




Szanowni Państwo Radcowie Prawni 
i Aplikanci Radcowscy

 W 2018 r. obchodzimy 100 – lecie 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ten 
szczególny czas powinien skłaniać do refleksji.
Potrzebna jest nam wszystkim mądrość 
i odpowiedzialność, stanowcze „nie” wobec 
podziałów i dyskryminacji, odbudowa wzajemnego 
szacunku i zaufania. Potrzebne jest społeczeństwo 
obywatelskie. Potrzebne są autorytety. Niezbędna 
jest budowa i umacnianie elit. Niezbędne jest 
odbudowanie autorytetu prawa, szacunku dla 
sądownictwa i sędziów. 
Niszczyć jest bardzo łatwo. Budować na trwałych 
fundamentach solidarności, wartości i etyki 

niełatwo, ale naszym obowiązkiem jest podejmowanie takich wyzwań. Od radców 
prawnych słusznie wymagać należy więcej.
Drogowskazem powinna być historia i tradycja. Historia opowiadana uczciwie 
i rzetelnie, historia bez bieżących, politycznych wpływów. Drogowskazem powinna 
być pamięć. Drogowskazem powinna być przyzwoitość.
 Serdecznie zapraszam wszystkich Radców prawnych i Aplikantów 
radcowskich do udziału w wydarzeniach, które przygotowaliśmy wspólnie 
z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Muzeum Kinematografii 
w Łodzi z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Będziemy o nich na bieżąco 
informować. Już teraz chciałbym wspomnieć o listopadowej projekcji w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Tylnej 14”, o której piszę w dalszej części tego 
tekstu.

 Już po raz trzeci Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi 
zorganizowała Ogólnopolską Akademię – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół 
podstawowych i gimnazjalnych realizowaną przez Centrum Edukacji Prawnej 
Krajowej Izby Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”. 
Po pierwszym etapie szkolnym, w dniu 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Łodzi odbył się drugi etap – okręgowy. Okręgowy 
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej  Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi w składzie: radcowie prawni 
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– Katarzyna Mróz, Edyta Kowalska – Pełka, Beata Kuźmicka, przeprowadził 
egzaminy pisemne oraz ustne wyłaniając dwóch laureatów: Weronikę Woźny 
(Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi) i Katarzynę Ćmiel (Szkoła Podstawowa 
Nr 1 z Oddziałami gimnazjalnymi w Koluszkach), którzy będą reprezentować 
Region Łódzki w trzecim etapie – centralnym Konkursu. 
 Bardzo dziękuję za zaangażowanie w projekty edukacyjne. To ważny 
element  radcowskiej aktywności, wpisujący się w służebną rolę naszego 
zawodu i jego funkcję społeczną. 
  
 Wpisując się w publiczny wymiar zawodu radcy prawnego, z inicjatywy 
Komisji Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi, byliśmy obecni podczas czerwcowego 
X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który w tym roku odbył się w Łodzi. Patronat 
honorowy nad Kongresem objęła Komisja Europejska – Przedstawicielstwo 
w Polsce, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska i Marszałek Województwa 
Łódzkiego Witold Stępień. Akcentowanym wydarzeniem było 100-lecie praw 
wyborczych kobiet w Polsce.
 Radcowie prawni OIRP w Łodzi udzielali porad prawnych pro bono dla 
uczestniczek Kongresu z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć (zwłaszcza 
w zatrudnieniu), środków ochrony prawnej dla ofiar przemocy, prawa 
rodzinnego, wolności słowa i zgromadzeń oraz zagadnień związanych z klauzulą 
sumienia.. Dyżury pełnili: Paulina Dorman – Okońska, Beata Kuźmicka, Ewa 
Ludwiczak, Monika Maciejczak, Katarzyna Mróz, Barbara Nowicka – Dyśko, 
Izabela Ostojska, Ewa Stompor – Nowicka, Aleksandra Woszczatyńska i Jarosław 
Stasiak. 
 Za tą aktywność serdecznie dziękuję, kierując słowa podziękowania także 
do wszystkich Osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia oraz do 
współpracującej z Komisją Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi Wicedziekan 
Rady Aleksandry Grocholskiej – Jankowskiej.    
    
 W czwartek 21 czerwca 2018 r. w Sali koncertowej Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2A odbyło się 
ślubowanie 104 radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, 
którzy w marcu złożyli egzamin radcowski. Życzę wszystkim rozpoczynającym 
pracę w zawodzie rady prawnego, zawodzie pięknym i wymagającym, 
satysfakcji z dokonanego wyboru, przekonania o wartości poniesionego 
trudu nauki i konieczności codziennej jej kontynuacji dla dobra beneficjentów 
pomocy prawnej i dobra publicznego oraz spełnienia wszystkich planów 
i zamierzeń z nim związanych. Pamiętajcie proszę zawsze o rocie radcowskiego 
ślubowania, wartościach etycznych oraz potrzebie publicznej służby wpisanej 
w istotę zawodu radcy prawnego i jego roli w społeczeństwie.  
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 W tym roku egzamin radcowski z najlepszym wynikiem złożyli radcowie 
prawni:

Paulina Kwiatkowska 
Sara Pizon
Jacek Cłapa.
Wyróżniające wyniki egzaminu radcowskiego osiągnęli:
Marta Fryc
Natalia Ogrodniczak - Kowalska
Wojciech Wawrzak.

 Szczególne podziękowania za zaangażowanie w pracę oraz rzetelne 
pełnienie pierwszej samorządowej funkcji kieruję do starostów roku – dzisiaj 
już radców prawnych:

Magdaleny Kalinowskiej
Magdaleny Zając - Lewandowskiej
Jakuba Chabina.

 Słowa serdecznych podziękowań kieruję także do Wicedziekana 
Rady ds. Aplikacji Roberta Czapnika, Kierownika Szkolenia Aplikantów 
Grzegorza Rajczaka i Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów Elżbiety 
Niedźwiedzińskiej oraz pracowników Działu Aplikacji Biura OIRP w Łodzi 
Pani Justyny Sawy i Pani Eweliny Urbańskiej za trud i zaangażowanie 
w organizację procesu szkolenia i kolejny rocznik absolwentów aplikacji 
radcowskiej w Łódzkiej Izbie.  

 Już po raz piąty odbyły się w Łodzi Mistrzostwa Polski Radców 
Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegu na 10 kilometrów, organizowane 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi we współpracy z Krajową Izbą 
Radców Prawnych – Komisją Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych 
w ramach Biegu Fabrykanta. W kategorii open Witold Chomiczewski zajął 5 
miejsce, Nela Litawska 33 miejsce, zostając jednocześnie laureatką 5 miejsca 
wśród Pań. OIRP w Łodzi po raz kolejny zajęła drugie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. W poszczególnych kategoriach radcowie prawni OIRP w Łodzi 
osiągnęli bardzo dobre wyniki: K35 – Nela Litawska – 1 miejsce, Marta 
Wierzbicka – 3 miejsce, K45 – Kamila Kwiecień – Lipińska – 2 miejsce, Monika 
Popielarczyk – 3 miejsce, K55 – Iwona Limiera – 2 miejsce, M35 – Łukasz 
Dłabich – 2 miejsce, M45 – Witold Chomiczewski – 1 miejsce.
Laureatom serdecznie gratuluję, życząc co najmniej takich sukcesów na 
kolejnych mistrzostwach !   

 Rozpoczynamy kolejną odsłonę kampanii wizerunkowej zawodu radcy 
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prawnego. Na podsumowanie przedsięwzięcia przyjdzie czas w kolejnym 
numerze „Tylnej 14.” 

  I tradycyjnie już o tej porze roku zapraszam Radców Prawnych 
i Aplikantów na Rajd Pieszy „Tylnej 14” oraz na kolejny sezon Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Tylnej 14” w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zachęcając 
do tej formy samorządowej integracji myślę, że warto obejrzeć (po raz 
pierwszy albo kolejny) „Zimną wojnę” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, 
którą otwieramy po wakacjach spotkania z X Muzą oraz „Śmierć Prezydenta” 
w reżyserii Jerzego Kawalerowicza – film z 1977 nagrodzony rok później 
Srebrnym Niedźwiedziem na Festiwalu Filmowym w Berlinie, ze znakomitymi 
kreacjami Zdzisława Mrożewskiego i Marka Walczewskiego, którym 
chcielibyśmy nawiązać do obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

  
                Grzegorz Wyszogrodzki
     

             Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi



5

Spis treści:

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy ........ 1

Koleżanki i Koledzy........................................................................ 6

Wieści z KIRP................................................................................. 7

Aktualności ...............................................................................    9

Komisja Praw Człowieka   ............................................................ 19

Łódź - Ziemia Obiecana i nie tylko  .............................................. 24

Zaproszenie na rajd   .................................................................. 30

DKF Tylna 14 w Muzeum Kinematografii w Łodzi ....................... 31

Plan szkoleń - Piotrków Tryb. ...................................................... 35

Plan szkoleń - Sieradz ................................................................. 36

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego ................................................... 37

Z kart pobytu Legionów Polskich w Łodzi .................................. 45

Malta  ......................................................................................... 51

Rowerem przez południową Szwecję ......................................... 55

A lato 2018 było piękne ............................................................. 59

„Księgarnia marzeń” .................................................................. 62

SIN GAS ...................................................................................... 64

Filipiny - raj za grosze ................................................................. 66



6

 Za nami wakacje, które w tym roku obfitowały 
w piękną, upalną pogodę, ( jeśli o mnie chodzi 
tych upałów było trochę za dużo) i jak myślę dla 
większości były dobrym czasem na wypoczy-
nek. Tylna 14 trafia do Państwa w okresie wielu 
kontrowersji związanych ze stosowaniem prawa 
przez władze kraju. Zakładając Tylną 14 plano-
waliśmy, że będzie ona źródłem informacji na 
temat samorządu, wymiany poglądów związanych 
ze stosowaniem prawa przez radców prawnych, 
a także prezentacji naszych różnych aktywności. 
I tak do tej pory jest. Myślę, że media, które nam 
towarzyszą na każdym kroku wystarczająco in-
formują o ogólnej sytuacji, kwartalnik Tylna 14 

nie może, między innymi ze względu na cykl wydawniczy konkurować w zakresie 
podawania bieżących informacji z mediami elektronicznymi, gazetami itp.. Jednak-
że myślę, że warto informować o inicjatywach naszych koleżanek i kolegów, które 
związane z przestrzeganiem i upowszechnieniem prawa.
 W związku z tym, uważam, że powstanie z inicjatywy radczyni prawnej Ewy 
Stompor-Nowickiej Komisji Praw Człowieka przy Radzie OIRP w Łodzi zasługuje na 
uwagę i wsparcie. Zapraszam do lektury artykułu na ten temat i deklaruje, że wszelkie 
inicjatywy związane z przestrzeganiem Konstytucji i prawa będą miały możliwość 
prezentacji w naszym kwartalniku.
 Życie naszego samorządu obfituje w wiele ciekawych wydarzeń i przedsię-
wzięć, o czym jak zwykle informujemy. Także nasi koleżanki i koledzy przejawiają 
różnego rodzaju aktywności, szczególnie podróżnicze i publikujemy ich ciekawe re-
lacje. W roku odzyskania 100 – lecia przez Polskę niepodległości kontynuujemy cykl 
artykułów przygotowanych przez pracowników Muzeum Tradycji Niepodległościo-
wych w Łodzi.
 Na okładkach numeru znajdziecie Państwo przegotowane dla naszej Izby lay-
outy reklam promujących zawód radcy prawnego, które były i są wykorzystywane do 
przybliżenia naszym potencjalnym klientom uprawnień i profesjonalizmu Koleżanek 
i Kolegów. Czekamy na ewentualne opinie na ten temat.
 Z przyjemnością informują, że wstępnie znamy termin Balu Prawników, pro-
simy o zarezerwowanie sobie czasu 2 lutego 2019 r. 
 Życząc pogodnej jesieni zapraszam do lektury Tylnej 14.

     Jacek Wawrzynkiewicz
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Wieści z KIRP

 W dniach  8-9 czerwca 2018 r. 
odbyło się IX posiedzenie Krajowej Rady 
Radców Prawnych w X kadencji.

 Porządek posiedzenia obejmo-
wał m.in. sprawy finansowe Krajowej 
Rady Radców Prawnych, w tym zatwier-
dzenie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za rok 2017, sprawozdania finan-
sowego za rok 2017, ale także podjęcie 
uchwał w sprawie zmian: Regulaminu 
odbywania aplikacji radcowskiej w zakre-
sie programu, Regulaminu działalności 
samorządu radców prawnych i jego orga-
nów, Regulaminu działalności finansowej 
samorządu radców prawnych, Regulami-
nu obrad K.R.R.P. oraz uchwał w sprawie 
wynagradzania osób pełniących funkcje 
w organach KRRP oraz osób wykonują-
cych zadania na rzecz samorządu rad-
cowskiego w ramach K.R.R.P. 

 Porządkiem posiedzenia obję-
to również podjęcie uchwał w sprawie: 
wyrażenia zgody na podpisanie aneksu 
do umowy generalnej w sprawie progra-
mu ubezpieczeniowego radców praw-
nych, powołania zespołu do spraw ana-
lizy obecnego systemu wizytacji, a także 
przyjęcie stanowiska w przedmiocie za-
pewnienia profesjonalnej opieki praw-
nej osobom zatrzymanym oraz przedsta-

wienie informacji o projekcie „Radcowie 
prawni kobietom”.

 W II kwartale br. Ośrodek Ba-
dań Studiów i Legislacji działający przy 
K.R.R.P. opracował istotne z punkt widze-
nia wykonywania zawodu radcy prawne-
go materiały, w tym stanowisko z dnia 17 
kwietnia 2018 r. w sprawie tajemnicy za-
wodowej radcy prawnego pozostającego 
w stosunku pracy (stosunku służbowym) 
w charakterze radcy prawnego w urzę-
dach państwowych i samorządowych, 
opinię z dnia 29 kwietnia 2018 r. przed-
miocie dopuszczalności i sposobu sto-
sowania wybranych przepisów kodeksu 
postępowania karnego w postępowaniu 
dyscyplinarnym wobec radców praw-
nych i aplikantów radcowskich, opinię 
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wpływu 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych na obowiązek prze-
strzegania tajemnicy zawodowej radcy 
prawnego, opinię z dnia 28 czerwca 2018 
r. w przedmiocie udziału radców praw-
nych w komisjach przetargowych, a tak-
że opracowano i rozdystrybuowało do 
izb publikację „Ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (RODO). Poradnik dla 
radców prawnych i adwokatów.

 W marcu br. miał miejsce finał 
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jubileuszowej edycji konkursu Kryszta-
łowe Serce Radcy Prawnego. Już po raz 
dziesiąty radcowie prawni wybrali ze 
swojego grona tych, którzy pomagają pro 
bono potrzebującym. 

 16 marca 2018 r. do grona laure-
atów dołączyli kolejni radcowie prawni, 
których wrażliwość na potrzeby drugiego 
człowieka została doceniona.

	 Wśród	nich	jest	nasz	kolega	rad-
ca	prawny	Hubert	Szymański	zaangażo-
wany	w	działalność	lokalnych	organiza-
cji	pozarządowych	i	kościelnych.

 Podczas sesji plenarnej CCBE, 
która odbyła się w dniu 18.05.2018 r. 
(KRRP była reprezentowana przez rad-
cę prawnego Jędrzeja Klatkę oraz radcę 
prawnego Marię Ślązak) podjęto wspólną 
uchwałę CCBE i FBE (których samorząd 
radcowski jest członkiem), dotyczącą za-
grożenia praworządności i niezależności 
sądownictwa w Polsce. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie. Prezes austriackiej 
adwokatury adw. Ruppert Wolf poinfor-
mował, że praworządność będzie wiodą-
cym tematem spotkania Prezesów samo-
rządów prawniczych w Wiedniu w lutym 
2019 r. 

 Prezydium Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych podjęło w dniu 2 lipca 
2018 r. stanowisko w sprawie przestrze-
gania zasady praworządności, a także 
w dniu 9 sierpnia 2018 r. stanowisko 
zawierające apel do radców prawnych, 
którzy złożyli akces do Sądu Najwyższego 
o ponowne rozważenie zasadności ubie-
gania się o stanowisko sędziów Sądu Naj-
wyższego.

 Apel skierowano szczególnie do 
radców prawnych pełniących funkcje 
w samorządzie, uznając, że „ubieganie 
się o funkcję sędziego Sądu Najwyższego 
w aktualnej sytuacji pozostaje w oczywi-
stej kolizji ze sprawowaniem funkcji w sa-
morządzie radców prawnych.”

 Prezydium K.R.R.P. uznało, że 
w przeciwnym razie „misja tych osób 
w zakresie działalności samorządowej 
radców prawnych powinna ulec zakoń-
czeniu”.

 W dniu 24 sierpnia 2018 r. Preze-
si Krajowej Rady Radców Prawnych oraz 
Naczelnej Rady Adwokackiej wystosowa-
li wspólny apel do Prezydenta RP z suge-
stią powstrzymania się od nominowania 
sędziów Sądu Najwyższego do czasu wy-
dania przez Trybunał Sprawiedliwości UE 
orzeczenia w przedmiocie zagadnień pre-
judycjalnych przedstawionych przez Sąd 
Najwyższy.

 Prezesi ocenili, że „obecny, nie-
zwykle pośpieszny i nietransparentny 
proces oceniania nowych kandydatów 
na sędziów do Sądu Najwyższego stano-
wi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
obywateli. Podważa także „…. fundamen-
ty, na których opiera się zaufanie do wy-
miaru sprawiedliwości”.

