoś, komu bardzo zależy na tym, aby utrwalony i sprawdzony system korporacyjny 
w niczym nie ucierpiał. Był to dla mnie wzór działacza samorządowego w każdym calu i 
jeśli do tego dodam ujmujący sposób bycia, takt i czar osobisty, to sadzę, że wizytówka, 
którą przedstawiam, jest nad wyraz pełną. Drogi Świętej Pamięci Grzegorzu! Nie mogłem 
być obecny na Twoim pogrzebie, ale do Ciebie teraz mówię – wszedłeś niewątpliwie do 
panteonu wielkich, nie tylko dlatego, że byłeś następcą Dziekanów „Kuskowskiego i 
Baranowskiego”, ale także z uwagi na Twą działalność w Naczelnej Radzie Adwokackiej, 
oraz położone autentyczne zasługi dla Adwokatury Polskiej.  

Ową kartę żałobną zakończę i zamknę w taki oto sposób, że tymi laudacjami 
pośmiertnymi i wspomnieniami, Ci Wielcy „virtutae et exemplo”, „cnotami i przykładem” 
spowodowali, że tymi samymi cnotami, jak również tymi samymi kanonami w działalności 
korporacyjnej, kierowali się kolejni Dziekani, Szanowny Dziekan Tadeusz Roczniak i 
piastujący już drugą kadencję tę funkcję Szanowny Dziekan Wojciech Biegański . 

Zwracam się do Szanownego Kolegi, Dziekana Tadeusza Roczniaka. Pozwól,  że 
zwrócę się do Ciebie kordialnie, Drogi Tadeuszu! Chcę Ci powiedzieć, bowiem nigdy nie 
miałem do tego okazji, aby Ci publicznie podziękować i zarazem poprosić o przyjęcie ode 
mnie prostego słowa dziękuję. Dziękuję Ci bowiem za to, że mi pokazałeś, iż działalność 
samorządowa może dawać satysfakcję, że przy Tobie zdobywałem ostrogi korporacyjne, a 
wreszcie za to, że byłeś mi wzorem wspaniałego adwokata i kolegi. Myślę, że jesteśmy Ci 
wszyscy wdzięczni również i za to, że byłeś dobrym sternikiem nawy korporacyjnej na 
wzburzonym morzu, kiedy okrawano nie wiadomo dlaczego naszą samorządność z tego 
wszystkiego co było i powinno być jej istotą. Dziękując Ci za to wszystko oświadczam, że 
jestem dumny z tego, że mogłem być Twoim nominalnym zastępcą. 

Drogi Dziekanie Wojciechu Biegański, miły Wojtku! Myślę i jestem przekonany, że na 
pewno „cum magna laude probavit” dowiodłeś, że będąc Naszym aktualnym liderem, 
kierujesz się w obowiązkach i uprawnieniach dziekańskich wspaniałymi wzorami 
poprzedników, o których wspomniałem i sprawdzasz się w tych obowiązkach 
korporacyjnych w sposób wspaniały i znakomity, za co Ci w dniu dzisiejszym wszyscy 
serdecznie dziękujemy. 
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Drodzy Dziekani! Do Was się zwracam, Drogi Tadeuszu i Wojtku, chcąc Wam 
powiedzieć, że wpisaliście się i wpisujecie niewątpliwie złotymi czcionkami w annały 
historii tej Izby i za to Wam brawo. Życzymy sobie, aby w przyszłości kierowali Nami godni 
Wam następcy.  

