
 

 

➢ Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu 

W okresie sprawozdawczym funkcję Przewodniczącego Komisji pełniła adw. Monika Rajska,  

a zastępcami Przewodniczącej byli adw. Michał Pomorski oraz adw. Joanna Tkaczyk. 

Członkowie: adw. Piotr Babiarz, adw. Michał Biedka, adw. Rafał Biernacki (sekcja brydżowa),  

adw. Robert Bednarczyk (sekretarz Komisji), adw. Agnieszka Błażowska, adw. Artur Dejnowicz 

(sekcja golfa), adw. Anisa Gnacikowska (współpraca z NRA, sekcja żeglarska), adw. Maciej Górski, 

adw. Przemysław Krzemieniecki, adw. Grzegorz Kukowka. adw. Katarzyna Majer-Gębska  

(sekcja kulturalna), adw. Anna Malinowska, adw. Magdalena Niegierewicz, adw. Konrad Opalski 

(sekcja koszykówki), adw. Paweł Rybiński (sekcja tenisa), adw. Jakub Szczepkowski  

(sekcja biegowa), adw. Albert Stankiewicz (sekcja piłkarska), adw. Luka Szaranowicz  

(opiekun Komisji, członek Rady),  adw. Dominika Tomaszewska (sekcja kulturalna), adw. Marta 

Tomkiewicz (sekcja siatkarska kobiet), adw. Piotr Warchoł (sekcja siatkarska), adw. Marta 

Wyszyńska, adw. Ludwik Żukowski (sekcja narciarska), apl. adw. Maria Kozłowska, apl. adw. 

Zbigniew Minda oraz apl. adw. Piotr Wojciechowski. 

 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja prowadziła działalność integracyjną w środowisku 

adwokackim poprzez organizację imprez kulturalnych i wydarzeń sportowych. Wiele wydarzeń 

izbowych zorganizowanych zostało z inicjatywy i dzięki wsparciu Samorządu Aplikantów 

Adwokackich. Komisja ściśle współpracuje z Komisją Wizerunku i Komunikacji, Komisją ds. Sekcji 

oraz Komisją Integracji Środowiskowej, Kultury Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej, a także z innymi izbami adwokackimi.  Utrzymuje przyjacielskie kontakty z wieloma 

samorządami prawniczymi, a przede wszystkim z Okręgowa Izbą Radców Prawnych w Warszawie.  

 

W okresie sprawozdawczym oficjalne spotkanie Komisji odbyło się w grudniu 2019 roku. 

 

Od 2012 roku Komisja prowadzi fanpage w portalu środowiskowym Facebook, w którym informuje 

o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych oraz imprezach sportowych organizowanych  

w środowisku prawniczym, a także sukcesach członków naszej izby ‘po godzinach pracy’.  

Fanpage Komisji – mając ponad 1400 polubień – spełnia także istotną rolę wizerunkową.   

Niektóre informacje o inicjatywach adwokackich mają dotarcie do kilku tysięcy użytkowników 

portalu.  

 

We wskazanym okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała lub wsparła następujące 

wydarzenia:  

 

I. Choinka dla Dzieci „Bal na Leśnej Polanie”, 20 stycznia 

W tym roku tradycyjna zabawa dla dzieci odbyła w Klubie Adwokata pod hasłem: „BAL NA 

LEŚNEJ POLANIE”. Temat balu nawiązywał do powstającego serialu dla dzieci „Na Leśnej 

Wokandzie” realizowanego przez studio Artcore we współpracy z Komisją Wizerunku i 

Komunikacji ORA w Warszawie. Podczas balu zaprezentowano główne postaci z serialu 

m.in. Sowę – adwokata, Misia – sędziego oraz Dzika – prokuratora. Dzieci niezwykle chętnie 

robiły sobie zdjęciami z tymi bohaterami. W imprezie wzięło udział ponad 200 dzieci 



podzielonych na trzy grupy wiekowe. Bal poprowadzili przyjaciel zwierząt i dzieci Gajowy 

Zbyszek oraz piękna i tajemnicza Gaja, która rozumie mowę zwierząt. W każdej grupa 

zorganizowana była zabawa karnawałowa oraz kącik malowania buziek. W skład Komitetu 

Organizacyjnego który przez 2 miesiące zaangażował się w przygotowania weszli adw. 