               Ewa Stompor-Nowicka
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 W dniu 12 kwietnia 2018r. w sie-
dzibie Okręgowej izby Radców Prawnych 
w Łodzi odbyło się wyjazdowe posiedze-
nie Prezydium Krajowej Rady Radców 
Prawnych. 
Podczas posiedzenia odbyło się m.in. 
spotkanie z aplikantami radcowskimi 
OIRP w Łodzi oraz Dziekanem Rady Grze-
gorzem Wyszogrodzkim, Wicedziekanem 
Rady Robertem Czapnikiem i Kierowni-
kiem Szkolenia Aplikantów Grzegorzem 
Rajczakiem dotyczące organizacji i pro-
gramu aplikacji radcowskiej. Członkowie 
Prezydium Krajowej Rady Radców Praw-
nych wraz z Dziekanem Rady OIRP w Ło-
dzi Grzegorzem Wyszogrodzkim wzięli 
także udział w zorganizowanym w Urzę-
dzie Miasta Łodzi spotkaniu z Pierwszym 
Wiceprezydentem Miasta Łodzi Toma-
szem Trelą, podczas którego poruszono 
w szczególności problematykę edukacji 
prawnej w szkołach.

 W dniach 12 - 15 kwietnia 2018 
r. w Kielcach odbyły się X Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Radców Prawnych w Halo-
wej Piłce Nożnej. W sportowej rywalizacji 
tradycyjnie uczestniczyła drużyna Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

 W 2018 r. Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Łodzi zorganizowała w Łodzi 
trzecią edycję Ogólnopolskiej Akademii – 

Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych realizowaną 
przez Centrum Edukacji Prawnej Krajo-
wej Izby Radców Prawnych w ramach 
programu „Szkoła bliższa prawu” w roku 
szkolnym 2017/2018. Po pierwszym eta-
pie szkolnym, w dniu 25 kwietnia 2018 
r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 od-
był się drugi etap – okręgowy. Okręgowy 
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej  
Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie 
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Łodzi w składzie: radcowie prawni – 
Katarzyna Mróz, Edyta Kowalska – Pełka, 
Beata Kuźmicka, przeprowadził egzaminy 
pisemne oraz ustne wyłaniając dwóch 
laureatów: Weronikę Woźny (Szkoła 
Podstawowa Nr 34 w Łodzi) i Katarzynę 
Ćmiel (Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddzia-
łami gimnazjalnymi w Koluszkach), któ-
rzy będą reprezentować Region Łódzki 
w trzecim etapie – centralnym Konkursu. 

 W dniach 10 – 12 maja 2018r. 
Ziemię Łódzką odwiedzili radcowie 
prawni z Klubów Seniora Okręgowych 
Izb Radców Prawnych z całej Polski, któ-
rych w siedzibie Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Łodzi  podejmowali Prze-
wodnicząca Zarządu Klubu Seniora OIRP 
w Łodzi Czesława Strażnik – Bień, Wice-
przewodnicząca Rady Klubów Seniora 
Okręgowych Izb Radców Prawnych, Czło-
nek Klubu Seniora OIRP w Łodzi Teresa 
Kukieła, Przewodniczący Kapituły Fundu-
szu Seniora Krajowej Rady Radców Praw-
nych, Członek Rady OIRP w Łodzi Mieczy-
ław Humka, Rzecznik Kapituły Funduszu 
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Seniora OIRP w Łodzi Elżbieta Niedźwie-
dzińska oraz Dziekan Rady OIRP w Łodzi 
Grzegorz Wyszogrodzki. 

 W dniach 10 – 13 maja 2018 r. 
we Wrocławiu odbyła się VII Ogólnopol-
ska Konferencja Sędziów i Rzeczników 
Dyscyplinarnych. W Konferencji tradycyj-
nie licznie uczestniczyli przedstawiciele 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Ło-
dzi, w tym m.in. Przewodnicząca Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego Aleksandra 
Chrzanowska – Cepa, Rzecznik Dyscypli-
narny Tomasz Jankowski oraz Dziekan 
Rady Grzegorz Wyszogrodzki.

 W dniu 11 maja 2018r. w sali 
Rady Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Jubi-
leusz 25 – lecia istnienia Stowarzyszenia 
Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Ło-
dzi. W uroczystych obchodach Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Łodzi reprezen-
tował Wicedziekan Rady Krzysztof Wój-
cik. 

 W dniu 18 maja 2018 r. na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Łódzkiego odbyło się VIII Forum Prawa 
Spółek – „Reforma Kodeksu spółek han-
dlowych – zmiana systemowa czy au-
torskie projekty ?” zorganizowane przez 
Katedrę Prawa Gospodarczego i Han-
dlowego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Okręgowa Izba 

Radców Prawnych w Łodzi tradycyjnie 
objęła Forum patronatem organizacyj-
nym.

 W dniu 19 maja 2018 r. na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Łódzkiego odbyła się V Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pn. „Prawo i Me-
dycyna”, zorganizowana przez Europej-
skie Stowarzyszenie Studentów Prawa 
ELSA Łódź oraz Samorząd Studentów 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pa-
tronat honorowy nad konferencją objęła 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Ło-
dzi.

 W maju 2018r. Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Łodzi ufundowała 
nagrody dla zwycięzców konkursu „Łódz-
ki Triathlon Prawniczy” odbywającego 
się w roku akademickim 2017/2018, zor-
ganizowanego przez Europejskie Stowa-
rzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

 W dniu 6 czerwca 2018r. z ini-
cjatywy Łódzkiego Porozumienia Samo-
rządów Zawodów Zaufania Publicznego 
odbyło w siedzibie Łódzkiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa I Ogólno-
polskie Spotkanie Organizacji Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego, 
w którym, obok ŁPSZZP, uczestniczyło 
Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego w Krakowie, Mazowieckie 
Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
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Publicznego, Opolskie Porozumienie Sa-
morządów Zawodów Zaufania Publiczne-
go, Śląskie Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, Warmińsko - Ma-
zurskie Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego oraz Wielkopolskie 
Porozumienie Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego. Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Łodzi reprezento-
wali Dziekan Rady Grzegorz Wyszogrodz-
ki i Sekretarz Rady Marek Woźniak.

  W dniach 16 – 17 czerwca 2018r. 
w Łodzi odbył się jubileuszowy X Ogólno-
polski Kongres Kobiet. 
 Podczas Kongresu Radcowie 
prawni OIRP w Łodzi udzielali porad praw-
nych pro bono dla uczestniczek z zakresu 
dyskryminacji ze względu na płeć (zwłasz-
cza w zatrudnieniu), środków ochrony 

prawnej dla ofiar przemocy, prawa ro-
dzinnego, wolności słowa i zgromadzeń 
oraz zagadnień związanych z klauzulą 
sumienia. Dyżury pełnili: Paulina Dorman 
– Okońska, Beata Kuźmicka, Ewa Ludwi-
czak, Monika Maciejczak, Katarzyna Mróz, 
Barbara Nowicka – Dyśko, Izabela Ostoj-
ska, Ewa Stompor – Nowicka, Aleksandra 
Woszczatyńska i Jarosław Stasiak. 
 
 

` W dniu 21 czerwca 2018 r. w Sali 
koncertowej Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
przy ul. Żubardzkiej 2A odbyło się ślubo-
wanie 104 radców prawnych Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Łodzi, którzy 
w marcu złożyli egzamin radcowski.
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 W dniu 23 czerwca 2018 r. 
w gmachu Filharmonii Łódzkiej im. Artu-
ra Rubinsteina w Łodzi odbyło się dorocz-
ne Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwo-
kackiej w Łodzi połączone z uroczystymi 
obchodami 100 – lecia Adwokatury Pol-
skiej. Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Łodzi reprezentował Dziekan Rady 
Grzegorz Wyszogrodzki.

 
 W dniu 23 czerwca 2018 r. 
w ogrodach Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Łodzi odbył się tradycyj-
ny piknik na powitanie lata. W pikniku 
uczestniczyło około 350 radców praw-
nych i aplikantów radcowskich.
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 W dniu 1 lipca 2018r. Okręgowa 
Izba Radców Prawnych w Łodzi zawarła 
umowę o współpracy z Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi w związ-
ku z uroczystymi obchodami 100 – lecia 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2018r. Umowa została zawarta na czas 
określony od 1 lipca do 31 grudnia 2018r. 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Ło-
dzi została Partnerem Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w okresie obowią-
zywania umowy.
 Okręgowa Izba Radców Praw-
nych w Łodzi udzieliła także wsparcia 
Społecznemu Komitetowi Budowy Po-
mnika kpt. Stefana Pogonowskiego w Ło-
dzi.

 W dniu 25 sierpnia 2018r. w Łodzi, 
w ramach VIII Biegu Fabrykanta, odbyły się  
V Mistrzostwa Polski Radców Praw-
nych i Aplikantów Radcowskich w Biegu  
na 10 kilometrów, organizowane przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi  
we współpracy z Krajową Izbą Radców 
Prawnych – Komisją Integracji Krajowej 
Rady Radców Prawnych.
W klasyfikacji drużynowej Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Łodzi zdobyła srebr-
ny medal.

 
 W dniu 8 września 2018r. w Mu-
zeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi odbyło się Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego 
(pełnej wersji !). W przedsięwzięciu
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uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak, Wi-

ceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piąt-
kowski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
prof. zw. dr hab. Antoni Różalski, Wice-
prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich 
IUSTITIA Oddział w Łodzi Izabela Waw-
rzynkiewicz, Dziekan Rady OIRP w Łodzi 
Grzegorz Wyszogrodzki, Prezes Okręgo-
wej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Łodzi dr n. med. Paweł Cze-

kalski, Przewodniczący 
Rady Izby Komorniczej 
w Łodzi Andrzej Rit-
mann, Dyrektor Mu-
zeum Kinematografii 
w Łodzi Marzena Bo-
manowska, p.o. Dyrek-
tora Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych 
w Łodzi Jacek Waw-
rzynkiewicz. 

 W dniu 12 
września 2018r. Dzie-
kan Rady OIRP w Łodzi 
Grzegorz Wyszogrodzki 
i Przewodnicząca Ko-
misji Praw Człowieka 
Rady OIRP w Łodzi Ewa 
Stompor – Nowicka, 
na zaproszenie Preze-
sa Sądu Rejonowego 
dla Łodzi – Śródmie-
ścia w Łodzi Krzysztofa 
Kurosza, uczestniczyli 
w wykładzie Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
dr Adama Bodnara po-

święconym ochronie praw konsumenta 
– kredytobiorcy w świetle Konstytucji RP 
oraz standardów prawa europejskiego 
w sprawach gospodarczych. Wykład od-
był się w siedzibie Sądu Rejonowego dla 
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. 
           
            Jacek Wawrzynkiewicz
 Zdjęcia: Jarosław Kawczyński
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          Uchwałą nr 616/X/2018 z dnia 29 
stycznia 2018 r. Rada O.I.R.P. w Łodzi po-
wołała Komisję Praw Człowieka w skła-
dzie:
R.pr. Ewa Stompor-Nowicka – przewod-
nicząca,
R.pr. Anna Kaczyńska – zastępca prze-
wodniczącej,
R.pr. Izabella Kotlińska – Bestry,
R.pr. Irmina Miernicka,
R.pr. Mateusz Izbicki,
Martyna Smaglińska – aplikantka rad-
cowska.

 Podstawowym założeniem dzia-

łania Komisji Praw Człowieka przy Radzie 
O.I.R.P. w Łodzi ma być popularyzowanie 
idei praw człowieka oraz podstawowych 
wolności, który to cel Komisja realizować 
będzie zarówno w sferze wewnętrznej 
jak i zewnętrznej.

 W zakresie sfery wewnętrznej 
działania Komisji nakierowane będą na 
zgromadzenie wokół Komisji Praw Czło-
wieka jak najszerszej liczby radców praw-
nych i aplikantów radcowskich, którym 
bliska jest idea praw człowieka i którzy 
będą chcieli współpracować z Komisją 
przy realizacji jej zamierzeń.
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 W planie pracy Komisji przewi-
dziano takie zagadnienia, jak:
- umieszczenie tematów związanych 
z prawami człowieka i podstawowych 
wolności w tematyce szkoleń z zakresu 
doskonalenia zawodowego, a także w ra-
mach szkolenia na aplikacji radcowskiej,
- stworzenie na stronie internetowej Izby 
zakładki informującej o bieżącej działal-
ności
   Komisji, Komisji Praw Człowieka przy 
K.I.R.P. oraz o istotnych z punktu widze-
nia działania tej Komisji sprawach, w tym 
o orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka,
- stworzenie na łamach kwartalnika Tylna 
14 specjalnej rubryki poświęconej zagad-
nieniom praw człowieka i podstawowych 
wolności,
- inicjowanie wydarzeń organizowanych 
przez O.I.R.P. związanych z tematyką 

praw człowieka takich jak: seminaria, 
spotkania, panele dyskusyjne oraz ak-
tywny udział w planowanej przez O.I.R.P. 
w 2018 r. konferencji międzynarodowej 
na temat reprezentowania Klientów 
przed Sądem w Strasbourgu.
 W zakresie sfery zewnętrznej 
działania Komisji mają polegać na:
- edukacji prawnej z tematyki praw czło-
wieka i podstawowych wolności skie-
rowanej do uczniów, w tym objętej Eu-
ropejską Konwencją o Ochronie Praw 
Człowieka i Kartą Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej (współpraca z radcami 
prawnymi prowadzącymi zajęcia w szko-
łach), studentów (współpraca ze Stowa-
rzyszeniem ELSA), seniorów,
- inicjowanie stanowisk Rady O.I.R.P. 
w Łodzi jako reakcji na naruszenia praw 
i wolności, w tym zwłaszcza przez władzę 
publiczną, 



21

- udziale w akcji Niebieski parasol z te-
matyką dotyczącą praw człowieka oraz 
organizowanie innych akcji bezpłatnej 
pomocy prawnej w Łodzi i w mniejszych 
miejscowościach, a także skierowanie 
takiej pomocy np. do kobiet dotkniętych 
przemocą w rodzinie, cudzoziemców, 
niepełnosprawnych.
- akcje ad hoc w przypadku potrzeby 
wsparcia osób poszkodowanych np. dzia-
łaniami dyskryminacyjnymi, w tym dzia-
łaniami organów władz państwowych, 
klęskami żywiołowymi etc.,
- popularyzowanie idei praw człowieka 
i podstawowych wolności w ramach pu-
blikacji i mediów społecznościowych O.I-
.R.P. oraz poprzez działania w kontaktach 
z mediami.
          

 Komisja zamierza podjąć współ-
pracę z:
- komisją Praw człowieka przy K.I.R.P., 
prawniczymi organizacjami międzynaro-
dowymi i  samorządami zagranicznymi 
w celu zajmowania wspólnych stano-
wisk, podejmowania działań i organizo-
wania wspólnych wydarzeń z dziedziny 
praw człowieka,
- NGO’s w tym (szkolenia np. dane osobo-
we, wsparcie w prowadzonych sprawach
   związanych z prawami człowieka),
-międzynarodowymi organizacjami 
prawniczymi, zagranicznymi samorząda-
mi prawniczymi, ewentualnie także sa-
morządem lokalnym, organami publicz-
nymi, sądami w kwestiach i inicjatywach 
związanych z prawami człowieka.
Nadzór nad Komisją sprawuje Dziekan 
Aleksandra Grocholska-Janko
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 Komisja rozpoczęła pracę tuż po 
powołaniu i spotyka się w cyklach mie-
sięcznych. Już na drugim posiedzeniu Ko-
misji, odpowiadając na jej apel, zgłosili 
się kolejni radcowie prawni z naszej Izby: 
E. Ludwiczak, J. Stasiak, M. Bogusiak, M. 
Rybarczyk, M. Maciejczak, I. Romas, A. 
Głogowska-Balcerzak, A. Woszczatyń-
ska, K. Włodarczyk, B. Nowicka-Dyśko, P. 
Dorman-Okońska, K. Mróz, E. Kowalska,  
I. Stępień, I.Ostojska i B. Kuźmicka.

 Członkowie Komisji i osoby 
współpracujące uczestniczyli w Kongre-
sie Kobiet, zaznaczając swoją obecność 
poprzez udzielanie porad pro bono dla 
uczestniczek Kongresu z zakresu: dys-
kryminacji ze względu na płeć (zwłaszcza 
w zatrudnieniu), środków ochrony praw-
nej dla ofiar przemocy, prawa rodzinne-
go, wolności słowa i zgromadzeń oraz za-
gadnień związanych z klauzulą sumienia.

 Tegoroczny jubileuszowy (X) 
Kongres Kobiet odbył się w dniach 16-17 
czerwca w Łodzi pod hasłem „Wszystkich 
Praw. Całego Życia”. Miał on szczególnie 
uroczysty charakter ze względu na przy-
padającą w 2018 roku setną rocznicę 
uzyskania praw wyborczych przez kobie-
ty w Polsce.

 Pierwsze przedsięwzięcie Komisji 
zakończyło się sukcesem dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu Koleżanek i Kolegów, 
którzy zdecydowali się poświęcić swój 
prywatny czas w czerwcowy weekend. 
Byliśmy widoczni jako radcowie prawni 

łódzkiej Izby, gdyż miejsce, w którym po-
rady były udzielane oznaczone było za-
równo logo Izby jak i logo naszej Komisji.

 Podjęliśmy współpracę z Oko.
press w zakresie eksperckich porad.

 Obecnie jesteśmy w trakcie przy-
gotowań dużego przedsięwzięcia, jakim 
jest organizacja konferencji i warszta-
tów na temat reprezentowania Klientów 
przed Sądem w Strasburgu. Wydarzenie 
to odbędzie się w dniach 12-13 paździer-
nika 2018 r. w siedzibie naszej Izby.

 W dniu 4 sierpnia 2018 r. Komi-
sja zajęła stanowisko w sprawie prawo-
rządności, które zostało opublikowane 
na stronie internetowej Izby. 
          
 Zarówno wydarzenie konferen-
cyjno-warsztatowe zaplanowane  na 
październik, jak również stanowisko 
w sprawie praworządności zostało opu-
blikowane na Facebooku  Europejskiego 
Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL. 

 W imieniu Komisji zapraszam 
wszystkich radców prawnych i aplikan-
tów radcowskich naszej Izby, którym bli-
ska jest idea praw człowieka do współ-
pracy z Komisją.

 Zapraszam również do śledzenia 
naszych postów na Facebooku.