Kończąc jubileuszową laudację, 
pragnę podkreślić, że kierowałem 
się tym, aby unaocznić, że 
obowiązki i praca każdego z 
Dz iekanów, wokó ł k tó rych 
skupiała się działalność Rady, 
pozwalały i pozwalają Nam po 
prostu spokojnie wykonywać ten 
piękny zwód, za co naprawdę 
p o w i n n i ś m y I m b a r d z o 
dziękować.  
S z a n o w n y P a n i e P r e z e s i e 

Naczelnej Rady Adwokackiej, jak również Drogi Dziekanie! Przy wykonywaniu naszego 
zawodu spokój był Nam zawsze potrzebny, a Wy Nam go gwarantujecie i za to, co robicie 
kosztem własnego czasu, kosztem wyrzeczeń osobistych, bardzo dziękujemy, przekazując 
również te podziękowania obecnymi na Sali wszystkim działaczom korporacyjnym. 
Wybaczcie Drodzy Koledzy, że wszystko, co powiedziałem do tej pory dotyczyło wyłącznie 
Dziekanów, bowiem nie mogłem znaleźć innego klucza do tego, aby w nieskończoność 
przedstawiać wizytówkę każdego z Was, ponieważ ramy tego wystąpienia, w tym również i 
ramy czasowe, mi na to nie pozwalają. Niemniej czujcie się również tak samo wyróżnieni, 
bowiem zasłużyliście sobie na to swoim bezinteresownym zaangażowaniem. 

Chciałbym dodać i myślę, że to jest Naszym życzeniem, abyśmy w dalszym ciągu byli 
Izbą Jeleniogórsko - Wałbrzyską i zachowali swą terytorialną autonomię. Panie Prezesie 
Naczelnej Rady Adwokackiej, do Szanownego Kolegi Prezesa się zwracam! Nam na tej 
autonomii terytorialnej naprawdę bardzo zależy i liczymy na to wsparcie ze strony 
Naczelnej Rady Adwokackiej, jak również osobiste Szanownego Kolegi Prezesa, który 
zaszczycił Nas swoją obecnością, za co mu gorąco dziękujemy.   

A teraz o kimś, kto zasłużył sobie przy okazji tego Jubileuszu na szczególne 
wyróżnienie.  

Do Pani się zwracam, Pani Krysiu! Jest to również Pani benefis, ponieważ wszystkim 
wiadomym jest, że Pani Krystyna Rudzińska – Marko, tak samo jak inni wspomniani przeze 
mnie dotychczasowi Dziekani, wpisuje się na trwałe w historię tej Izby.  

To jest również Pani święto i jesteśmy za wszystko Pani serdecznie wdzięczni, a przede 
wszystkim za okazywaną uprzejmość, takt, nie schodzący z ust uśmiech i to miły uśmiech i 
za stworzoną w biurze Rady ciepłą i serdeczną atmosferę. Za to jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy i dziękuję.  

Do Was się wreszcie zwracam moi mili sympatyczni młodzi przyjaciele. Wiecie, że Was 
bardzo lubię i cenię, a sympatię okazywałem Wam na każdym kroku, o ile to było możliwe. 
Bądźcie godnymi następcami „tych Wielkich”, wykonujcie zawód adwokacki nie 
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zapominając o jego godności i to nawet wówczas, kiedy wykonujecie go w bardzo trudnej 
nowej rzeczywistości. Tego Wam życzę.  

Kończę swe wystąpienie przytoczeniem fragmentu ze „Smugi cienia” Josepha 
Conrada. Fragmentem tym żegnałem się kończąc wykonywanie zawodu:  „...czas idzie 
naprzód i my też idziemy naprzód, tak długo dopóki nie przekroczymy granicy cienia, za 
którą pozostawiamy za sobą piękny okres młodości, okres życia twórczego, a wówczas 
kiedy się obrócimy za siebie możemy powiedzieć, że to, co robiliśmy było piękne, w tym 
co robiłem spełniłem się i spełniłam się”. Tego Wam również serdecznie życzę z całego 
serca. 

Wreszcie zwracam się do obecnego na Sali Pana Premiera z prośbą, że gdyby się udało 
cokolwiek naprawić w stanie prawnym, to bylibyśmy naprawdę wdzięczni, bowiem przy 
naszej konstytucji korporacyjnej jest trochę za dużo dewastowania i majstrowania. Ten 
zawód jest naprawdę trochę innym zawodem prawniczym i specyfika tego zawodu winna 
znaleźć odzwierciedlenie w obowiązującym stanie prawnym.  