Monika Rajska, adw. Katarzyna Majer-Gębska, a także biuro ORA.  W pakowaniu prezentów 

i sprawdzaniu listy licznie pomagali przedstawiciele Samorządu Aplikantów Adwokackich.  

II. XI Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy, 26-27 stycznia, 

Na kortach Legii, w dniach 26-27 stycznia odbył się XI Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy 

Adwokatów. Udział wzięło ok. 60 zawodników, w tym 20 adwokatów, 2 aplikantów 

adwokackich, liczna reprezentacja samorządu radcowskiego, trzech prokuratorów, jeden 

komornik i przedstawiciel wydawnictwa prawniczego. Dopisali goście z innych izb, w tym 

największa grupa prawników z Łodzi a także Radomia, Radomska, Kielc, Siedlec, Olsztyna, 

Gdańska i Szczecina. Po raz drugi w Warszawie gościliśmy silną reprezentację Adwokatury 

Litewskiej. W ciągu dwóch dni turniejowych rozegrano ok. 100 meczów w 8 kategoriach 

singlowych i deblowych. W skład Komitetu Organizacyjnego turnieju weszli: adw. Monika 

Rajska, adw. Joanna Tkaczyk oraz r.pr. Sonia Strzelecka, a także adw. Magdalena 

Niegierewicz i adw. Marta Wyszyńska. Podczas turnieju odbyła się zbiórka na rzecz akcji 

społecznej „Tenis bez Barier” wspierającej tenisistów na wózkach. Ambasadorem tej akcji 

jest słynny Kamil Fabisiak – obecnie 20. rakieta na świecie wśród tenisistów na wózkach.  

Udało się zebrać niemałą kwotę 790 zł.   

III. Udział w XXXVI Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury Szczyrk, 28 lutego-3 marca 

W XXXVI Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury w Szczyrku reprezentacja Izby 

Warszawskiej po raz trzeci zdobyła puchar w klasyfikacji izbowej. Na ten sukces zapracowała 

ponad 30 grupa warszawskich adwokatów i aplikantów. Pierwszą lokatę w biegu narciarskim 

kobiet zajęła– adw. Judyta Sawicka, a wysokie miejsca zajęli również: adw. Agata Rewerska 

(3 miejsce w grupie), adw. Tomasz Karnowski (3 miejsce w grupie), adw. Michał Koenig (2 

miejsce w grupie) oraz apl. adw. Stanisław Kastory (3 miejsce w grupie). Adw. Michał 

Koenig zwyciężył również w dwuboju, natomiast drugą lokatę w tej kategorii zajął apl. adw. 

Stanisław Kastory.  W snowboardzie trzecią lokatę zajął adw. Fredy Furst, zaś najlepszą 

snowboardzistką z Izby Warszawskiej okazała się adw. Marcelina Daszkiewicz, która 

uplasowała się na czwartej pozycji. W klasyfikacji najmłodszych narciarzy całe podium 

stanowili zawodnicy z Warszawy.  Zwyciężył apl. adw. Stanisław Kastory, który osiągnął 

najlepszy czas zawodów, drugi był adw. Michał Koenig, a trzeci adw. Maciej Wisławski. 

Wśród najmłodszych narciarek, druga lokata przypadła adw. Judycie Sawickiej, zaś w grupie 

drugiej Pań najszybsza w obu przejazdach była adw. Agata Ambroziewicz. Adwokat Judyta 

Sawicka została również najlepszą dwuboistką w swojej grupie wiekowej. Ponadto została 

wyróżniona nagrodą specjalną – fair play. Brązowy medal w slalomie gigancie odebrała 

Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Integracji i Sportu – adw. Monika Rajska. Ponownie 

należy wspomnieć o adw. Tomaszu Karnkowskim, który zwyciężył w swojej grupie w 

konkurencji slalom gigant.  Duży sukces odniósł także Adw. Ludwik Żukowski, który zajął 

pierwsze miejsce zarówno w slalomie gigancie jak i w biegu narciarskim.  Dodatkowo należy 

wskazać, że Mecenas Żukowski został wybrany Najlepszym Zawodnikiem Mistrzostw.   