                    Ewa Stompor-Nowicka
 Zdjęcia: Jarosław Kawczyński
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W dniach od 9 do 13 maja br. 54 rad-
ców prawnych – seniorów  z 15-stu  Izb 
Okręgowych  spotkało się na kolejnym 
spotkaniu integracyjnym , aby zapoznać 
się bliżej z historią i dniem dzisiejszym 
Łodzi.  Już sam wybór miejsca zakwate-

rowania nie był przypadkowy, bo słynny 
„ Grand „ wiąże się zarówno z fabry-
kancką jak i filmową historią miasta. 
Ponieważ spotkaliśmy się w godzinach 
popołudniowych, mogliśmy jeszcze (po 
obiedzie w Sali MALINOWEJ ) wyko-
rzystać pierwszy dzień na długi spacer  

z przewodnikiem  ulicą Piotrkowską  
w kierunku nowej Stacji Przesiadkowej 
Centrum zwanej Stajnią Jednorożców.                                                                                                                                     
          Rozpoczęło się od poznania historii 
obiektu w którym nocowaliśmy  aby da-
lej „Aleją  Gwiazd” przejść do rzeźb słyn-

nych łodzian(  A.Ru-
binsteina, J. Tuwima, 
W. Reymonta – choć 
nie urodził się tu) po 
drodze  podziwiając 
zabytkową zabudo-
wę rezydencjonalną 
i mieszkalną z prze-
łomu XIX i XX wieku.  
Zaskoczeniem  dla  
wszystkich , na tej 
najdłuższej handlo-
wo – rozrywkowej 
ulicy Europy, było bo-
gate wieczorne życie  
towarzyskie w zapeł-

nionych  i gwarnych ogródkach  gastro-
nomicznych.  

Drugi dzień spotkania rozpoczęli-
śmy śladami Łodzi wielokulturowej; i tak 
goście zwiedzili największy w Europie 
Cmentarz Żydowski, Cerkiew Katedralną 
i obejrzeli  Bazylikę Archikatedralną  św. 
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S. Kostki. Po  porcji  wiedzy historycznej  
przyszedł czas na Łódź XXI w. :  nowocze-
sny Dworzec Fabryczny i w jego pobliżu  
Nowe Centrum Łodzi.  Centrum to pro-
jekt wyjątkowy nie tylko w skali kraju ale 
i na świecie. Nieczęsto zdarza się taka 
sytuacja, że w śródmieściu dużego mia-
sta pojawia się możliwość zagospodaro-
wania kilkudziesięciu hektarów terenu. 
Nowe Centrum to jeszcze wielki plac bu-
dowy, ale działa tu już najnowocześniej-
sze w kraju planetarium, uznane za jeden 
z Nowych Cudów Polski w plebiscycie 
National Geographic. Są tu przestrzenie 
kongresowo - wystawiennicze czy wresz-
cie interaktywne Centrum Nauki i Tech-
niki. Największym przedsięwzięciem 
w nowej dzielnicy jest oczywiście Dwo-
rzec Łódź- Fabryczna, którego perony są 
zagłębione 16 m. pod ziemią. Między no-
wym dworcem a odnowiona przestrzenią 
dawnej elektrociepłowni ( EC-1 ) będzie 
zbudowany rynek, który ma stać się miej-
scem spotkań i areną ważnych wydarzeń 
w mieście.    Pokrzepieni dostarczonymi 
przez catering i zjedzonymi w autokarze 
lunchowymi  naleśnikami  z serem, prze-
mieściliśmy się do innego centrum życie 
łodzian- do dawnego imperium Izraela 
Poznańskiego, dziś  kompleksu handlo-
wo- kulturalno- rozrywkowego Manufak-
tura.   Wpierw mogliśmy ocenić rozmach 
i wielkość  jednego  z twórców przemy-
słowej Łodzi  zwiedzając jego  pałac, któ-
ry przyćmił inne rezydencje fabrykanckie 
nie tylko w Łodzi ale i w Europie.  Gmach 
był budowany od końca lat 80-tych XIX 

stulecia do pocz. XX w.-  obecnie pałaco-
we salony służą przypomnieniu dziejów 
Łodzi mieszcząc Muzeum Miasta.  Duże 
wrażenie robi również przylegający do 
pałacu teren dawnej Fabryki Poznańskie-
go to prawdziwe arcydzieło architektury 
przemysłowej. Cały kompleks fabryczny 
, wraz z bocznicą i magazynami zajmo-
wał  blisko 30 ha. Ale i dziś, po nadzwy-
czajnym procesie rewitalizacji obiektów 
przemysłowych (którego przebieg można 
było obejrzeć na filmie w Muzeum Fabry-
ki) jest to pierwsze centrum pod wzglę-
dem powierzchni w Europie Wschodniej 
i drugie pod względem powierzchni han-
dlowej w Polsce (po Bielanach Wrocław-
skich ). Otwarcie miało miejsce  17 maja 
2006 roku.  Po  2 godzinach oddawania 
się różnym przyjemnościom, w czasie 
wolnym na terenie Manufaktury, udali-
śmy się autokarem  do miejsca kolejnej 
obiadokolacji – restauracji  „Klub Spadko-
bierców”, gdzie  w stylowych wnętrzach 
odrestaurowanej bankierskiej kamienicy, 
mogliśmy się posilić smakowitym posił-
kiem na który składały się : zupa – krem 
z zielonych szparagów, kark wołowy 
w sosie z grzybów leśnych z ginem i ja-
łowcem,w asyście kluseczek i buraczków 
i deser- mus malinowy. Podsumowując 
udany dzień mogliśmy zasłużenie spełnić 
toast za zrealizowany program i łódzką 
gastronomię.

Kolejny dzień ( piątek ) był dniem 
wyjazdowym w okolice Łodzi i rozpoczął 
się wyjątkowo wcześnie, bo o godz. 7 
rano autokar wyruszył do Oporowa.   Mu-
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zeum – Zamek  w Oporowie  to  piękny, 
miniaturowy zamek obronny z XV w. oto-
czony fosą.   W zamku od  1949r. mieści  
się muzeum wnętrz dworskich, ze zbiora-
mi częściowo dotyczącymi bezpośrednio 
byłych właścicieli zamku ( głównie obra-
zy i inne cenne przedmioty) a częściowo  
zgromadzonymi eksponatami z różnych 
miejsc i epok . Następnym miejscem na 
trasie był Łowicz, miasto pozostające 
przez wieki pod władzą arcybiskupów 
gnieźnieńskich. Zwiedzanie rozpoczęli-
śmy od zwiedzania Bazyliki Katedralnej. 
Świątynia już  23.IV.1433r. podniesiona 
została do rangi kolegiaty. Jest budowlą 
o trójnawowym wnętrzu w stylu baro-
kowo-renesansowym ,posiada liczne ka-
plice z XVIII w. i bardzo bogaty wystrój 
barokowy. 

Łowicz słynie z folkloru, jednego z najle-
piej rozpoznawalnych w Polsce i Europie. 
Charakterystyczne są tu zwłaszcza ręko-
dzieła ludowe min. kolorowe wycinanki 
i pająki a także muzyka, taniec i orygi-
nalny strój łowicki. Liczne zbiory sztuki 
ludowej oglądaliśmy w Muzeum Miasta 
Łowicza. Słynna jest także coroczna pro-
cesja Bożego Ciała,  z udziałem miesz-
kańców w strojach łowickich, która  
przyciąga  tłumy turystów  i pielgrzymów 
z kraju i zagranicy. Posileni sezonowymi 
klopsikami w sosie koperkowym, ruszy-
liśmy do kolejnych miejsc na trasie czyli 
Nieborowa  i Arkadii. Barokowy pałac 
w Nieborowie, należący od 1774r. do 
rodziny Radziwiłłów , po drugiej wojnie 
światowej stał się oddziałem Muzeum 
Narodowego w Warszawie.  Radziwiłło-
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wie zgromadzili bogatą kolekcję obrazów 
i wyposażenia wnętrz w stylu rokoko-
wym i klasycystycznym  ,niestety została 
ona częściowa rozproszona  przez wy-
przedaż a także wskutek wyjazdu Zyg-
munta Radziwiłła do Paryża. Dziełem 
życia Heleny Radziwiłłowej, któremu 
poświęciła 20 lat, była Arkadia- wyima-
ginowana kraina szczęścia, wyczarowana 
w odległości kilku kilometrów od pała-
cu. Zgodnie z ówczesną modą i w myśl 
oświeceniowych haseł powrotu do na-
tury i umiłowania przeszłości, księżna 
przy pomocy wybitnych architektów, 
stworzyła romantyczny park w stylu an-
gielskim, z najróżniejszymi budowlami 
nawiązującymi do form antycznych, ru-
stykalnych, gotyckich i innych. I właśnie 
w czasie zwiedzania  tych baśniowych 
krajobrazów, a dokładnie między Świą-
tynią Diany a Przybytkiem Arcykapłana  
spotkała nas jedyna niespodzianka po-
godowa :  ulewny deszcz na  na który nie 
pomogły żadne   parasolki  i tak dokład-
nie przemoczeni udaliśmy się autokarem 
w kierunku Walewic.
Pałac w Walewicach wzniesiony w 1783r. 
to jeden z pierwszych w Polsce klasycy-
stycznych pałaców piętrowych z kolum-
nowym portykiem. Do pałacu przylega 
park  o pow.13,5 ha ,obecnie utrzymany 
w stylu angielskim. W parku zachowały 
się liczne barokowe i klasycystyczne rzeź-
by z piaskowca. Pałac wzniósł szambelan 
króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, podstarzały małżonek pięknej Marii  
z  Łączyńskich Walewskiej.  4 maja 1810r. 

słynna „polska żona” cesarza Francuzów 
urodziła w walewickim pałacu syna Na-
poleona Bonaparte.  Syn cesarza, choć 
nie uznany za następcę tronu,  w  wieku 
2 lat otrzymał od ojca  tytuł hrabiowski 
a w dorosłym życiu był francuskim dy-
plomatą.
 Walewice słyną również z ho-
dowli koni angloarabskich; odbywają się 
tu liczne zawody hippiczne , jak również 
aukcje hodowanych tu koni. Sławne jest 
także miejscowe gospodarstwo rybackie, 
zlokalizowane na obszarze Natura 2000. 
W 60 stawach o łącznej powierzchni 
550 ha  hodowane są karpie, szczupaki, 
liny, sandacze i inne. Szczególnie doce-
niany jest hodowany tu karp królewski, 
którego mogliśmy spróbować  w wersji 
smażonej, jako przystawki  do walewic-
kiej kolacji.  Uroczystą  kolację  uświetnił 
swoim przybyciem Przewodniczący Ka-
pituły Funduszu Seniora Krajowej  Rady 
Radców Prawnych r.pr. Mieczysław Hum-
ka.  Gość  podziękował za zaproszenie 
i wzniósł toast  za  dalsze powodzenie 
działalności integrującej radców praw-
nych – seniorów.  Wizytę w Walewicach 
zakończyły, za krótkie niestety  z uwagi 
na późną porę i konieczność powrotu do 
hotelu, tańce w pałacowych piwnicach.                                                                                                                                       
    W sobotę  kontynuowaliśmy zwie-
dzanie Łodzi.  Do południa  poznawali-
śmy Księży Młyn- największy zabytko-
wy kompleks fabryczno – mieszkalny 
w Łodzi  z drugiej połowy XIX w., który 
przetrwał w sposób niemal kompletny. 
Księży Młyn stworzony został na tere-
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nach Scheiblerów i Grohmanów (ko-
lejne wielkie rody fabrykanckie Łodzi ), 
zarządzających największym zakładem 
bawełnianym  w Europie. Obejrzeliśmy 
będące  w trakcie rewitalizacji domy ro-
botnicze, dawną przędzalnię  Scheiblera,  
w której zainstalowanych było 70 tys. 
wrzecion a w której od 2006r. powstały  
apartamenty tzw. lofty  mieszczące ca 
400 mieszkań  jedno-, dwu- a nawet trzy-
kondygnacyjnych.  Budynek z  zewnątrz 
, mimo zmiany charakteru, wygląda nie-
mal dokładnie tak samo jak 140 lat temu. 
Bardzo ważnym elementem Księżego 
Młyna  jest rezydencja, w której miesz-
kał dyrektor zakładów Scheiblera. Fabry-
kant wybudował ją dla swojej najstarszej 
córki Matyldy i zięcia, Edwarda Herbsta. 
Biała willa w stylu włoskiego renesansu 
zawiera 16 pomieszczeń. Od 1990 r. wil-
la Herbsta jest udostępniona zwiedzają-
cym a ekspozycja wnętrz fabrykanckich  
z przełomu XIX i XX w. robi wrażenie 
jakby właściciele dopiero, co ją opuścili.                                                                                                             
W związku z umówioną na godz. 13 wizy-
tą w siedzibie OIRP w Łodzi, musieliśmy 
pożegnać imperium łódzkiego fabrykan-
ta i udać się do, a jakże , zabytkowej willi 
jednego z Grohmanów na ul. Tylnej 14, 
mieszczącej siedzibę łódzkich radców 
prawnych.  Tam powitał uczestników 
spotkania  Dziekan  Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych  w Łodzi – Grzegorz 
Wyszogrodzki  oraz Przewodniczący  Ka-
pituły Funduszu Seniora – Mieczysław 
Humka ,  jak również  łódzcy radcy praw-
ni z Klubu Seniora.  Po ciepłym posiłku, 

ciastach i napojach , obdarowani albu-
mami o łódzkiej tematyce, uczestnicy 
spotkania obejrzeli siedzibę  Okręgowej 
Izby  i  starannie utrzymany  przylegają-
cy  do niej ogród.   Ciągle obecna z gru-
pą p. przewodnik przedstawiła  historię  
rodu właściciela  zabytkowej willi oraz 
samego budynku a potem mogliśmy 
utrwalać na zdjęciach ( fotograf przy 
tym był) nie kończące się  integrujące 
rozmowy i przyjacielskie spotkania.  Ser-
decznie dziękujemy p. Dziekanowi Rady 
OIRP- Grzegorzowi Wyszogrodzkiemu  za  
stworzenie warunków  do zrealizowania  
spotkania integracyjnego w Łodzi, nie by-
łoby ono możliwe  w takiej oprawie, bez 
Jego wyjątkowo życzliwego  wsparcia.                                                                                                                      
Z uwagi na fakt, że do zakończenia dnia 
czekały na gości kolejne punkty progra-
mu,  trzeba było żegnać gościnnych go-
spodarzy i przenieść  się w świat Łodzi 
filmowej. I tak odwiedziliśmy jeszcze 
Państwowa Wyższą Szkołę Filmową, Te-
lewizyjną i Teatralną – legendę polskie-
go kina (oczywiście nie zapomnieliśmy 
o zdjęciach na jej słynnych schodach).  
Z „Filmówki” pieszo przeszliśmy do po-
bliskiego Muzeum Kinematografii ulo-
kowanego w pałacu Karola Scheiblera.  
Muzeum jest jedynym w Polsce muzeum  
dedykowanym sztuce filmu;  w zabytko-
wych salach można oglądać m.in. stare 
urządzenia do projekcji filmów, liczne 
scenografie  filmowe a także sprawny za-
bytkowy fotoplastykon.   Pałacowe wnę-
trza „zagrały” w wielu filmach, oczywiście 
też w „Ziemi  Obiecanej” ale lista jest dłu-
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ga. Bo Muzeum to także reprezentacyjne 
wnętrza pałacowe domu największego 
łódzkiego fabrykanta. Neorenesansowy 
budynek posiada wyposażenie sprowa-
dzane z Berlina, Drezna, Paryża.  Ozdob-
ne kominki, boazerie, płytki ceramiczne, 
mozaiki weneckie czy sufity ozdobione 
alegorycznymi malowidłami – wszystko 
to można podziwiać w odrestaurowa-
nych wnętrzach pałacu.  Aby można było 
stwierdzić, że założony program spotka-
nia został wykonany  w 100%, czekała 
nas  jeszcze wieczorem „wisienka na tor-
cie”. Po kolacji , odświeżeni i wystrojeni, 
udaliśmy się na godz. 19 do siedziby Te-
atru Wielkiego w Łodzi aby uczestniczyć 
w polskiej prapremierze opery  „Tramwaj 
zwany pożądaniem” wg sztuki  Tennes-
see Williamsa. Operę, skomponowaną 

20 lat temu , pokochała (podobnie jak 
sztukę teatralną i film) publiczność na ca-
łym świecie a po spektaklu już wiemy , że 
pokocha ją także publiczność w Polsce.  
Recenzje ,które ukazały się w prasie na-
zajutrz po  premierze   miały wymowny 
tytuł „Tramwaj zwany pożądaniem doje-
chał do stacji Sukces”. 
 Po niedzielnym śniadaniu  pozostało  już 
tylko pożegnać  przyjaciół z całej Polski 
i mieć nadzieję,  że Łódź  pozostanie na 
dłużej w Ich ciepłych wspomnieniach.                  
    

                                                                                                                         
      Z-ca Przew. Rady Klubów Seniora     
                  Teresa Kukieła
         Zdjęcia z archiwum autorki
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   OSA 4/2017

Wyrok z dnia 10 listopada 2016 r. I ACa 573/16 
 
Przewodnicząca: SSA Małgorzata Dzięciołowska

Sędziowie:           SA Michał Kłos (spr.) 

                             SA Anna Beniak 
 
Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia z tytułu zachowku zgodnie 
z art. 1007 § 1 k.c. należy wiązać wyłącznie  z otwarciem i ogłoszeniem testamen-
tu bez względu na jakiekolwiek okoliczności natury zewnętrznej. Brak wiedzy 
uprawnionego do zachowku, o istnieniu testamentu oraz przyczyny nieprzepro-
wadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, mogą być natomiast 
brane pod uwagę przy ocenie sprzeczności podniesionego zarzutu przedawnienia 
z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.).  
 