Kiedyś w rozmowie z ś. p. adw. Stanisławem Baranowskim, kiedy usiedliśmy zmęczeni 

po długim i trudnym procesie, ś. p. Staszek zwrócił się do mnie mówiąc: wybraliśmy sobie 
zawody, w których jesteśmy penitentami, bowiem ludzie otwierają nam najtajniejsze 
zakamarki swych dusz, wszystkie swe tajemnice, a jak Ci je przekażą, to nie mają już z tym 
tak dużych kłopotów, bo one w całości przechodzą na Ciebie i Ty się nimi martwisz. 
Dlatego ten zawód jest tak trudny, ale zarazem tak piękny.  

Dziękuję bardzo.   

Adwokat Michał Opielewicz  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KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY  

W dniach 25-26 listopada 2016 r. w Krakowie odbył się XII Krajowy Zjazd 
Adwokatury.  

Delegatami naszej Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury byli adwokaci. Wojciech Biegański, 
Wiesław Bielawski, Tomasz Bokszczanin, Marek Olejnik, Tadeusz Roczniak i Witold 
Studziński. Oprócz nich w Zjeździe uczestniczył Dziekan Jerzy Lachowicz, będący z racji 
funkcji członkiem NRA oraz goście zaproszeni przez Prezesa NRA, Aurelia Koksztys-Łuć i 
Bartosz Łuć. W wyborach do Naczelnej Rady Adwokackiej, niestety bez powodzenia, 
wzięli udział Wojciech Biegański i Bartosz Łuć. Przedstawicielem naszej Izby we władzach 
Adwokatury została Aurelia Koksztys-Łuć, która weszła w skład Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego. Swoją obecność zaznaczył Pan Dziekan Lachowicz, którego dwie 
wypowiedzi znalazły się w filmie dokumentalnym ze zjazdu. Mówiąc o istocie naszego 
zawodu stwierdził, że najważniejsze jest to, byśmy pamiętali, że naszym mandantem jest 
klient oraz, że musimy pomóc temu klientowi bez względu na to, kto jest u władzy. Więcej 
na www.adwokatura.pl/multimedia/filmy-video/relacja-z-xii-krajowego-zjazdu-
adwokatury-25-27-listopada-2016-r-w-krakowie/ .  
Naczelna Rada Adwokacka wybrała Bartosza Łucia do składu Komisji Integracji 
Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA oraz Komisji ds Wizerunku Zewnętrznego i 
Ochrony Prawnej NRA.  
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SZKOLENIE ZAWODOWE W ŚWIERADOWIE ZDROJU 

W dniach 1- 4 grudnia 2016 r. w Hotelu Cottonina w Świeradowie Zdroju 
odbyło się szkolenie zawodowe Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.  

Organizatorem szkolenia była Komisja Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Aplikantów, 
która zadbała o dobór wykładowców. Wykłady wygłosili SSA dr Krzysztof Eichstaedt 

( Ocena poczytalności oraz orzekanie o badaniach i obserwacji psychiatrycznej), Panowie 
Marek Stodulski i Jerzy Kula (Praktyczne aspekty rekonstrukcji wypadków drogowych. 
Błędy popełniane przez organy ścigania.). 

Koledzy Eligiusz Lewandowski i Jacek Jankowski zorganizowali turniej tenisa stołowego. 
Wśród mężczyzn wygrał Łukasz Janik po walce w finale ze swoim ojcem Jerzym, natomiast 
w kategorii kobiet wygrała Anna Pawlikowska po pokonaniu Mirelli Nowak. Ponadto 
kolega Łukasz Ślipko zorganizował turniej w bilarda, wygrany przez niego po finałowym 
meczu z Piotrem Kosiórem. 
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Największa atrakcją okazał się Bal Przebierańców w stylu lat 60-tych i 80-tych. Uczestnicy 
wręcz prześcigali się w pomysłach.  
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IZBOWY KONKURS KRASOMÓWCZY 

W dniu 18 marca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Świdnicy odbył się 
Izbowy Konkurs Krasomówczy. 