Sąd Apelacyjny w Łodzi, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu  w dniu 10 listopada 
2016 r. w Łodzi na rozprawie z powództwa  D. O. – K. przeciwko I. Z. o zachowek na 
skutek apelacji powódki  od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 12 lutego 2016 r., 
oddalił apelację oraz orzekł o kosztach procesu.  
 
Z uzasadnienia 

Powódka D. O. – K. wniosła o zasądzenie od pozwanej I. Z. kwoty 100.000 złotych 
z tytułu należnego zachowku z odsetkami od daty wniesienia pozwu oraz kosztami 
procesu. Pozwana wnosiła  o oddalenie powództwa, podnosząc zarzut przedawnienia 
roszczenia. Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Ł. oddalił powództwo oraz 
zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 3.617 złotych z tytułu zwrotu kosz-
tów procesu. Powyższy wyrok zapadł w oparciu  o następujące ustalenia faktyczne, 
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które Sąd Apelacyjny w całości podziela, 
a które w zasadniczym zrębie przedsta-
wiają się następująco: 

Spadkodawca W. Z. zmarł 21 kwietnia 
2008 roku w Ł.  

Spośród spadkobierców ustawowych po-
zostawił żonę I. Z., oraz dwie córki: D. 
O. – K. i Z. S. W dniu 9 maja 2008 roku 
pozwana wystąpiła do Sądu Rejonowego 
w Z. o otwarcie i ogłoszenie testamentu. 
Zarządzeniem z dnia 15 maja 2008 roku 
została wezwana przez Sąd do wskazania 
danych i adresów spadkobierców usta-
wowych zmarłego, w odpowiedzi wy-
jaśniła, że mąż pozostawił dwie dorosłe 
córki z pierwszego małżeństwa, jednak-
że ich adresów nie zna. W dniu  30 maja 
2008 roku, Sąd Rejonowy w Z. dokonał 
otwarcia i ogłoszenia testamentu W. Z. 

W dniu 3 czerwca 2011 roku pozwana 
wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po 
zmarłym mężu na podstawie testamentu. 
Postanowieniem z dnia 26 marca 2012 
roku Sąd Rejonowy w Z. stwierdził, że 
spadek po W. Z. na podstawie testamentu 
notarialnego  z dnia 26 lutego 1997 roku, 
otwartego i ogłoszonego przez ten Sąd  
w dniu 30 maja 2008 roku nabyła pozwa-
na w całości. Powódka  w dniu 25 lipca 
2011 roku wniosła do Sądu Rejonowe-
go w Z. wniosek o stwierdzenie nabycia 
spadku, jednakże postanowieniem  z dnia 
23 września 2011 roku Sąd ten wniosek 
powódki odrzucił. 

 Sąd Okręgowy ustalił również, że pozwa-
na zawarła związek małżeński ze spad-
kodawcą  października 1981 roku. Po 
rozwodzie rodziców powódka wystąpiła 

o zmianę nazwiska, w związku, z czym 
spadkodawcy było przykro. W 1983 roku 
spadkodawca, wraz z nową żoną, był na 
ślubie powódki, potem tylko przez krótki 
czas utrzymywali kontakty. W 1985 roku 
powódka wraz z siostrą,   mężem i przy-
szłym szwagrem odwiedzili go na dział-
ce. Wówczas dowiedziała się o śmierci 
dziadka, o czym ojciec wcześniej jej nie 
powiadomił. Potem z ojcem nie utrzy-
mywała żadnych kontaktów. Kontakty 
spadkodawcy z drugą córką urwały się 
również w 1983 roku. W 1991 lub 1992 
roku Z. S. usiłowała zorganizować spo-
tkanie ojca z rodziną, lecz ten obstawał, 
aby w spotkaniu uczestniczyła również 
pozwana, na co córki nie wyraziły zgo-
dy. Spadkodawca ubolewał, że córki nie 
utrzymują z nim kontaktów. 

O śmierci męża pozwana powiadomi-
ła swoją rodzinę oraz brata męża, córek 
męża nie powiadomiła, ponieważ nie 
znała ich adresów, ani numerów telefo-
nów. E. M. usiłowała bezskutecznie od-
naleźć powódkę na portalu Nasza klasa. 
Pogrzeb spadkodawcy, jako byłego wie-
loletniego pracownika zakładu przemy-
słowego „…”, zajmującego w tym za-
kładzie kierownicze stanowisko, przycią-
gnął znaczną liczbę osób. W pogrzebie 
nie uczestniczyły córki zmarłego. 

Po zgonie męża pozwana zasięgnęła 
opinii adwokata i uzyskała poradę, że 
najpierw powinna wystąpić o otwarcie 
i ogłoszenie testamentu, a po upływie 
trzech lat, o stwierdzenie nabycia spadku. 
Zastosowała się do tej rady. 

Powódka w 2011 roku uzyskała od swo-
jej mamy pełnomocnictwo do przepro-
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wadzenia postępowania o podział ma-
jątku wspólnego rodziców. W tym celu 
zwróciła się do mecenas M. C. – S. o zło-
żenie wniosku w tej sprawie. Od swojego 
pełnomocnika dowiedziała się  o śmierci 
ojca i poleciła adwokat M. C. – S. przy-
gotowanie wniosku  o stwierdzenie naby-
cia spadku. O istnieniu testamentu ojca 
dowiedziała się w toku postępowania 
o stwierdzenie nabycia spadku wywo-
łanego wnioskiem pozwanej. Nigdy nie 
była na grobie ojca, nie wie, gdzie ojciec 
jest pochowany. 

W dniu 26 kwietnia 2012 roku powód-
ka oraz jej siostra Z. S. wniosły do Sądu 
Rejonowego w Z. o wezwanie pozwanej 
do ugody. Wezwały pozwaną do zapłaty 
zachowku w kwotach po 160.000 złotych 
dla każdej z nich. 

W oparciu o powyższe ustalenia faktycz-
ne Sąd I instancji uznał, że podniesiony 
przez pozwaną zarzut przedawnienia 
roszczenia jest uzasadniony. W sprawie 
znajduje zastosowanie art. 1007 § 1 k.c. 
w brzmieniu pierwotnym, tj. przed jego 
zmianą, dokonaną ustawą  z dnia 18 mar-
ca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2011, nr 85, poz. 458 – dalej jako: 
„ustawa nowelizująca”). W brzmieniu 
pierwotnym art. 1007 k.c. przewidywał 
trzyletni termin przedawnienia. Termin 
ten upłynął  w dniu 30 maja 2011 roku. 
W ocenie Sądu Okręgowego rozpoczę-
cie biegu przedawnienia należy wiązać 
z otwarciem i ogłoszeniem testamentu, co 
miało miejsce w dniu 30 maja 2008 roku. 
Okoliczności subiektywne, a zwłasz-
cza wiedza spadkobierców ustawowych  
o ogłoszeniu testamentu, pozostają bez 

wpływu na ocenę, kiedy doszło do roz-
poczęcia biegu przedawnienia. 

Skorzystanie z zarzutu przedawnienia 
otwiera – zdaniem Sądu Okręgowego – 
wprawdzie drogę do oceny zachowania 
pozwanego przez pryzmat art. 5 k.c. Oce-
niając niniejszy stan faktyczny Sąd Okrę-
gowy uznał jednak, że powódka przez 23 
lata nie utrzymywała kontaktów z ojcem, 
nie interesowała się jego stanem zdrowia, 
a nawet nie usiłowała ustalić, gdzie został 
pochowany. Fakt, że pozwana najpierw 
wystąpiła o otwarcie i ogłoszenie testa-
mentu, a później  o stwierdzenie nabycia 
spadku nie obciąża jej, albowiem żaden 
przepis nie zabrania takiego zachowania. 
Powódka, przez swoją,  w żaden sposób 
niezawinioną przez pozwaną bierność, 
doprowadziła do przedawnienia roszcze-
nia o zachowek, ryzyko doprowadzenia 
do przedawnienia roszczenia ciąży na 
uprawnionym. 

 O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł 
na podstawie art. 98 k.p.c. 

Powyższy wyrok zaskarżyła powódka 
w całości. Zarzuciła naruszenie prawa 
procesowego, tj. art. 233 k.p.c., poprzez 
dokonanie dowolnej, a nie swobodnej 
oceny materiału procesowego, zgro-
madzonego w sprawie, niedokonanie 
wszechstronnego rozważenia i oceny 
materiału dowodowego zgromadzonego  
w sprawie, a wręcz przeciwnie doko-
nanie oceny jednostronnej, całkowicie 
sprzecznej z zasadami doświadczenia ży-
ciowego, poprzez przyjęcie, że: bieg ter-
minu przedawnienia roszczenia o zacho-
wek upłynął w dniu 30 maja 2011 roku, 
podczas gdy z materiału dowodowego 
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jednoznacznie wynika, że powódka nie 
wiedziała do września 2011 roku, że zo-
stał sporządzony testament, przyjęcie,  że 
roszczenie powódki stało się wymagalne 
w chwili otwarcia  i ogłoszenia testamen-
tu w sytuacji, w której z materiału dowo-
dowego wynika, że powódka nie wie-
działa do września 2011 roku, że został 
sporządzony testament, przyjęcie, że po-
wódka z własnej winy nie utrzymywała 
kontaktów z ojcem, nie interesowała się 
losem i stanem zdrowia ojca, że zobowią-
zana była do podtrzymywania kontaktów  
z ojcem, doprowadziła swoją biernością 
do przedawnienia roszczenia, że pozwa-
na nie przyczyniła się do przedawnienia 
roszczenia,  że pozwana nie miała możli-
wości powiadomienia córek męża  o po-
grzebie ich ojca, że skorzystanie z drogi 
najpierw otwarcia  i ogłoszenia testamen-
tu, a później stwierdzenia nabycia spadku 
nie może zostać poczytane na niekorzyść 
pozwanej, że niepodanie danych doty-
czących córek męża nie było naganne, 
że przyjęcie iż ryzyko doprowadzenia 
do przedawnienia roszczenia obciąża 
powódkę,  że zachowanie pozwanej nie 
było naganne i że nie działała ona celowo 
w celu przedawnienia roszczenia. Ponad-
to zarzuciła naruszenie  art. 98 k.p.c. oraz 
prawa materialnego, tj. art. 1007 i 5 k.c. 
W oparciu  o powyższe zarzuty wnio-
sła o uchylenie zaskarżonego wyroku  
i przekazanie sprawy Sądowi I instancji 
do ponownego rozpoznania oraz zasą-
dzenie zwrotu kosztów procesu. Ponadto 
wniosła o dopuszczenie dowodu z opinii 
biegłego z zakresu wyceny nieruchomo-
ści, uzupełniającego dowodu z zeznań 
powódki oraz zobowiązanie pozwanej 
do przedstawienia dokumentów doty-

czących nieruchomości położonych w Z. 
przy ul. (..) i przy ul. (…)  i zobowiązanie 
pozwanej do wyjawienia majątku. 

 Pozwana wniosła o oddalenie apela-
cji i zasądzenie od powódki na jej rzecz 
zwrotu kosztów procesu w postępowaniu 
apelacyjnym. 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: 

    Apelacja nie jest uzasadniona. 

 W pierwszej kolejności należało ocenić 
zasadność zarzutów apelacji w płasz-
czyźnie prawa procesowego. Dalsze 
uwagi należy poprzedzić konstatacją na-
tury ogólnej. Nie jest bowiem skuteczne  
w świetle art. 233 k.p.c. kwestionowanie 
oceny materiału dowodowego, dokona-
nej przez Sąd I instancji poprzez wskaza-
nie własnej oceny tegoż materiału. 

Jeżeli   bowiem  z określonego materiału 
dowodowego Sąd wyprowadza wnioski 
poprawne na gruncie zasad logiki for-
malnej i zgodne z regułami doświadcze-
nia życiowego, to ocena Sądu nie narusza 
reguł swobodnej oceny dowodów i musi 
się ostać choćby w równym stopniu, na 
podstawie tego samego materiału do-
wodowego, dawały się wysnuć wnioski 
odmienne. Tylko w przypadku braku lo-
giki w wiązaniu wniosków z zebranymi 
dowodami, lub w sytuacji, gdy wbrew 
zasadom doświadczenia życiowego, Sąd 
nie uwzględnia jednoznacznych prak-
tycznych związków przyczynowo – skut-
kowych to tak przeprowadzona ocena do-
wodów może być skutecznie podważona. 
Wobec tego dla skuteczności zarzutu na-
ruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie jest wy-



41

starczające przekonanie strony o innej niż 
przyjął Sąd wadze poszczególnych do-
wodów i ich odmiennej ocenie, niż ocena 
Sądu. Skarżący winien przy tym wyka-
zać, jakie kryteria oceny zostały naruszo-
ne przez Sąd przy analizie konkretnych 
dowodów, uznając brak ich wiarygodno-
ści i mocy dowodowej lub niesłusznie im 
taką moc przyznając (tak między innymi 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
23 stycznia 2001 r., sygn. akt IV CKN 
970/00, LEX nr 52753, wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. akt 
III CK 3/05, LEX nr 180925). 

 W kontekście powyższych uwag nale-
ży stwierdzić, że wbrew twierdzeniom 
skarżącej, Sąd I instancji nie naruszył 
przy ocenie materiału dowodowego dys-
pozycji art. 233 § 1 k.p.c. Podniesione 
w apelacji zarzuty naruszenia prawa pro-
cesowego sprowadzały się głównie do 
polemiki z tymi, rzekomymi ustaleniami, 
czy ocenami Sądu I instancji, które ob-
ciążały winą za stan relacji rodzinnych 
powódkę i jej siostrę i umniejszały rolę 
spadkodawcy i samej pozwanej. Wbrew 
zarzutom apelacji, Sąd I instancji, usta-
lając w sposób niezwykle oszczędny, 
stroniący od ocen czynionych z pozycji 
moralnych, ogólny obraz relacji rodzin-
nych pomiędzy spadkodawcą i jego dru-
gą żoną, a córkami i ich rodzinami nie 
obciążył odpowiedzialnością za zanik 
więzi rodzinnych powódki, ani jej sio-
stry, a do tego zdaje się prowadzić część 
zarzutów apelacji. Są to zatem zarzuty 
pozostające w próżni. Nie ustalił więc, że 
to powódka winna, wbrew woli drugiej 
żony ojca, dążyć do pielęgnowania tych 
więzi. Nie ustalił również, że za ten stan 
rzeczy nie ponosi odpowiedzialności po-

zwana ani, że nie mogła ona, przy doło-
żeniu starań ustalić przynajmniej adresu 
powódki. Ustalił jedynie, że nie znała ad-
resów córek męża, usiłowała je uzyskać 
pytając tych członków rodziny męża, 
z którymi utrzymywała bliskie relacje, 
powiadomiła natomiast o pogrzebie jego 
brata i inne osoby, z którymi miała kon-
takt. Ustalenie powyższe opiera się na 
zgodnych zeznaniach świadków E. M., 
K. Z. i pozwanej. E. M., córka pozwanej, 
usiłowała znaleźć córki spadkodawcy 
korzystając z portalu społecznościowe-
go i z tym ostatnim ustaleniem apelują-
ca nie polemizuje, podnosząc jedynie, że 
poszukiwania te były skazane z góry na 
niepowodzenie, ponieważ nosiła nazwi-
sko męża. Z kolei jednak świadek E. M. 
nie zeznała, że poszukiwała córek męża 
pod nazwiskiem panieńskim, czy zmie-
nionym po rozwodzie rodziców. Co do 
samych relacji spadkodawcy z córkami 
Sąd I instancji ustalił jedynie, że od sze-
regu lat praktycznie powódka z ojcem 
nie utrzymywała kontaktów, co nie było 
sporne i że stan ten bolał spadkodawcę. 
Do ustalenia tej ostatniej okoliczności 
Sąd miał podstawy w zeznaniach świad-
ków O. i M. Przeciwko tezie o wrogości 
do rodziny męża ze strony pozwanej, pa-
raliżującej wręcz próby kontaktów z nim, 
świadczą z kolei dobre relacje rodzinne 
pomiędzy nią i bratem męża – K. Z., któ-
ry również nie utrzymywał kontaktów 
z powódką. Do poczynionych w sprawie 
ustaleń, z których wynikało, że pozwana 
nie znała adresów córek męża, usiłowa-
ła się skontaktować z jego rodziną miał 
zatem Sąd I instancji podstawy w świetle 
zgromadzonego w sprawie materiału do-
wodowego i wywody zawarte w apelacji 
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stanowią nieskuteczną polemikę z tymi 
ustaleniami. 

 Przystępując do oceny zasadności rosz-
czenia na gruncie prawa materialnego 
i rozważenia zasadności zgłoszonego 
w sprawie zarzutu przedawnienia należy 
również podzielić ocenę Sądu I instancji. 
Istotą niniejszej sprawy jest odpowiedź 
na pytanie, czy termin przedawnienia 
roszczenia o zachowek rozpoczyna się  
z momentem otwarcia i ogłoszenia testa-
mentu bez względu na zaistnienie jakich-
kolwiek okoliczności takich jak wiedza 
uprawnionych o istnieniu testamentu, 
otwarciu spadku, otwarciu  i ogłoszeniu 
testamentu, nawet wówczas, gdy – tak 
jak w niniejszym stanie faktycznym – 
otwarcie i ogłoszenie testamentu miało 
miejsce na trzy lata przed wszczęciem 
postępowania o stwierdzenie nabycia 
spadku. Na tak sformułowane pytanie 
należy odpowiedzieć twierdząco. 