Do konkursu przystąpiło 16 aplikantów adwokackich. W składzie jury konkursu zasiedli 
Wicedziekan adw. Andrzej Pawlikowski jako Przewodniczący, adw. Joanna Malinowska 
jako Z-ca Przewodniczącego oraz 
członkowie: Pan Prezes Sądu 
Okręgowego w Świdnicy, sędzia 
Tomasz Wysock i , adwokac i 
Natalia Roczniak-Łuszczewska i 
Magdalena Opielewicz-Prochera, 
a także dyrektor Teatru Norwida w 
Jeleniej Górze, aktor Tadeusz 
Wnuk. Uczestnicy konkursu 
wygłosili mowy konkursowe w 
sprawach karnych i cywilnych, 
które wybrali w drodze losowania. Jak powiedział Tadeusz Wnuk podsumowując 
wystąpienia, „mówca błyszczy wtedy, kiedy mówi a nie kiedy czyta”. Zwrócił uwagę, że 
większość wystąpień była jednak czytana. Dlatego też na wyróżnienie zasłużyli Ci z 
uczestników, którzy „świadomie mówili”. Wicedziekan Andrzej Pawlikowski uznał 
wystąpienia za bardzo dobre i dobre, podkreślając, że wszystkie były merytorycznie 

przygotowane przez uczestników.   
Jury wyłoniło dwie zwyciężczynie: I miejsce zajęła 
Pani apl. adw. AGNIESZKA SROKA a II miejsce apl. 
adw. ALEKSANDRA NIZIELSKA. Wyróżnienie 
p r z y z n a n o a p l . a d w . K A M I L O W I 
OCHENKOWSKIEMU. Panie, które zdobyły I i II 
miejsca reprezentować będą Izbę Adwokacką na 
Środowiskowym Konkursie Krasomówczym, który 
zostanie zorganizowany w czerwcu 2017 roku w 
Katowicach. 

Dzięki inicjatywie Przewodniczącego Jury na konkursie zawitali również przedstawiciele 
lokalnej telewizji, przygotowując interesujący materiał, znajdujący się na https://
www.youtube.com/watch?v=0AI4ytOnmM4&feature=youtu.be . 
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MIKOŁAJKI DLA DZIECI 

W dniu 21 stycznia 2017 r. odbyła się Zabawa Mikołajkowa 
zorganizowana przez Komisję Integracji ORA 

W imprezie zorganizowanej z inicjatywy Dziekana wzięło udział 52 dzieci adwokatów  i 
aplikantów adwokackich. Był zorganizowany poczęstunek, animacje, konkursy i liczne 
zabawy dla najmłodszych. Główną niespodzianką był  Mikołaj, który wręczył na 
zakończenie imprezy słodkie prezenty, czym sprawił wielką radość wszystkim dzieciom. 
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POSIEDZENIE ORA 

16 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w 
Wałbrzychu 

Oprócz omówienia i załatwienia spraw osobowych, Okręgowa Rada Adwokacka 
postanowiła przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz ustaliła wysokość 
odpłatności za udział w wyjazdowym szkoleniu zawodowym Izby Adwokackiej w 
Wałbrzychu, połączonym ze Zgromadzeniem Izby, które odbędzie się w dniach 25-28 maja 
w hotelu „Villa Cottonina” w Świeradowie-Zdroju.  Odpłatność za udział w szkoleniu 
zawodowym przedstawia się następująco: aplikanci adwokaccy - 350 zł (w pokoju 
dwuosobowym ); adwokaci Izby - 470 zł (w pokoju dwuosobowym ) i 713  zł (w pokoju 
jednoosobowym); adwokaci spoza Izby - 950 zł  (w pokoju dwuosobowym) i 1.193 zł (w 
pokoju jednoosobowym); udział w samych wykładach  dla adwokatów i aplikantów 
adwokackich spoza Izby - 150 zł. 
Nadto, dokonana została zmiana pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji ds. 
Wizerunku Zewnętrznego – w miejsce dotychczasowego Przewodniczącego adw. Bartosza 
Łucia powołany został adw. Robert Banasiak. 
Adw. Wojciech Biegański, prowadzący Referat Prasowy, przedstawił zgłoszenia 
adwokatów chcących udzielać wypowiedzi publicznych w przedmiocie aktualnych 
wydarzeń publicznych.  
Poinformować też należy, iż przedstawiciele Izby Adwokackiej w Wałbrzychu będą ją 
reprezentować na turnieju piłkarskim w Opolu w dniu 22 kwietnia 2017 r.
Termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej ustalono na dzień 20 
kwietnia 2017 r.

Opracowała Sekretarz ORA Natalia Roczniak-Łuszczewska

SPOTKANIE KOMISJI WIZERUNKOWYCH W ŁODZI 

W dniu 17 marca br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi 
odbyło się Spotkanie Komisji 
Wizerunkowych Okręgowych Rad 
Adwokackich.  

W spotkaniu uczestniczyli członkowie 
naszej Komisj i Al icja Dydo, Edyta 
W o j t e r e k - K u s z y ń s k a , B a r b a r a 
Krechowiecka, Bartosz Łuć i nowy 
Przewodniczący Komisji Robert Banasiak 
(Ba r tos z Łuć z ło ży ł re zygnac ję z 
p r z e w o d n i c z e n i a w z w i ą z k u z 
nieuwzględnieniem przez ORA uchwały w 
sprawie zaplanowanych wcześniej działań 
Komisji). Przedmiotem spotkania była 
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problematyka reakcji na tak zwane „sytuacje kryzysowe” w Adwokaturze w kontekście ich 
wydźwięku medialnego. Uczestnicy otrzymali materiały, które mają posłużyć w tworzeniu 
tzw. zespołów kryzysowych oraz przygotowywaniu strategii na wypadek sytuacji 
kryzysowych w Izbie .  

POSIEDZENIE KOMISJI WIZERUNKU I OCHRONY PRAWNEJ 
NRA 

24 marca br. w Warszawie odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie 
Komisji Wizerunku i Ochrony Prawnej przy NRA.  

W posiedzeniu wziął udział jako członek Komisji Bartosz Łuć. Omawiano podstawowe 
założenia polityki wizerunkowej Adwokatury. Zaplanowano prace w grupach 
tematycznych. Jako jeden z ważniejszych celów Komisji określono konieczność 
odpowiedniego medialnego przygotowania przyszłorocznych obchodów 100lecia 
Adwokatury Polskiej. Z przychylnością i zrozumieniem przyjęto koncepcję dodatkowego 
wsparcia finansowego ze strony NRA dla projektów realizowanych przez mniejsze Izby 
Adwokackie oraz pomysł przygotowania łatwych do pobrania przez każdego adwokata 
gotowych wzorów logo Adwokatury, bannerów, elementów grafiki itp. opracowań 
graficznych do wykorzystania na stronach internetowych, papierach firmowych, 
korespondencji e-mail itp. W spotkaniu prowadzonym przez Przewodniczącego dziekana 
Romana Kusza z Izby Adwokackiej w Katowicach uczestniczył również Prezes Naczelnej 
Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela oraz zastępca sekretarza NRA adwokat Anisa 
Gnacikowska.  

IMIENINY PANI KRYSTYNY RUDZIŃSKIEJ MARKO 

13 marca br. obchodzone były imieniny 
Krystyny.  