 Dalsze wywody należy rozpocząć od 
stwierdzenia, że art. 1007 k.c. stanowi 
przepis szczególny w stosunku do art. 
120 § 1 k.c., wyrażającego ogólną zasa-
dę, że bieg przedawnienia rozpoczyna 
się od dnia, w którym roszczenie stało 
się wymagalne. Analogiczne stanowi-
sko zajęte zostało również w orzecznic-
twie (por. np. Sąd Najwyższy w wyro-
kach: z dnia 14 marca 1973 r., sygn. akt 
II CR 175/73, OSN 1974, nr 1, poz. 18; 
z dnia 24 czerwca 2004 r., sygn. akt III 
CK 127/03, OSNC 2005, nr 6, poz. 110 
i z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt III 
CSK 319/12, OSNC 2014, nr 2, poz. 16). 
W uchwale  z dnia 22 lutego 1972 roku 
(sygn. akt III CZP 102/71, OSN 1972, 
nr 7-8, poz. 127), przyjęto wprawdzie, 

że termin z art. 1007 § 1 k.c. nie biegnie 
dopóty, dopóki uprawniony do zachow-
ku jest uważany z mocy prawomocne-
go postanowienia Sądu za spadkobiercę 
testamentowego, ale w stanie faktycz-
nym, który legł u podstaw tego judyka-
tu, uprawniony z tytułu zachowku przez 
szereg lat występował, jako spadkobierca 
na podstawie testamentu, który następnie 
został uznany za nieważny i do spadko-
brania doszło na podstawie innego testa-
mentu. W sprawie tej istniały zatem pod-
stawy by uznać,  że z ogłoszeniem pier-
wotnego testamentu roszczenie z tytułu 
zachowku w ogóle nie powstało. 

 Z brzmienia art. 1007 § 1 k.c. wynika 
wprost, że termin przedawnienia rosz-
czenia o zachowek rozpoczyna bieg 
z momentem otwarcia i ogłoszenia testa-
mentu. O powstaniu stanu wymagalności 
tego roszczenia, jako roszczenia bezter-
minowego decyduje, zgodnie  z art. 455 
k.c., wezwanie dłużnika do spełnienia 
świadczenia. Gdyby rozważać zagad-
nienie początku biegu terminu przedaw-
nienia niezależnie od treści art. 1007 k.c. 
bez wątpienia wypadałoby uznać, że nie 
może rozpocząć biegu termin przedaw-
nienia w odniesieniu do roszczenia, co do 
którego brak jeszcze adresata (nie zosta-
ło przeprowadzone stwierdzenie nabycia 
spadku, co więcej, nie doszło do ustalenia 
kręgu spadkobierców ze względu na to, 
że nie upłynął jeszcze termin na przyję-
cie spadku). Jednoznaczne brzmienie  art. 
1007 k.c. wyklucza tego rodzaju wątpli-
wości i nakazuje rozważenie z kolei, czy 
możliwa jest taka jego wykładnia, która 
uzależnia bieg terminu przedawnienia, 
obok samego otwarcia  i ogłoszenia te-
stamentu, także od zdarzeń późniejszych, 
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czy to mających charakter obiektywny 
(np. wszczęcie postępowania spadkowe-
go), czy subiektywny (np. wiedza upraw-
nionego o istnieniu testamentu). Taki 
zabieg wymagałby sięgnięcia po reguły 
wykładni inne, niż literalna, ta bowiem, 
z uwagi na jednoznaczne brzmienie prze-
pisu, skłania do tezy przyjętej na wstępie. 

 Należy przypomnieć, że art. 1007 k.c., 
nie licząc wydłużenia terminu przedaw-
nienia mocą ustawy zmieniającej, nie 
uległ od początku zmianie. Co więcej, 
jego poprzednik – art. 166 dekretu  z dnia 
8 października 1946 roku Prawo spadko-
we (Dz. U. R. P. nr 60, poz. 328) łączył 
rozpoczęcie biegu terminu przedawnie-
nia  z otwarciem spadku, co implikowało 
podobne zastrzeżenia,  co związanie tego 
terminu z otwarciem i ogłoszeniem testa-
mentu.  Na gruncie k.p.c. postępowanie 
o otwarcie i ogłoszenie testamentu jest 
postępowaniem, w którym spadkobiercy 
ustawowi mogą brać udział, co nie ozna-
cza, że jest to warunkiem jego skuteczne-
go przeprowadzenia. Do otwarcia i ogło-
szenia testamentu może zatem dojść 
w sytuacji, gdy nie są oni znani wniosko-
dawcy (arg. z art. 649 § 2 k.p.c.). Cha-
rakter tego postępowania, określanego 
w doktrynie niekiedy, z uwagi na wyżej 
wskazaną cechę, „kameralnym” nie prze-
szkodził ustawodawcy właśnie z otwar-
ciem i ogłoszeniem testamentu powiązać 
początek biegu terminu przedawnienia 
roszczenia o zachowek. Podkreśla się 
również w doktrynie, że – w przeciwień-
stwie do innych roszczeń, w odniesieniu 
do których uprawniony ma efektywną 
możliwość ich dochodzenia przez cały 
czas trwania przedawnienia – w wypadku 
roszczenia z tytułu zachowku taką możli-

wość uzyska on dopiero po pewnym cza-
sie, przede wszystkim po ustaleniu kręgu 
spadkobierców (por. B. Kordasiewicz 
(w.) B. Kordasiewicz (red.), System pra-
wa prywatnego, t. 10, Warszawa 2015, s. 
1114 i n.). Z tych przyczyn w orzecznic-
twie pojawiają się też próby łagodzenia 
wykładni na korzyść uprawnionych z ty-
tułu zachowku (por. wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 17 września 2010 r., II CSK 
178/10, niepubl.). Również jednak i te ar-
gumenty nie mogą doprowadzić do uchy-
lenia rezultatu wykładni literalnej,  zaś 
specyfika roszczenia z tytułu zachowku 
winna być brana pod uwagę przy ocenie 
zarzutu przedawnienia na płaszczyźnie 
klauzuli nadużycia prawa podmiotowe-
go. 

 Za odmiennym rozwiązaniem nie prze-
mawiają również reguły wykładni celo-
wościowej. Z istoty zachowku wynika, 
że chroni on prawa uprawnionych (na 
ogół spadkobierców ustawowych), nale-
żących do najbliższego kręgu rodzinnego 
testatora przed zupełnym rozporządze-
niem majątkiem w drodze testamentu, 
ograniczając w tym względzie swobodę 
spadkodawcy. Czerpane  z określonych, 
niekwestionowanych założeń deontolo-
gicznych racje, dla których ustawodawca 
zdecydował się na ograniczenie swobody 
testowania, znajdują uzasadnienie w wię-
zach rodzinnych, które łączą uprawnio-
nych do zachowku z testatorem. Te z ko-
lei, co trafnie podkreślił Sąd I instancji, 
zakładają istnienie przynajmniej ramowej 
wiedzy o zaistnieniu zdarzeń kreujących 
nabycie spadku, jak sporządzenie testa-
mentu, śmierć spadkodawcy i wreszcie 
otwarcie i ogłoszenie testamentu. 
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 Kierując się powyższą argumentacją Sąd 
Apelacyjny nie podzielił poglądu wyra-
żonego w wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 17 września 2010 roku (sygn. akt 
II CSK 178/10, niepubl.).  

 Podsumowując powyższe rozważania 
należało uznać, że początek biegu ter-
minu przedawnienia roszczeń z tytułu 
zachowku zgodnie  z art. 1007 § 1 k.c. 
należy wiązać wyłącznie z otwarciem  
i ogłoszeniem testamentu bez względu 
na jakiekolwiek okoliczności natury ze-
wnętrznej. Brak możliwości dochodzenia 
roszczenia wynikający z niewiedzy o ist-
nieniu testamentu, czy nieprzeprowadze-
nia postępowania o stwierdzeniu nabycia 
spadku może być natomiast brany pod 
uwagę na gruncie klauzuli nadużycia pra-
wa podmiotowego (art. 5 k.c.). 

Zasadnie również Sąd I instancji uznał, 
że w realiach niniejszego stanu faktycz-
nego brak podstaw dla stwierdzenia,  iż 
skorzystanie przez pozwaną z zarzutu 
przedawnienia stanowi nadużycie prawa 
podmiotowego w rozumieniu art. 5 k.c. 
Pomiędzy powódką, a spadkodawcą ist-
niał głęboki konflikt, którego początków 
należy poszukiwać w okresie rozwodu 
rodziców i emocjach towarzyszących 
rozpadowi tego związku. Niezależnie od 
tego,  kto z nich ponosi winę tego stanu 
rzeczy, konflikt ten stał się przyczyną 
zaniechania jakichkolwiek relacji przy-
najmniej od początku lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Jak wynika  
z ustaleń Sądu I instancji, spadkodawca 
nie miał okazji nawet poznać swoich 
wnuków. Jest rzeczą znamienną, że ani 
powódka, ani jej siostra nie znają nawet 
miejsca pochowania ojca i nie starają się 

go odnaleźć. Co więcej, nawet wystąpie-
nie z niniejszym powództwem motywo-
wane było próbą reakcji na wniosek o za-
siedzenie udziału we współwłasności nie-
ruchomości, przysługującej matce (nota 
bene nieskuteczny, albowiem wniosek 
został oddalony). Nawet od uzyskania 
wiedzy powódki o istnieniu testamentu 
ojca, co miało miejsce w drugiej połowie 
2011 roku, upłynęło do daty wniesienia 
pozwu prawie cztery lata. Trudno w tej 
sytuacji uznać, że podniesienie zarzutu 
przedawnienia stanowi nadużycie prawa 
podmiotowego  w rozumieniu art. 5 k.c. 

 Mając powyższe względy na    
uwadze należało uznać, że powództwo 
zostało zniweczone skutecznie podnie-
sionym zarzutem przedawnienia. Termin 
ten, licząc od daty otwarcia i ogłoszenia 
testamentu upłynął w dniu 30 maja 2011 
roku, a zatem przed datą wejścia w ży-
cie ustawy zmieniającej art. 1007 k.c., tj. 
przed dniem  23 października 2011 roku. 
Do roszczenia dochodzonego pozwem 
stosuje się zatem art. 1007 k.c. w pier-
wotnym brzmieniu, co wynika  z art. 9 
ustawy nowelizującej.  

 Apelację, jako nieuzasadnioną, na pod-
stawie art. 385 k.p.c. należało, zatem 
oddalić, o czym orzeczono w punkcie 
pierwszym sentencji. Biorąc powyższe 
pod uwagę należało za nieuzasadnione 
uznać zgłoszone w niej wnioski dowodo-
we…..

      
 Opracowała Sylwia Pastwa
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W dniu 12 października 1914 
roku do Łodzi okupowanej od 8 te-
goż miesiąca przez Niemców, przybyli 
pierwsi żołnierze Legionów Polskich. 
Zostali oni zakwaterowani w gmachu 
gimnazjum rosyjskiego przy ul. Miko-
łajewskiej 44 (ob. ul. Henryka Sienkie-
wicza). Powstałą wówczas Komendą 
Wojsk Polskich w Łodzi oraz biurem 
werbunkowym kierował początkowo 
Ignacy Boerner, a następnie Ryszard 
Trojanowski. W dniu 14 października 
rozpoczęto w mieście zaciąg do Le-
gionów. Zgłaszali się głównie skauci, 
młodzież robotnicza i rzemieślnicza. 
Pierwsze dwie grupy zwerbowanych 
ochotników liczące łącznie 240 osób 
już 16 października 1914 roku wysłano 
do Piotrkowa Tryb., natomiast z kolej-
nych ochotników sformowano dwie 
kompanie piechoty, które zakwatero-
wano i szkolono w dawnych koszarach 
artylerii rosyjskiej przy ul. św. Benedyk-
ta 86 (ob. ul. 6 Sierpnia). Dowódcami 
tych pododdziałów byli: ppor. Leopold 
Lis-Kula i ppor. Władysław Kędzierski. 
W tych samych koszarach stacjonował 

pluton szwadronu ułanów por. Włady-
sława Beliny-Prażmowskiego – jedno-
cześnie w Łodzi i w Piotrkowie Tryb. 
organizowano kolejny, 5 pluton szwa-
dronu. Utworzono również pododdział 
polskiej żandarmerii polowej, który 
stacjonował w domu przy ul. Pańskiej 
1 (ob. ul. Stefana Żeromskiego). Nato-
miast Oddział Wywiadowczy I Brygady 
Rajmunda Jaworowskiego – ps. „Świa-
topełk”, kwaterował w budynku Ko-
mendy Wojsk Polskich. Dnia 18 X 1914 
roku w gmachu byłego Banku Państwa 
przy ul. św. Benedykta 6 utworzono 
Komisariat Okręgu Łódzkiego Polskiej 
Organizacji Narodowej. Na jego czele 
stanął Witold Jodko. Podlegał mu Ko-
misariat Powiatu Łódzkiego tejże orga-
nizacji mieszczący się przy ul. Przejazd 
4 (ob. ul. Juliana Tuwima), którym kie-
rował Aleksander Sulkiewicz. Z kolei 
przy ul. św. Benedykta 6 znajdowały 
się biura Komisariatu Okręgu Łódź: Ad-
iutantura, Instytucja Skarbowa łącznie 
z Biurem Składek i Darów, Intenden-
tura, Prowiantura, Liga Kobiet, Biuro 
Transportowe oraz redakcja pisma „Do 
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Broni!”. Zarówno Polska Organizacja 
Narodowa, jak i Komenda Wojsk Pol-
skich przywiązywały ogromną wagę 
dla działalności informacyjnej i propa-
gandowej na rzecz Legionów Polskich. 
Trzeba jednak stwierdzić, iż przyszło im 
działać w dość trudnej sytuacji – często 
spotykali się z niechęcią, a nawet wręcz 
wrogą postawą części mieszkańców 
miasta. Zauważało się tę niechęć już 
w momencie wkroczenia legionistów 
do Łodzi. Mieczysław Hertz po latach 
tak to relacjonował: Dnia 12 paździer-
nika wkroczył do Łodzi oddział „Strzel-
ców”. Składał się przeważnie z bardzo 
młodych chłopaków. Szli oni Piotrkow-
ską ulicą z polskim sztandarem na czele, 
z piosenką żołnierską na ustach. Jeden 
ze starszych obywateli łódzkich ukląkł 

z okrzykiem, że dziękuje Bogu za szczę-
ście zobaczenia polskiego wojska. Poza 
tym publiczność dość obojętnie przy-
glądała się tym pierwszym polskim żoł-
nierzom. Obojętność ta była odbiciem 
rusofilskich nastrojów, które w Łodzi 
były bardzo intensywne. Jednym z żoł-
nierzy, który tego doświadczył na wła-
snej skórze, był znakomity pisarz polski 
Andrzej Strug, wówczas ułan por. W. 
Beliny-Prażmowskiego. Swoje przeży-
cia z pobytu w Łodzi oddał po latach na 
kartach jednej ze swych powieści. Bo-
hater jego książki tak wspominał pobyt 
w mieście: Otóż piszę jak było. Od razu 
idę do cioci, szykuję się, żeby się zapre-
zentować dzielnie i wreszcie dzwonię. 
Nastawiłem się, nasrożyłem po żołnier-
sku i czekam. O jednym, ja głupi, nie po-

Legioniści w Srebrnej (ze zbiorów MTN  w Łodzi)
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myślałem. Otwiera mi Julka i z krzykiem 
od razu mi hyc na szyję. Na to wchodzi 
do przedpokoju ciocia, ta sama dobra 
i kochana ciocia Joasia, rodzona siostra 
nieboszczki mamy i staje zła i tragicz-
na, jak jaki słup soli. Nawet się nie wita, 
tylko krzyczy na mnie obcym głosem: – 
hańba! podłość! zdrada! Zupełnie zgłu-
piałem. Julka w płacz, a Zosia, która 
na to weszła, krzyczy jeszcze gorzej niż 
ciocia. Zaś wuj, stary i niesympatyczny 
adwokat, nic nie mówi, tylko wyciąga 
jakiś papierek, bodaj dziesięć rubli i po-
daje mi nie patrząc, ręką wyciągniętą 
na cztery łokcie, zupełnie jak to robią 
w teatrze, w największym oburzeniu. 
I mówi: „Masz i idź precz! Wracaj do 
swoich, tu jest polski dom!” – Takem 
ich zostawił: te baby krzyczące, Julkę 
w płaczu, a starego z wyciągniętą ręką. 

Ówczesna akcja agitacyjna Le-
gionów przynosiła także i sukcesy – na-
wiasem mówiąc, w miarę upływu czasu 
zmieniał się stosunek społeczeństwa 
Królestwa do legionistów, których w po-
czątkowym okresie wspierali głównie 
działacze partii robotniczych oraz część 
młodzieży. Do jednego z największych 
przedsięwzięć propagandowych Komi-
sariatu Okręgu Łódzkiego Polskiej Orga-
nizacji Narodowej należy zaliczyć wiec 
zorganizowany 25 X 1914 roku w sali 
ówczesnego Teatru Wielkiego przy ul. 
Konstantynowskiej 16 z udziałem m.in. 
W. Jodki, Juliusza Kadena-Bandrow-
skiego, Feliksa Perla i Jerzego Żuław-
skiego. Ten ostatni na pytanie, dlacze-
go legioniści ufają Niemcom, odpowie-

dział: że najpierw trzeba rozbić potęgę 
rosyjską, gdyż ta jest najgroźniejszą 
dla Polski […] że zwycięska Rosja jest 
bezwzględnym nieszczęściem dla Pol-
ski i że ani Francja, ani Anglia za nami 
się nie ujmą. Dalszą akcję Polskiej Or-
ganizacji Narodowej i Komendy Wojsk 
Polskich przerwały sukcesy wojsk rosyj-
skich osiągnięte pod Warszawą pod ko-
niec października 1914 roku, w wyniku 
których legioniści zostali zmuszeni do 
opuszczenia Łodzi. O godz. 8.15 dnia 
27 października wymaszerował stąd li-
czący 299 żołnierzy batalion ppor. I. Bo-
ernera, który po pięciu dniach marszu 
dotarł do Częstochowy. Ów wymarsz 
tak wspominał łodzianin Wacław Lipiń-
ski, wybitny żołnierz, historyk i działacz 
niepodległościowy: Marsz wypadł nam 
na Pabianice, Łask, Sieradz – do Czę-
stochowy. Stamtąd – do Krzywopłotów, 
gdzie po raz pierwszy w ciężkim znaleź-
liśmy się ogniu. Od Krzywopłotów zaś 
dzieliliśmy już cały znojny i ciężki szlak 
I Brygady. Że dobrze spełniliśmy wo-
jenną swą dla Polski – służbę, świad-
czą mogiły naszych kolegów łódzkich, 
rozsiane od Łowczówka po Kostiuch-
nówkę, oraz krzyże „virtuti militari” 
na piersiach pozostałych, którzy mieli 
szczęście do Niepodległej Polski w cięż-
kim swym marszu dojść. W ślad za ba-
talionem ppor. I. Boernera, następnego 
dnia po południu opuścili Łódź członko-
wie komisariatów obu wspomnianych 
organizacji. Jako ostatni – tuż przed 
wkroczeniem Rosjan do miasta – wyje-
chali kawalerzyści por. W. Beliny-Praż-
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mowskiego. Wojska carskie ponownie 
wkroczyły do Łodzi 29 X 1914 r., jednak 
ich pobyt trwał tym razem niewiele po-
nad miesiąc, po czym zostały one znów 
zmuszone do jej opuszczenia. Stało się 
to w wyniku przegranej przez Rosjan 
tzw. operacji łódzkiej, której końcowym 
akordem były walki toczone od 19 do 
25 listopada na południe od Brzezin po-
między niemiecką 9 Armią a rosyjską 1, 
2 i 5 Armią – w niemieckiej literaturze 
historyczno-wojskowej określane jako 
„Durchbruch bei Brzeziny” (przełama-
nie pod Brzezinami). Od 6 grudnia roz-
poczęła się trwająca blisko 4 lata nie-
miecka okupacja miasta (jako pierwsze 
do Łodzi wkroczyły wówczas oddziały 
XI Korpusu Deutsches Heer - ówczesna 
nazwa armii Cesarstwa Niemieckiego). 
Gwoli ścisłości należy dodać, iż w grud-
niu 1916 roku do Retkini i na Brus 
(wówczas małych osad leżących na za-
chodnich obrzeżach Łodzi, dziś w grani-
cach miasta) przybył park amunicyjny 
Legionów Polskich. Około 400 osób 
jego załogi z Baranowicz przez Brześć n. 
Bugiem, Dęblin i Skarżysko-Kamienną 
przyjechało w okolice Łodzi. Dowódcą 
parku amunicyjnego był por. Stanisław 
Wierzchleyski. Podlegały mu cztery 
kolumny: P/P2 – zaopatrująca piecho-
tę legionową, P/A1 i P/A2 – kolumny 
artyleryjskie oraz P/H1 dostarczająca 
środki bojowe obsługom haubic. Każ-
da z nich – oprócz ostatniej, która była 
niekompletna – składała się z 48 wo-
zów konnych. Dowódcą kolumny P/P2 
i jednocześnie zastępcą por. S. Wierz-

chleyskiego był ppor. Józef Zych, któ-
rego z kolei obowiązki zastępcy pełnił 
ppor. Ludwik Zawadzki. Kolumną P/A1 
dowodził ppor. Stanisław Bałanda (za-
stępca – chor. Boczek, imienia nie usta-
lono), P/A2 – ppor. Wilhelm Czopp, a P/
H1 – ppor. Lesław Chlebek. Obowiązki 
oficera prowiantowego pełnił chor. 
Tadeusz Skrzyński, lekarzem parku był 
dr Marcin Woyczyński (brak informacji 
o stopniu wojskowym), a podoficerem 
weterynaryjnym – ogniomistrz Broni-
sław Sapeta. W samej Łodzi mieścił się 
wówczas również szpital koni artylerii 
legionowej. Część parku amunicyjnego 
z dowódcą por. S. Wierzchleyskim za-
kwaterowano na Brusie, zaś pozostałą 
część na Retkini. Z powodu kłopotów 
aprowizacyjnych oraz lokalowych, po 
Bożym Narodzeniu 1916 roku kolum-
ny P/P2 i P/A1 zostały przeniesione do 
położonej na zachód od Brusa kolonii 
Srebrna. Należy podkreślić, iż po po-
czątkowej niechęci i nieufności okazy-
wanej przez okoliczną ludność legio-
nistom – wkrótce między żołnierzami 
a mieszkańcami zapanowały bardzo 
dobre stosunki. Legioniści wiosną 1917 
r. wypożyczali okolicznym chłopom ko-
nie do prac rolnych, bronili też swych 
gospodarzy przed rabunkowymi kon-
trybucjami nakładanymi przez okupan-
tów niemieckich. Jan Klimek w latach 
trzydziestych wspominał: wtrącanie się 
do rekwizycji „leguna” [tak popularnie 
nazywano wówczas legionistów – K. 
Czernielewski] skutkowało, gdyż w tym 
czasie władze rekwizycyjne czuły re-
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spekt przed „straceńcami”, bowiem oni 
wymierzali w razie potrzeby sprawie-
dliwość odręcznie. Naturalnie, wskutek 
takich interwencji, zbyt częste nakazy 
i raporty władz niemieckich, zwracane 
do dowództwa parku o ukaranie krew-
kich „legunów”, w tym czasie nie poma-
gały, spoczywając w biurkach kancela-
rii, a swego rodzaju sądy trwały dopóki 
legiony kwaterowały. Mieszkańcy pod-
łódzkich miejscowości odwdzięczali się 
za to polskim żołnierzom, dostarczając 
im żywność, pomagając zorganizować 
kantyny w Retkini i w Srebrnej. Podczas 
pobytu w okolicach ówczesnej Łodzi 
legioniści byli szkoleni przez podofice-

rów Deutsches Heer, głównie Polaków 
pochodzących ze Śląska i Wielkopolski. 

Po odmowie złożenia w lecie 
1917 roku przysięgi na wierność cesa-
rzom Niemiec i Austro-Węgier, legioni-
ści – obywatele austriaccy zostali prze-
wiezieni do Łodzi. W większości wysła-
no ich do oddziałów karnych na front 
włoski, natomiast legioniści pochodzą-
cy z zaboru rosyjskiego zostali interno-
wani w obozach w Łomży i w Szczypior-
nie. 

Ludność Retkini zgotowała 
im przedtem bardzo serdeczne poże-
gnanie. Legioniści przed odjazdem na 
skrzyżowaniu dróg z Brusa, Łodzi i Pa-

Żołnierze parku animucyjnego Legionów Polskich na Retkini 
w towarzystwie członków POW i członkiń Ligi Kobiet  

(ze zbiorów MTN w Łodzi)
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bianic postawili pamiątkowy krzyż z na-
pisem „Legjony – Retkini 1917”. Przy 
tym krzyżu ks. Gierbatowski z Konstan-
tynowa odprawił nabożeństwo, wcze-
śniej poświęcając krzyż. Po zakończo-
nej uroczystości żołnierze parku amu-
nicyjnego udali się do Łodzi w kierunku 
Karolewa i dworca kolejowego Łódź – 
Kaliska, żegnając z mieszkańcami Łodzi 
i Retkini, członkami POW oraz paniami 
z Ligi Kobiet.

Legionistów – mieszkańców Ga-
licji przewieziono do Radymna koło Ja-
rosławia. W związku z tym, iż zdecydo-
wana większość odmówiła wstąpienia 
do armii austro-węgierskiej utworzono 
z nich Polski Korpus Posiłkowy (PKP). 

Po podpisaniu traktatu brze-
skiego w lutym 1918 roku i odda-
niu przez Niemcy oraz Austro-Węgry 
Chełmszczyzny Ukraińskiej Republice 
Ludowej, doszło do buntu w PKP. Pod 
Rarańczą pod dowództwem gen. Józe-
fa Hallera jego części, głównie piecho-
cie, udało się przebić przez linię frontu 
i przejść do II Korpusu Polskiego. Na-
tomiast 1 pułk artylerii (part.) został 
otoczony i rozbrojony przez Austriaków 
na rynku w Sadogórze, podobny był też 
los jego parku amunicyjnego. Części 
jego żołnierzy udało się już wcześniej 
zdezerterować. Profesor Włodzimierz 
Kozłowski podaje, iż jesienią 1917 roku 
szeregi 1 part. i podległego mu parku 
amunicyjnego bardzo szybko topnia-
ły. Tylko we wrześniu 1917 roku liczba 
oficerów zmalała o 53,1 proc., podofi-
cerów i żołnierzy o 47,6 proc., zaś koni 

o 14,6 proc. W rezultacie 4 październi-
ka 1 part. wraz z parkiem amunicyjnym 
liczył tylko 23 oficerów i 637 pozosta-
łych, mając do dyspozycji 733 konie.

Na zakończenie warto dodać, iż 
trzech żołnierzy parku amunicyjnego, 
już po zakończeniu wojny, ożeniło się 
z łodziankami. Stanisław Śliski i Jakub 
Baić z mieszkankami Retkini, zaś Frey 
z mieszkanką okolic Brzezin.

Nawiązane wówczas więzi 
żołnierzy z mieszkańcami ziemi łódz-
kiej okazały się bardzo trwałe: Mimo 
opuszczenia Retkini, legjoniści, (…) nie 
zerwali zawiązanej nici przyjaźni, lecz 
utrzymywali stale żywy kontakt, pisząc 
do miejscowych działaczy, zarówno zza 
drutów Szczypiorna, czy innych obozów 
koncentracyjnych, jak i z frontów wo-
jennych (…) wielu z tych legjonistów, 
przybyło do Łodzi, gdzie się na stałe 
osiedliło (…).

Legionowy epizod w dziejach 
Łodzi był bardzo krótki – oczywiście 
z miasta wyjeżdżali nadal ochotni-
cy do walki u boku państw central-
nych. Wśród legionistów znajdujemy 
bowiem nazwiska łodzian, miesz-
kańców Zgierza, Pabianic, Aleksan-
drowa, Konstantynowa, Ozorkowa 
i innych podłódzkich miejscowości. 
 
    Starszy Kustosz

 
  Muzeum Tradycji Nieodległościowych 

          w Łodzi 
 

           Konrad A. Czernielewski
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Nasza codzienność to zwykle zawodo-
wy kocioł – sprawa goni sprawę, tele-
fon urywa się, terminy ze sobą kolidu-
ją, ale bywa i tak, że kolejny tydzień to 
zespół białych kart w terminarzu sło-
wem warto w tym czasie odpocząć. 
Znalazłem sposób, aby dokonać tego 
łącząc przyjemne z pożytecznym i to 
w bardzo rozsądnej cenie. Zgłaszając 
gotowość do wyjazdu z wyprzedzeniem 

dwóch, trzech dni (w zasadzie w do-
wolnym biurze podróży) możemy zna-
leźć oferty tygodniowego pobytu all 
inclusive w cenie nieprzekraczającej 
1500 zł od osoby.·Tak właśnie znala-
złem się – z dnia na dzień wraz z wnu-
kiem, jego mamą i babcią na Malcie. 
Podróż upłynęła dość sprawnie i szybko, 
a hotel okazał się komfortowy. Pogoda 
przez cały czas (był luty) zachęcała do 
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spacerów i dalszych wycieczek. Sama 
wyspa a właściwie trzy zamieszkałe wy-
spy, na których to państwo się rozciąga 
to zespół nieprawdopodobne ciekawych 
obiektów. Aby je wszystkie, choć skróto-
wo opisać nie starczyłoby wołowej skóry. 
Wystarczy wspomnieć, że ślady ludzkie-
go osadnictwa znacznie poprzedzają czas 
budowy egipskich piramid. Co ciekawe 

obiekty pochodzące z tych czasów zacho-
wały się w znakomitym stanie, a niektó-
re z nich do dziś służą nam choćby, jako 
miejsce ekspozycji. W zasadzie każda 
epoka, a właściwie ludzie w ich okresach 
żyjący coś na wyspach pozostawili . Mnie 
jednak bardziej od zamierzchłej historii 
interesowały artefakty z czasów now-
szych - zwłaszcza historia zakonów ryce-

rzy szpitalników pod wezwaniem Święte-
go Jana Jerozolimskiego ( u nas znanego 
bardziej, jako Jan Chrzciciel), instytucji 
świętego officium oraz roli, jaką wyspa 
odegrała w historii obu wojen świato-
wych.·

Aby z tym etapem historii Malty ( i Euro-
py) bliżej się zapoznać należało koniecz-

nie odwiedzić jej stolicę Valettę , dojazd 
do stolicy zapewnia bardzo sprawnie 
działająca sieć autobusów. Sama Valet-
ta to gęsto zabudowany cypel jednego 
z półwyspów leżących w północnej czę-
ści Malty. Natura ukształtowała teren 
w sposób umożliwiający jego skuteczną 
obronę zarówno przed agresorem zbli-
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żającym się od strony morza, jak i lądu. 
Fakt ten wykorzystali zmilitaryzowani 
zakonnicy, którzy po wielu perypetiach 
spowodowanych ich usunięciem naj-
pierw z terenu Jerozolimy potem Cypru 
i Rodos otrzymali zezwolenie od króla 
Hiszpanii na skolonizowanie bardzo wte-
dy prowincjonalnych maltańskich wysp. 
Zabrali się do tego bardzo skutecznie, co 
z kolei przeszkadzało sułtanowi tureckie-
mu mającego w planach z Morza Śród-
ziemnego uczynić akwen wewnętrzny 
swojego państwa. Musiało to w końcu 
doprowadzić do starcia, które do dziś jej 
powodem do dumy Maltańczyków – ja-
sne, że zakonnicy, wykazując się ogrom-
ną militarną sprawnością odparli agresję, 
a Turcy jak niepyszni zamiary wyspy po-
rzucili. Ich morska ekspansja w przegra-
nej przez nich bitwie pod Lepanto kazała 
im generalnych zamiarów dotyczących 
basenu Morzą Śródziemnego poniechać. 
I tu następuje złoty dla Malty okres – na 
wyspę płyną obfite dotacje pieniężne od 
Papiestwa, sława kawalerów roznosi się 
po świecie, a ochotnicy pragnący wstą-
pić w ich szeregi rosną i rosną, mury pa-
łaców i świątyń pną się do góry, słowem 
wyspa ta pod rządami kolejnych wielkich 
mistrzów przekształca się w jedno cen-
trów Europy. Na wyspie działa ogromny 
szpital, mające sławę najlepszej kliniki 
( a trzeba zaznaczyć, że ta dziedzina za-
wsze była ich specjalnością), działa tak-
że i tu łaskawy czytelniku wytęż uwagę 
– Trybunał zajmujący się badaniem pra-
wowierności, czyli urząd wielkiego in-
kwizytora.·Wokół tej instytucji wyrosło 
wiele legend w zasadzie w czarnym ko-
lorze i polecam samemu sprawdzić jak to 
z tą inkwizycją było. Okazja ku temu jest 

znakomita, bo pałac będący siedzibą of-
ficium znajduje się w leżącej na jednym 
z półwyspów wspomnianej wcześniej za-
toki i zachował się w dość dobrym stanie. 
Przyczyną powołania Trybunału ( oprócz 
maltańskiego działały jeszcze w Rzymie 
i Madrycie) była oczywiście działalność 
reformatorów kościoła. Na urząd inkwizy-
tora powoływano zdolnych duchownych 
( na Malcie każdy z nich był Włochem), 
z których udziałem ogromnej większości 
była znakomita kariera ( dwóch zostało 
papieżami a większość z nich otrzymała 
godność kardynalską)

 Ciekawa była procedura takiego 
procesu oraz jego materialne podstawy. 
Sprawy dotyczyły zarówno wątpliwości 
czy poglądy danej osoby a tym bardziej 
jej zachowanie są zgodne z doktryną 
rzymsko-katolicką, a zwłaszcza czy pod-
sądny nie dopuścił się ewidentnego prze-
stępstwa przeciwko wierze na przykład 
aktu bigami, apostazji, czy posiadania 
zakazanych ksiąg. Sama procedura była 
równie ciekawa - można było ją otworzyć 
na zasadzie zgłoszenia wątpliwości, co do 
własnej osoby, ale można było również 
dokonać delacji, co do innej. Inkwizytor 
uznając przekroczenie zasad ( często od 
zarzutów uniewinniał!) mógł wymierzyć 
karę poczynając od nałożenia obowiązku 
modlitwy, pielgrzymki, ale mógł równie 
zastosować środki bardziej dolegliwe – 
więzienia, wygnania. Autorzy ekspozycji 
dotyczącej wielkiej inkwizycji podkreśla-
ją, że procedura zezwala na stosowanie 
tortur w toku procesu, jednakże te były 
stosowane w toku ponad dwusetletniej 
historii Trybunału bardzo rzadko ( archi-
wa odnotowało osiem przypadków) i to 



54

w stacji, gdy inkwizytor był absolutnie 
przekonany o winie podsądnego. Po-
równując działając ówczesnych sądów, 
Trybunał inkwizycji nie był czymś wyjąt-
kowym, tym bardziej, że orzekał również 
w sprawach, które, można określić, jako 
sprawy powszechne, a wydawane wyro-
ki nie cechowała nadmierną surowość. 

No, ale wszystko musi mieć swój koniec 
i taki też los spotkał kawalerów maltań-
skich na wyspie. Napoleon ze swoim 
wojskiem udając z militarną interwen-
cją do Egiptu i wykorzystując fakt, iż 
władający Maltą kawalerowie mocno 
zgnuśnieli zajął wyspy zbrojnie ( tracąc 
w toku aneksji trzech żołnierzy ) i oku-
pywał ich terytorium przez prawie dwa 
lata . Zakon musiał spakować swoje rze-
czy i udać się na wygnanie... do Francji
.·Z kolei wyspę przejęli Anglicy, bowiem 
blokowani przez angielską flotę Francuzi 
musieli skapitulować, a Malta pozosta-
ła Angielskim terytorium na następne 

prawie dwieście lat. W toku wojen był 
siedzibą angielskiego dowództwa floty 
Śródziemnomorskiej, a przede wszyst-
kim miejscem, gdzie ranni i kontuzjo-
wani żołnierze leczyli swe dolegliwości. 
Dziś jest państwem niepodległym, jego 
głowa jest angielska królowa Elżbieta II, 
a język angielski jest jednym z dwóch jej 

języków urzędowych. Na co dzień Mal-
tańczycy mówią po maltańsku językiem 
wywodzącym swój rodowód z języka 
fenickiego, ale każdy z nich angielskim 
potrafi się posługiwać. Sytuacja jest po-
dobna do tej, jaka występowała w pań-
stwach Bałtyckich z językiem rosyjskim. 
Cóż-opowiastkę o Malcie można, by dłu-
żyć, ale tego nie zrobię natomiast zachę-
cam do odwiedzin, po sezonie jest nie-
drogo nietłoczno i na pewno cieplej niż 
u nas.