Z tej okazji członkowie ORA ufundowali 
imieninowy bukiet dla kierownika Biura Rady, 
Pani Krystyny Rudzińskiej-Marko. Jak zwykle 
skromna „Pani Krysia” z zak łopotaniem 
dziękowała. Pan Dziekan Jerzy Lachowicz 
wygłosił krótkie przemówienie w którym 
podziękował Pani Krystynie za pracę na rzecz 

naszej Izby. Wszyscy zgodzili się z tym, że dzięki jej zaangażowaniu biuro Rady od lat 
funkcjonuje na najwyższym poziomie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w trakcie 
obchodów 40lecia Izby, Pani Krystyna za swoje zasługi została odznaczona odznaką 
Adwokatura Zasłużonym (na zdjęciu wręczanie wyróżnienia z rąk Skarbnika NRA w 
kadencji 2013-2016, adwokat Mirosławy Pietkiewicz). .  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DAMA W DEPOZYCIE 

Felieton Alicji Dydo 

Droga na spotkanie z Cecylią Gallerani prowadzi przez dziedziniec Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Prosto z dziedzińca należy wejść po schodach na krużganki, dama czeka w 
ciemnej komnacie, samotnie. Jest tam tymczasowo, do zakończenia remontu Muzeum 
Książąt Czartoryskich w Krakowie. 
Spogląda w prawą stronę, tak jakby nie zwracała uwagi na widzów. To, co ją interesuje jest 
zupełnie poza ich zasięgiem. Emanuje z niej spokój i pewność siebie. Nie ma uśmiechu 
signory Giocondy, ale nie ma też powagi i surowości Ginevry Benci. Na kolanach trzyma 
gronostaja – zwierzę symbolizujące czystość, 
ale też znajdujące się w godle Lodovica Sforzy, 
którego była faworytą. De l i ka tn ie g łaszcze 
pupila. Jej dłoń – pięknie u k a z u j ą c ą s w ą 
organiczną strukturę – L e o n a r d o d a V i n c i 
odmalował z mistrzowską precyzją zdradzającą 
zachwyt ludzkim ciałem, zachwyt nie tylko artysty, 
a l e t e ż a n a t o m a , przyrodnika. To jednak 
jeszcze nie wszystko. 
Leonardo podarowa ł swej bohaterce także 
h a r m o n i ę . C e c y l i a Gal lerani ma g łowę 
zwróconą w tę samą stronę , co trzymane 
przez nią zwierzątko, w tę samą stronę skierowane 
są jej dłoń i ramiona. Wszystko to sprawia 
wrażenie doskonałych stereometrycznych form 
wpisanych w wyważoną k o m p o z y c j ę 
zaprojektowaną przez artystę – matematyka. 
Subtelna gra światłem – brak intensywnych cienie, którymi Leonardo później kształtował 
swe postacie – pozostawia wrażenie spokoju i równowagi.  