 Jacek Podsiadło
 Zdjęcia: autor
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Taki pomysł na wspólne rodzinne wakacje 
nie był dla mnie nowy. Od zamysłu do re-
alizacji jednak daleka droga. Były już róż-
ne przedbiegi – Uznam, Rugia, Bornholm, 
ale do tej pory na lekko lub z ułatwieniami 
w postaci transportu bagażu na kolejne 
miejsce noclegu. Tym razem miało być na 
całego, z sakwami z pełnym ekwipunkiem, 
z przyczepą rowerową i czteroosobowym 
składzie bez taryfy ulgowej. Uprzedzę py-
tanie tych, którzy cierpliwie i być może 
z zainteresowaniem doczytają do końca – 
samochód został w domu.

Plan był taki by wykorzystać dostępne po-
łączenia promowe i podzielić trasę prze-
jazdu na kilka odcinków jednodniowych 
przejazdów tak by ciągle się nie pakować 
i by dało radę ten dystans przejechać za 
dnia. Należało się bowiem liczyć z ryzy-
kiem nieprzychylnej aury, naprawy usterki 
technicznej czy przełamania spadku formy 
uczestników w związku z dość wymaga-
jącym ukształtowaniem terenu. Po doje-
chaniu do celu następny dzień miał być 
na luzie, kolejny – eksploracja okolicy (nie-
koniecznie), a ostatni w danym miejscu – 
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zbieranie sił przed kolejnym odcinkiem.

Noclegi były zarezerwowane już w kwiet-
niu przez popularny portal  internetowy. 
Bilety promowe kupione. Szwecja wyda-
wałoby się cywilizowany kraj, ale nie dla 
prowadzących księgarnię internetową. 
Już nawet szczegółowe mapy trekkingowe 
Gruzji w zeszłym roku było łatwiej kupić.  
Okazało się, że mapy rowerowe Szwecji 
są dostępne w polskiej księgarni interne-
towej, tylko, że wirtualnie w pełnym tego 
słowa znaczeniu - w ofercie są, ale po 
złożeniu zamówienia (wymagającego po-
twierdzenia przez księgarnię) kulturalny 
Pan zadzwonił i ze słyszalnym niskim po-
kłonem przeprosił za to, że map mi jednak 
za cenę katalogową nie sprzeda, bo to dla 
Niego żaden interes, a na pewno tyle nie 
zapłacę za ile byłby skłonny mapy zaofero-
wać. Świat wirtualny jednak nie ma granic 
i 3 karty interesującej mnie mapy kupiłem 
na portalu swedenbybike.com. Fakt, że 

swoją cenę mają, ale dobra mapa to abso-
lutne must have.

Tydzień poprzedzający wyjazd to nieustan-
ne sprawdzanie prognozy pogody, jak by 
to miało pogodę zaczarować. Niepokojące 
były doniesienia o pożarach lasów, ale to 
Szwecja, nie San Marino i zagrożenie było 
daleko na północy. Za to kolejne redukcje 
rzeczy do zabrania i sprawdzenie uprzed-
nio gruntownie przejrzanych rowerów to 
już bardzo praktyczne działanie.

Przy takim zakresie modernizacji linii ko-
lejowych w Polsce i dość pokaźnych roz-
miarów bagażem (4 rowery, sakwy i przy-

czepa) wybór pociągu, którym z takim 
dobytkiem dotrze się na wieczór do Świ-
noujścia, wymagał pewnej rozkładowej 
ekwilibrystyki. Postawiłem na Polregio.  
Z nadzieją na przyjazd zmodernizowanego 
elektrycznego zespołu trakcyjnego swo-
isty tabor cygański koczował na peronie. 
Nic podobnego. Podjechał poczciwy, leci-
wy nigdy niemodernizowany, na oko mój 
rówieśnik – EN57, którego bieżące utrzy-
manie w stanie nadającym się do prze-
wozu podróżnych zdradzały tylko kolejne 
warstwy naniesionej odręcznie farby. Zwa-
rzywszy, iż znaczną część współpodróż-
nych stanowiła młodzież udająca się do 
Kostrzyna nad Odrą, od razu udzielał się 
wakacyjny klimat. Ostatecznie w dwóch 
etapach ze stacji początkowych do koń-
cowych z 2 godziną przerwą w Poznaniu 
na rozprostowanie kości, pociąg dotarł do 
portu w Świnoujściu tak by komfortowo, 
z zapasem czasu zaokrętować się na nocny 
prom MS Gryf do Ystad. 

Szwecja może pochwalić się doskonałą in-
frastrukturą rowerową. Ścieżki, o ile nie są 
prowadzone odrębnym przebiegiem, gdy 
biegną drogą publiczną, z reguły są wy-
znaczone po jednej stronie drogi dwukie-
runkowo i oddzielone solidnym krawężni-
kiem. W miejscowościach bywa wspólny 
przebieg z ruchem pieszych. Zważywszy 
na kulturę jazdy szwedzkich kierowców, 
łatwiej będąc pieszym zostać potrąconym 
przez rowerzystę, niż będąc rowerzystą 
mieć kolizję z samochodem. 

Pierwszego dnia punktem pośrednim był 
grobowiec kamienny, zwany szwedzkim 
Stonehenge w miejscowości Ales Stenar, 
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18 km na wschód wybrzeżem od Ystad. 
Eliptyczny krąg kamienny wielkości pełno-
wymiarowego boiska.

Południowa Skania to spichlerz Szwe-
cji. Mniej niż 10 % obszaru kraju zajmują 
uprawy rolne z czego większość przypada 
na Skanię. Im dalej na północ tym wyraź-
niej widać, z jakim trudem pokolenia wy-
rywały skale skrawki ziemi uprawnej. Jak 
okiem sięgnąć pola są nawadniane i obra-
biane przez monstrualne maszyny rolni-
cze. Z perspektywy roweru przy prędkości 
8-12 km/h wszystkiemu można się dobrze 
przyjrzeć. Po blisko 6 godzinach aktywnej 
jazdy w upale, miejscami solidnie pnąc się 
w górę, po przejechaniu 80 km cel został 
osiągnięty - dotarliśmy do Olserod. Bun-
galow w szczerym polu, szwedzcy sąsiedzi 
korzystający z przedłużonej w tym roku 
wakacyjnej, niemal greckiej aury, bliskość 
plaży (4 km). I tak kolejne dwa dni.

Na szwedzkiej prowincji nie przyjął się 
handel detaliczny. Wycieczka do najbliż-
szego sklepu to w tym wypadku 9 km 
w jedną stronę do miejscowości o po-
wierzchni zbliżonej do terenu, który zaj-
muje łódzka Manufaktura bez parkin-
gów – Degeberga (1291 mieszkańców na 
grudzień 2010r.). Miejscowy market ICA 
zaopatruje całą okolicę. Dystans do skle-
pu znaczący, ale jazda ścieżką rowerową 
przeprowadzoną śladem rozebranej linii 
kolejowej (Banvall) to sama przyjemność. 
Z każdą kolejną lokalizacją do sklepu było 
bliżej, a my nabieraliśmy doświadczenia 
w bieżącej logistyce.

Kolejny dzień przejazdowy wymagał po-
konania dystansu 64 km. Po drodze w po-
łowie drogi miasto, bez cienia przesady 
– Kristianstad, i wypatrzony z dalszej odle-
głości sklep znanej i w Polsce sieciówki da-
wały możliwość szybkich zakupów i dłuż-
szej przerwy regeneracyjnej na trawce 
w cieniu kasztana.  Do hostelu w Vandze 
wciąż ok. 25 km, a po drodze zespół pała-
cowy malowniczo położony na przesmyku 
miedzy jeziorami Ivo i Oppmanna. Widok 
na jezioro Ivo towarzyszył nam już do 
mety tego dnia i przez kolejne dni. W oko-
licy warto zagospodarować jeden dzień 
przeprawiając się promem śródlądowym 
na wyspę Ivo.

Jadąc do Karlshamn opuściliśmy Skanię. 
Tym razem przejazd tylko 45 km pozosta-
wił spory niedosyt. I tu spostrzeżenie, że 
Alfred Nobel musiał się urodzić w Szwecji. 
By zbudować tu jakąkolwiek infrastruktu-
rę należy użyć dynamitu. Szybkie zagospo-

darowanie w domku kampingowym i na 
lekko przejażdżka po okolicy, oczywiście 
połączona z koniecznymi zakupami.

Mogę śmiało obalić mit o drogiej Szwecji. 
Produkty podstawowe są ok. 20% droższe 
niż w Polsce. Przy produktach premium ta 
różnica jest większa. Nie wypowiem się na 
temat oferty gastronomicznej, bo nie za-
mierzałem się z nią zapoznawać.

Wybrzeże szkierowe to zatopiona części 
obszaru polodowcowego z licznymi płytki-
mi dolinami, który po zalaniu tworzy archi-
pelag wysp. Zatoki dodatkowo oddzielone 
od pełnego morza wyspami dają złudzenie 
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brzegu jeziora. Rozanieleni Szwedzi zachę-
cali do kąpieli twierdząc, iż woda jest naj-
cieplejsza w tym wieku, czyli ma 17 st. C, 
a nie 14-15 st. C jak zwykle. Sprawdziliśmy. 
Wrażenia porównywalne z kriokomorą.

Kolejny, ostatni już etap od początku za-
powiadał się ciężko. Szlak rowerowy wę-
żowym śladem to zbliżał to oddalał się od 
linii brzegowej. Trudny teren i ponad 80 
km do pokonania do samej Karlskrony.
Na szczęście wiatr okazał się sojusznikiem 
i suma podjazdów tego dnia wynosząca 
blisko 800 m była do pokonania. Za to 
nazajutrz nawet chodzenie, zwłaszcza lek-
ko w dół stanowiło problem. Z programu 

wynikało, iż należało udać się do zabytko-
wego centrum. Raz, że warto, dwa by zo-
rientować się jak pojechać do oddalonego 
o ok. 90 km na północ Kalmar.

Pociąg okazał się być cenowo poza za-
sięgiem, za to autobus regionalny już jak 
najbardziej zachęcał do wycieczki. Samo 
Kalmar słynie z Zamku Wazów, zbliżonego 
architektonicznie do zamku królewskiego 
w Warszawie tyle, że bardziej przysadzi-
stego, o obronnym charakterze. Styków 
istoty państwowości Polski i Szwecji jest 
więcej. Okazuje się, że Szwecja występu-
je w tekście Mazurka Dąbrowskiego. Kal-
mar poza zamkiem ma do zaoferowania 
starówkę z małymi drewnianymi domka-

mi, Katedrę i imponujący widok na most 
łączący Szwecję kontynentalną z Olandią. 
Powrót nastąpił tym samy regionalnym 
autobusem do centrum Karlskrony, gdzie 
na parkingu dworcowym czekały rowery. 
Blisko 8 km do hostelu z wiatrem w plecy 
i na lekko pokonaliśmy błyskawicznie. I to 
już był ostatni pełny dzień naszej ponie-
wierki. Kolejny po spakowaniu był wycze-
kiwaniem na prom Stena Vision do Gdyni. 
Jeszcze rzut oka po zmroku z rufy na zarys 
portowego miasta i do zobaczenia Szwe-
cjo! 

By wstępnie wczuć się w atmosferę kra-
ju polecam lekturę „Raportu z Północy” 

Andrzeja Pilipiuka oraz „Szwedzi. Ciepło 
z Północy” Katarzyny Molendy. Na miej-
scu na pamiątkę kupiłem „How To Be 
Swedish” Matthias’a Kamann’a, przedsta-
wiającą krop ko kroku tajniki wtapiania się 
w tamtejszą społeczność.   

Łączny pokonany dystans to ok. 440 km. 
Skromnie jak na kraj, który owinięty na 
mapie wokół południowego końca sięga 
Rzymu, Sofii, Moskwy i Bordeaux. Szcze-
góły przejazdu dostępne na moim profilu 
na endomondo.com.

  Paweł Jóźwiak

  Zdjęcia: autor
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 Chodzi oczywiście o pogodę. 
Wydarzenia towarzyszące w kraju pięk-
nej i prawdziwie letniej pogodzie, róż-
ne rzeczy piękne, straszne oraz straszne 
i wcale nie piękne za razem pozostawiam 
osądowi i pamięci czytelników. Na rozkaz 
Naszego Drogiego Redaktora Naczelnego 
poniżej kilka informacji o chwilach wy-
łącznie pięknych tego Lata Anno Domini 
MMXVIII.

 Z wielką satysfakcją, jak co roku 
piszę z Kazimierza Dolnego, że odbył się 
kolejny, już 12 Festiwal Filmu i Sztuki Dwa 
Brzegi.  Delegacja Naszej Izby jak co roku 
tam była pod światłym przywództwem 
Redaktora Naczelnego Tylnej 14, osiadła 
jak zwykle w starym Spichlerzu przy Kra-
kowskiej i …. . Muszę użyć tego słowa za-
częło się strasznie.  Jeden z filarów naszej 
delegacji w stanie całkowitej przytomno-
ści umysłu upadł na kazimierskim bruku 
i złamał rękę. Nasz udział w Festiwalu za-

wisł na włosku, przepraszam na ręce i to 
złamanej.   Jednak hart ducha połamanej 
i jej silna wola oraz znana powszechnie 
opiekuńczość Redaktora Naczelnego po-
zwoliła pokonać przejściowe trudności 
i zanurzyć się w przyjemnościach festi-
walowego życia.  Festiwal zbliża się do 
dojrzałości.  Stał się ważnym elementem 
życia kulturalnego Polski, co w tym roku 
uznało nawet Ministerstwo Kultury. Dużo 
dobrych Filmów. Także rosnący udział dru-
giej strony Wisły, czyli imprez w Janowcu 
(polecamy jedzenie w Maćkowej Chacie). 
W tym roku także nocne projekcje na Zam-
ku w Janowcu. No i pogoda. Nie wiem, 
z kim Grażyna Torbicka ma dobre układy, 
ale co roku na przełomie lipca i sierpnia 
pogoda jest wspaniała. W tym roku nie-
ostrożni mogli dostać udaru słonecznego, 
co dotknęło nawet naszą zaprawioną fe-
stiwalowo ekipę. Gwiazdą festiwalu poka-
zaną we wszystkich filmowych i życiowych 
wcieleniach był Arkadiusz Jakubik, któ-

rego koncert na Zamku 
w Kazimierzu (Dr Misio 
oczywiście), kończył de 
facto festiwal. Dr Misio 
w formie, ale spokojniej-
szy, jakby bardziej doro-
sły tak jak i sam festiwal 
w tym roku.  Główną na-
grodę festiwalu Nagrodę 
Publiczności dostał Twój 
Vincent doskonale znany 
widzom naszego izbo-
wego Klubu Filmowego.  
W ekipie Tylnej duże 

zdjęcie z archiwum autora
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wrażenie zrobił zamykający festiwal wło-
ski DOGMAN. Film mroczny i zrozumiany 
oraz oceniony przez każdego z nas ina-
czej stał się przyczyną dyskusji, co dobrze 
o nim świadczy. Ale także intrygujący wło-
ski Neapol spowity tajemnicą czy francu-
ski Dom nad morzem. Po prostu kino, na, 
które jak co roku zapraszamy czytelników 
Tylnej 14. Wyjeżdżając ze łzami w oczach 
nasza ekipa łącznie z połamanymi pod 
wodzą Redaktora Naczelnego zamówiła 
pokoje na następny rok i tak (oby) od Fe-
stiwalu do Festiwalu w pięknym Kazimie-
rzu minie rok.

 Ale ciekawe miejsca i rzeczy dzie-
ją się w innych częściach naszego ciągle 
mimo wszystko jeszcze pięknego Kraju.  
Kiedy w Sromowcach Niżnych popatrzy-
my na Trzy Korony, przejdziemy Dunajec 
pełen spływających z turystami tratw, 
pontonów i innych urządzeń do pływa-
nia znajdziemy się na Słowacji. Niby mają 
euro, ale za złotówki jemy i pijemy. Ludzi 
mniej, lato tak samo piękne. Przez Czer-
wony Klasztor idziemy na Wysoką, naj-
wyższy szczyt Pienin. Dalej idąc raz po zie-
mi ojczystej raz słowackiej, mijając stada 
owiec, pijąc żętyce (mogliśmy kupić oka-
zyjnie pięknego szczeniaka owczarka, ale 

tylko w komplecie z kozą 
bo byli zaprzyjaźnieni, 
gdyby ktoś był zainte-
resowany to górna ba-
cówka w Białej Wodzie 
nad Jaworkami, świet-
na żętyca) dochodzimy 
do Jaworek i Muzycznej 
Owczarni. Młodsi czy-
telnicy Tylnej mogą tam 
dojechać samochodem, 
rowerem lub dobiec ze 
Szczawnicy, ale droga 
górami Pienin ma tyle 
piękna że zachęcam na 
piechotę.  Muzyczna 
Owczarnia narodziła się 
1997.

 Prezesem Honorowym Komi-
tetu Założycielskiego Stowarzyszenia 
„Muzyczna Owczarnia” jest Nigel Kenne-
dy, a wśród członków Komitetu znajdo-
wali się m.in.  Hanna Banaszak, Janusz 
Muniak, Janusz Strobel, Marek Radu-
li, Krzysztof Ścierański, Krzysztof Cugow-
ski, Kuba Badach. oraz prof. dr hab. Ma-
rek Waldenberg.    W Muzycznej Owczarni 
dzieją się koncerty, plenery malarskie 
i malarsko-rzeźbiarskie oraz warsztaty 
muzyczne. W Owczarni występowała cała 
(prawie) czołówka polskiego jazzu i wielu 
innych. Wymieńmy niektórych Oddział 
Zamknięty, Dżem, Wanda i Banda, Lom-
bard, Kasia Kowalska, TSA, IRA, Grzegorz 
Turnau,  Nocna Zmiana Bluesa, Nigel 
Kennedy, Marek Raduli, Jarosław Śmie-
tana,  Krzysztof Ścierański, Hanna Bana-
szak,  Andrzej Poniedzielski, Janusz Stro-
bel, Janusz Muniak, Włodzimierz Nahor-
ny, Zbigniew Namysłowski, Jan Ptaszyn 
Wróblewski, Sławomir Jaskułke, Martyna 
Jakubowicz, Marek Bałata. Nigel Kennedy 
to drugi dobry duch tego miejsca i częsty 
gość. Przy okazji koncertów zostało zare-
jestrowanych kilka płyt.

 Ojcem Muzycznej Owczarni jest 
Wieńczysław Kołodziejski. Był w młodo-

Zdjęcie: autor
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ści basistą w zespole muzycznym, osta-
tecznie ukończył Akademia Teologii Ka-
tolickiej, kierunek prawo kanoniczne. Był 
dziennikarzem, budowlańcem w Szwecji, 
malarzem w Austrii (Wieńczysław Koło-
dziejski jest dyplomowanym artystą pla-
stykiem, który tytuł uzyskał na podstawie 
przedstawionych prac malarskich swego 
autorstwa!), dyrektorem -touroperato-
rem i sprzedawcą w Zakopanem. Osta-
tecznie w 1993 roku osiadł w Jaworkach, 
gdzie zakochał się w domu wystawionym 
na sprzedaż, tak podobnym w położeniu 
do jego rodzinnego. Wyremontował go 
własnymi rękami. Tu też spełnił swoje ma-
rzenia o stworzeniu miejsca dla artystów 
z prawdziwego zdarzenia. Wieńczysław 
Kołodziejski zakupił starą owczarnię z po-
lan pasterskich z Czarnej Wody, przeniósł 
ją na swoją posesję i przystosował, dzię-
ki pomocy przyjaciół, do roli klubu mu-
zycznego i galerii plastycznej. Sala przy 
długich stołach może pomieści nawet 90 
osób. Na scenie dwa prawdziwe i działa-
jące fortepiany. Inauguracja odbyła się 24 
stycznia 1999 roku. Klub działa cały rok. 

Wysłuchaliśmy w Pieninach, na granicy 
Polski i Słowacji dobrej muzyki Piotr Wy-
leżoł Trio, i zapraszamy wszystkich do tego 
cudownego miejsca. Muzyka to także kli-
mat miejsca gdzie jej słuchasz.

 Patrząc na Trzy Korony, słucha-
jąc muzyki czekam na Lato 2019, czego 
wszystkim czytelnikom Tylnej pięknie ży-
czę.

 Paweł Juliusz Walter

P.S. Przy bratniej korporacji łódzkich ar-
chitektów powstała formacje muzyczną 
JABAX Society, która dała 9 września 2018 
roku pierwszy publiczny koncert w po-
dwórku przy Piotrkowskiej 102. Przed-
stawiciel Tylnej 14 był tam zaproszony. 
Zabawa była pyszna. Polecamy życzliwej 
uwadze Redaktora Naczelnego i wszyst-
kich czytelników Tylnej.

Zdjęcie: Jacek Wawrzynkiewicz
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Ciekawy i pełen nostalgicznego 
klimatu film, będący adaptacją powieści 
Penelope Fitzgerald „Księgarnia”, chociaż 
został wyreżyserowany przez Hiszpankę 
Isabel Coixet, jest na wskroś angielski. 
Akcja toczy się w 1959 r. w małym 
miasteczku u wybrzeży Anglii. Główna 
bohaterka, Florence Green (w tej roli 
Emily Mortimer) postanawia założyć 
księgarnię z duszą,  w której książka nie 
będzie towarem ale obiektem podziwu 
i fascynacji. Główna bohaterka z miłości 
do książek a nie z chęci zysku postanawia 

wkroczyć na niepewny grunt. Jej pomysł 
od samego początku nie zyskuje aprobaty 
lokalnej elity.  Główną oponentką zostaje 
Vilolet Gamart (Patricia Clarkson).  Nie 
wiadomo do końca dlaczego pomysł 

otwarcia księgarni napotyka taki opór, 
choć krąży jakiś oficjalny pretekst w tym 
zakresie, zapewne chodzi o podjęcie 
decyzji bez  aprobaty małomiasteczkowej 
elity, która rości sobie pretensję do 
bezwarunkowego decydowania we 
wszystkich, nawet błahych sprawach 
lokalnej społeczności. 
  Jedynym sojusznikiem  Florence 
Green okazuje się miejscowy zamożny 
dziwak – Edmund Brundish.  W tej roli 
świetny jak zwykle Bill Nighy, aktor, który 
jest równie wiarygodny i zachwycający 
w roli angielskiego dżentelmena 

o nienagannych manierach co 
w roli szalonego rockmana  („To 
właśnie miłość”).

Początkowo film 
wydaje się być tak mocno 
zagłębiony w konwenansach 
angielskiej klasy średniej, że 
aż nienaturalny. Wszystko 
jest tu przesiąknięte sztuczną 
uprzejmością, niechęć podana 
w białych rękawiczkach 
przybiera formę szczerej 
życzliwości, początkowo wydaje 
się to wszystko niegroźne, co 
najwyżej śmieszne. Jednak 

zabawa konwencją powoli przeobraża się 
w prawdziwy dramat, elita pokazuje swoją 
siłę, bezwzględnie dąży do zachowania 
rządu dusz na swoim terytorium. Punktem 
zwrotnym staje się sprowadzenie 
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przez właścicielkę księgarni „Lolity” 
Vladimira Nabokowa, która w tamtych 
czasach miała wyraźnie skandalizujący 
wydźwięk. Florence Green decyduje się na 
sprowadzenie „Lolity”,  gdyż uważa ją za 
dobrą literaturę, czym pieczętuje swój los. 

Film poza główną osią fabuły jest 
właśnie o fascynacji literaturą, o miłości 
do książek, bezinteresownej pasji, która 
potrafi połączyć ludzi z najbardziej 

odległych światów. Jak zwykle jednak 
szlachetna idea i wrażliwość na literackie 
piękno  nie ma żadnego znaczenia 
w starciu z brutalnością życia.  Elita 
triumfuje niszcząc dobro – nie pierwszy 
raz w dziejach.

Magdalena Śniegula
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Za nowe miejsca na gastronomicznej mapie 
Łodzi zawsze trzymam kciuki. Doceniam też 
miejsca w jakich inwestorzy postanawiają się 
zmierzyć z niełatwym rynkiem podniebień 
mieszkańców naszego miasta. W tym sta-
nie rzeczy koniecznym stały się odwiedziny 
w „wodzie sodowej- restauracji i barze”, która 
to zajęła miejsce po sklepie z używaną odzie-
żą w łódzkim DOMUSIE. Miejsce na restau-
rację wręcz wymarzone. . Idealna lokalizacja 
w centrum miasta, cofnięta pierzeja umoż-
liwiająca posadowienie sporego ogródka 
wśród biurowców i budynków mieszkalnych. 
Do tego dołożyć należy ciekawe wnętrze, być 
może trochę tendencyjne, ale nie ma się co 
czepiać, gdyż właściciele zadbali o detale 

w postaci ciekawych krzeseł a całości dopeł-
niają przeszklenia budynku.. 

Karta dań jest krótka i prosta. To żaden za-
rzut, rzecz jasna jeśli wykonanie jest perfek-
cyjne. Ceny niestety dosyć wysokie, ale to 
także da się wytłumaczyć np. jakością stoso-
wanych produktów. Na plus wspomnieć nale-
ży o ciekawym logo.

Na tym niestety  zachwyt się kończy. Jeśli 
w menu widnieje makaron aglio olio- a tym 
razem było to danie dnia-  warto je zamówić. 
To papierek lakmusowy dobrej ręki kucharza. 
Danie proste, na którym łatwo się potknąć, 
ale które wytrwany kucharz winien zrobić 
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w środku nocy, z zamkniętymi oczami. Biorąc 
pod uwagę cenę (24 zł) a przypomnijmy, że 
podstawowe składniki tej pasty to spaghet-
ti, papryczki chilii, czosnek, natka pietruszki 
i parmezan, to się nie mogło nie udać. A jed-
nak… Danie na talerzu prezentowało się ład-
nie, jednak było nie do zjedzenia. Tajemnica 
tego włoskiego przysmaku tkwi w wyważe-
niu smaków. Tu zdecydowanie tego zabra-
kło. Czosnek był nie tylko niewysmażony, ale 
przyćmił wszystko. Jego ilość była ogromna. 
Po zwróceniu uwagi kelnerce, zaproponowa-
no zrobienie pasty jeszcze raz bez czosnku. 
To rzecz jasna było nie do zaakceptowania. 
Danie zostało zwrócone do kuchni w całości.

Zamówienie nr 2 – makaron stir fry (32 zł) 
z wołowiną też nie powaliło. Makaron był 
w zasadzie bez smaku, tak samo jak mięso. 
Całość ratowała estetyczna marchewka po-
krojona w paski.

Sytuacja ze zwróceniem talerza do kuch-
ni nigdy wcześniej nie miała miejsca w na-
szym wypadku. Jakież było zaskoczenie, gdy 
w lokalu zamiast wyciągnąć z tego wnioski- 
stwierdzono, że kucharz wyjaśni nam, że się 
mylimy, a do rachunku rzecz jasna doliczono 
pełną sumę za danie. Na szczęście w Łodzi 
jest mnóstwo miejsc, gdzie bez wyjaśniania 
w jedną czy drugą stronę można zjeść wspa-
niałe aglio olio a obsługa wie jak prawidłowo 
wymówić nazwę tego co podaje.

Wodę zawsze zamawiam niegazowaną- 
póki mam jeszcze wolny wybór w tym 
kraju, ale propozycja aglio olio bez czosn-
ku to byłaby zbrodnia, której nie zmie-
rzam popełnić.

Do wody sodowej być może warto wrócić, 
gdyż obiecująco prezentowała się karta 
alkoholi, które w tym wypadku mogłyby 
uśmierzyć ból po tej kulinarnej wpadce 
i zatrzeć niesmak, który pozostał. 

  Ewa Siwińska-Beck

U dorosłego człowieka liczba kubków smako-
wych wynosi około 10000. Dostarczają one 
informacji o czterech podstawowych rodza-
jach smaku: słodki, słony, kwaśny, gorzki. 
W 2001 roku odkryto również receptory wy-
krywające tak zwany „piąty smak” - umami. 
Niektóre z nich ulegają zniszczeniu już po 
10 dniach, lecz na ich miejscu pojawiają się 
nowe. Zwiększają swoją wrażliwość u ko-
biet ciężarnych. Wrażliwość na różne smaki, 
zwłaszcza gorzki i słodki jest uwarunkowa-
na genetycznie, a więc odmienna u każdego 
człowieka. 

Mając na uwadze powyższą definicję oraz 
fakt, że opinie zawarte w artykule są subiek-
tywną oceną autorki, warto udać się osobi-
ście do wskazanych restauracji, aby przeko-
nać się o zasadności/bezzasadności opinii.

http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%25C4%2585%25C5%25BCa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Genetyka
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Kolejna zima prowokowała kolej-
ne plany… Skoro wypadek pozbawił mnie 
możliwości jazdy na nartach nie pozosta-
wało nic innego niż przekonać moich przy-
jaciół, że taki model spędzania ferii jest 
bez sensu. Jakoś szczególnie trudno nie 
było ;) Oczywiście podstawową pomocą 
był znowu portal loter.pl, na którym regu-
larnie śledziliśmy kolejne promocje. Kie-
dy pojawiła się opcja lotu przez Pekin do 
Manili narada była krótka i poprzedzona 

telefonem do mojego przyjaciela zakocha-
nego w Filipinach. 

Jedziemy! 

Pierwotny plan obejmował zwiedzanie Pe-
kinu /około 14 godzin stopovera/ później 

Manili oraz wysp Cebu, Boracay i Palavan.  
Niestety pierwsza zmiana terminu wylotu 
wymusiła na nas skrócenie pobytu w Ma-
nili oraz rezygnację z wyspy Boracay… 
W dniu 20 stycznia stawiliśmy się cała gru-
pą na Okęciu, skąd samolot linii Air China 
zabrał nas do Pekinu. O Chinach wiedzia-
łem kilka najważniejszych rzeczy – nikt nie 
mówi po angielsku, nikt nie czyta alfabetu 
łacińskiego, jest bardzo bezpiecznie, wizę 
na 72 godziny dostanę za darmo na lotni-

sku…. NIKT NIE MÓWI 
PO ANGIELSKU!?!  …
faktycznie nikt nie mó-
wił…. To znaczy jedna 
pani na lotnisku w in-
formacji turystycznej 
znała podstawy… dru-
ga niestety nie…. 
Najgorsze jest to, że 
Chińczycy nawet ge-
stykulują inaczej…. Na 
szczęście są angiel-
skie napisy i translator 
w komórce.. 
Jeżeli wylądujecie Pań-
stwo w zimowy, rześki 
poranek w Pekinie pa-
miętać należy o nastę-
pujących rzeczach: 

1. trzeba iść za tłumem, a później, przed 
bramkami immigration office w lewo 
po darmową wizę… szybciutko bo 
zrobi się kolejka!

2. dopiero z wstemplowaną do paszpor-
tu wizą można iść do budki odprawy, 

3. następnie lotniskowym pociągiem 
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trzeba się przedostać do głównej hali 
w której należy zignorować punkty 
wymiany waluty, 

4. pieniądze optymalnie jest wymienić 
po wyjściu z zamkniętej strefy, w od-
dziale banku po lewej stronie /żony, 
dzieci i balast zostawcie w Starbuck-
sie ;)/,

5. kolejka naziemna, do której kieruje 
każdy widoczny punkt dowiezie Sza-
nownych Państwa do centrum Peki-
nu.      

6. nadal nikt nie mówi po angielsku ;) 

Kiedy dotarliśmy do centrum miasta 
było wcześnie /około 7.00/ i bardzo rześko 
/ok. 2-3C/ ale słonecz-
nie i klarownie. Pierw-
sze kroki -co okazało się 
błędem – skierowaliśmy 
ku Zakazanemu Miastu. 
O tej porze i przy tej 
temperaturze należało 
zacząć od komfortowo 
ciepłego wnętrza, wy-
bierając np. Muzeum 
Narodowe albo Mauzo-
leum Mao Zedonga. 
Zakazane Miasto jest 
przepiękne, rozległe 
i zimne /…w każdym ra-
zie w styczniu/ co spo-
wodowało, że niewiele 

myśląc ulokowaliśmy się w pobliskiej knaj-
pie, zamawiając zupę z mięsem i lokalną 
wódkę… 
Jeżeli oczekujecie Państwo, że w Chinach 
spotkacie smak znany ze Złotego Imbiru 
to srogo się zawiedziecie… Jedzenie gene-
ralnie jest niesmaczne. Zupę jakoś udało 
się zjeść ale wódka pachniała, a co gorsze 
smakowała jak destylowana na starych 
onucach… Bardzo zawiedzeni postanowi-
liśmy spróbować słynnej pekińskiej kaczki 
w jednej z dwóch najstarszych i najbar-
dziej znanych restauracji… 

W ogromnym lokalu, wy-
pełnionym w 80% białymi 
turystami nadal NIKT nie 
mówił po angielsku! ….tzn 
nikt oprócz naszego ko-
mórkowego translatora. Po 
dramatycznych 30 minu-
tach elektronicznych wyja-
śnień zamówiliśmy w koń-
cu 3 kaczki, przeżyliśmy 
zawód, wypiliśmy piwo 
i wróciliśmy na znacząco 
cieplejsze o tej porze ulice 
Pekinu. 
W tym miejscu pozwolę 
sobie na istotną dygresję 
- poruszając się po Pekinie 
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należy mieć:
1.   plan miasta w komórce offline, 
2.   plan metra offline, 
3.   translator wraz z wymową offline 
i da się zwiedzać na własną rękę co ser-
decznie polecam :D 
Ok. 21 wróciliśmy na lotnisko by ok. 22 
wylecieć do Manili. Ciepła odzież została 
spakowana do bagażu podręcznego a sto-
lica Filipin powitała nas wilgotnymi 34C. 
Po krótkich negocjacjach na lotnisku zor-
ganizowaliśmy dwie znacząco przewar-
tościowane taksówki do hotelu, który 
w otoczeniu biznesowej dzielnicy dał nam 
wyczekiwany odpoczynek. 
Rano, przy śniadaniu przeczytaliśmy 
nieco niepokojące artykuły krzyczące  
o ewakuacji ludności i erupcji pobliskiego 
wulkanu, ze zdziwieniem wpatrując się 
w czyste niebo. 
Manila jest miastem jakiego jeszcze nie 
widziałem, stolicą, w której kontrast po-
między nędzą i bogactwem wykracza poza 

znane ramy, metropolią żyjącą w sposób 
nieznany dla innych miast...  
 Dlatego właśnie tak bardzo kocham Azję 
– dla tych kolorów, dla uśmiechniętych 
ludzi, zapachów, smaków, dysproporcji, 
doznań… 
Niestety brak czasu gna nas na lotnisko, 
gdzie opóźnionym o 2 godziny samolo-
tem uciekamy przed wulkanem na wyspę 
Cebu. Bezrefleksyjnie i wypoczynkowo, 
aby nacieszyć się gorącym Morzem Sulu 
i rekinami wielorybimi. 

…jak wyglądał pobyt, ile kosztował przed-
ni rum i z czym można było go mieszać… 
O tym wszystkim dowiecie się Państwo 
z kolejnego odcinka.
Lankaw naku, 

Łukasz Bonisławski 

Zdjęcia: autor
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