Cecylii Gallerani nie dane jednak było i nadal nie jest trwać w niezakłóconej harmonii 
stworzonej przez Leonarda da Vinci.  
Najpierw, na początku XIX w., po tym, jak portret autorstwa Leonarda stał się już 
własnością Izabeli Czartoryskiej, oryginalne, szarobłękitne, otulające Cecylię Gallerani 
światłem tło zostało zamalowane czarną farbą, a cały obraz pokryto matowym werniksem.                   
W ten sposób przestrzeń zastąpiona została ponurą, nierzeczywistą scenografią. Potem, 
nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach, pękł górny lewy narożnik obrazu, który 
następnie grubo i niestarannie sklejono. Żeby tego było mało, dokonano retuszy, które 
dotknęły Cecylię Gallerani (np. domalowano jasne refleksy w oczach) i jej zwierzątko, 
wzmocniono również ciemną farbą korale i detale ubioru (tasiemki i wiązania sukni). Takie 
ingerencje to nie było jednak wszystko. Spokój modelki Leonarda burzyło też coś innego.  
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Portret Cecylii Gallerani, po tym, jak stał się elementem kolekcji tworzonej od końca XVIII 
w. przez księżną Izabelę Czartoryską, dzielił burzliwe losy Polski – kraju, w którym się 
znalazł. Początkowo był przechowywany w majątku Czartoryskich, w Domu Gotyckim – 
budynku muzealnym stworzonym przez księżną. Po upadku powstania listopadowego                                        
i konfiskacie dóbr Czartoryskich, wraz z innymi zbiorami kolekcji tworzonej przez Izabelę 
Czartoryską, przewieziony został do paryskiego hotelu Lambert. Do Polski wrócił w 1876 r. 
z inicjatywy wnuka Izabeli – Władysława Czartoryskiego -  do Krakowa, gdzie w 1880 r. 
powstało Muzeum Książąt Czartoryskich. W 1897 r. utworzono ordynację, istniejącą do 
1949 r., z której dochody pozwalały utrzymać Muzeum i Bibliotekę Czartoryskich. W 1950 
r. Muzeum Czartoryskich włączono do Muzeum Narodowego w Krakowie jako oddział – 
Zbiory Czartoryskich. Po wojnie Czartoryscy pozbawieni zostali majątków, które były 
podstawą utrzymania zbiorów. Samej kolekcji jednak nie znacjonalizowano, ale włączono 
ją jako depozyt w zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 1991 r. cała kolekcja, a 
więc też i portret Cecylii Gallerani, została własnością Fundacji Książąt Czartoryskich, 
której dyrektorem, zgodnie ze statutem, miał być dyrektor Muzeum Narodowego w 
Krakowie, a zbiory Czartoryskich stały się niezbywalnym majątek fundacji. Mogłoby się 
wydawać, że ten ruch zabezpieczy spokój Cecylii Gallerani. Nic bardziej mylnego.  
W zeszłym roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, rozpętała się w fundacji 
prawdziwa burza.  
Z inicjatywy fundatora – Adama Czartoryskiego – który otrzymał w maju 2016 r. propozycję 
odkupienia przez Skarb Państwa kolekcji, ze statutu fundacji zniknął zapis, o tym, że 
kolekcja jest niezbywalna. Do dymisji podał się ówczesny zarząd fundacji, jako przyczynę 
tej decyzji wskazując utratę zaufania do fundatora. W efekcie, nowy, szybko 
skompletowany zarząd, 29 grudnia 2016 r. podpisał umowę, na mocy której kolekcja wraz 
z nieruchomościami należącymi do fundacji stała się własnością państwa za 100 milionów 
euro  – cenę, która nie tylko nijak się ma do rzeczywistej, znacznie wyższej, ale niezwykle 
trudnej do oszacowania, wartości zbiorów, ale też nie uwzględnia w żaden sposób 
gigantycznych nakładów finansowych ponoszonych przez wiele lat przez Skarb Państwa na 
utrzymanie kolekcji i opiekę konserwatorską. Pytań o tę transakcję jest jednak jeszcze 
więcej. Czy inne dzieła, nieodnalezione do dzisiaj (np. „Portret młodzieńca” Rafaela) będą 
własnością Skarbu Państwa? Ale przede wszystkim, czy pośpieszne zmiany w statucie nie 
były sprzeczne z ideą powołania fundacji, a wręcz z ideą stworzenia kolekcji przez Izabelę 
Czartoryską, która od początku dedykowała swój zbiór narodowi? Dama przecież zawsze 
była do dyspozycji narodu. Czy teraz stała się bardziej nasza? Czy pochopność i brak 
transparentności transakcji nie spowoduje w przyszłości kwestionowania skuteczności 
umowy?  
Czy to więc koniec, czy dopiero początek nowych kłopotów Cecylii Gallerani? 

Adwokat Alicja Dydo 
Literatura: 
- dwutygodnik.com „Historia jednego obrazu: Dama w czerni” Grażyna Bastek 
- „Sztuka cenniejsza niż złoto” Jan Białostocki, wyd. VII, 2013 r.  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