W klasyfikacji rodzinnej po raz kolejny zwyciężyła Rodzina Państwa Karnkowskich.  

Adw. Izabela Kossakowska-Karnkowska oraz adw. Tomasz Karnkowski wraz z córkami 

Józefiną i Klementyną zdobyli dla naszej reprezentacji 33 punkty 



 

IV. VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie, 18 maja 

VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej odbył się 18 maja w Hali Piłkarskiej 

Bemowo w Warszawie. Rywalizowało ze sobą 14 drużyn reprezentujących samorządy 

prawnicze z całej Polski. Wśród ok. 140 uczestników znaleźli się prawnicy m.in. z Warszawy, 

Katowic, Kielc, Częstochowy, Łodzi oraz Lublina. Jest to największa impreza sportowa 

organizowana przez Izbę Adwokacką w Warszawie. W tym roku po raz trzeci organizację 

wydarzenia wsparła Komisja Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i Turystyki Naczelnej 

Rady Adwokackiej. Oficjalnego otwarcia Turnieju oraz przywitania zawodników oraz gości 

dokonał dyrektor Turnieju – Paweł Leszczyński oraz adw. Joanna Tkaczyk – 

Wiceprzewodnicząca Komisji.  W finale spotkała się reprezentacja Izby Adwokackiej w 

Łodzi oraz drużyna Kontratypy. Adwokaci z Warszawy po bardzo wyrównanym meczu  

oraz widowiskowych rzutach karnych pokonali adwokatów z Łodzi. Na najniższym stopniu 

podium znaleźli się zawodnicy drużyny reprezentującej Okręgową Radę Adwokacką w 

Częstochowie pokonując przedstawicieli katowickiego samorządu komorniczego  

Izbę Komorniczą w Katowicach. Królem strzelców został Karol Jakubczyk (ORA Kielce) – 

12 bramek, nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju otrzymał Łukasz Piątkowski  

(ORA Częstochowa) a puchar dla najlepszego zawodnika przypadł Gianfranco Ricci 

(Kontratypy). W skład Komitetu Organizacyjnego turnieju weszli: adw. Albert Stankiewicz 

– pomysłodawca turnieju, adw. Monika Rajska, adw. Joanna Tkaczyk,  

adw. Marta Wyszyńska, adw. Jakub Szczepkowski, adw. Konrad Opalski oraz  

apl. adw. Łukasz Borkowski i apl. adw. Alina Malanchyn. 

V. Spotkanie autorskie z adw. Agnieszką Metelską „Złota Legenda Haliny Konopackiej”, 

18 czerwca 

W dn. 18 czerwca Komisja zorganizowała w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Warszawie wieczór autorski z Panią Mecenas Agnieszką Metelską, autorki książki „Złota 

Legenda Haliny Konopackiej”. Rozmowę z autorką poprowadziła adw. Katarzyna 

Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki wsparciu wydawnictwa Czarne.   

VI. Patronat nad XLI Mistrzostwa Adwokatury w Tenisie, 20-22 czerwca  

Izba Adwokacka w Warszawie objęła patronatem Mistrzostwa organizowane w Warszawie 

przez Naczelną Rade Adwokackiej, w ramach którego ufundowano pamiątkowe puchary za 

1-3 miejsca we wszystkich kategoriach singlowych, deblowych i mikstowych.  

VII. Patronat nad X Turniejem Tenisowym Kobiet 35+ Jola Cup im. Jolanty Szymanek-

Deresz, 21-23 czerwca 

Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Naczelną Radą Adwokacką objęły patronatem dziesiątą 

edycję turnieju upamiętniającym postać znanej adwokat i parlamentarzystki. 

VIII. Koncert Piosenki o Warszawie z udziałem adwokatów i aplikantów, 27 czerwca 

W dniu 27 czerwca w siedzibie Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w sali im. 

Henryka Krajewskiego, odbył się Koncert Piosenki o Warszawie. Koncert patronatem objął 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. Wieczór 

otworzył Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Orliński. Na scenie 

wystąpili: adw. Eliza Kuna, apl.adw. Katarzyna Szwedowicz, adw. Joanna Obrębska, adw. 

Mateusz Korteweg, adw. Aleksandra Iskra, adw. Dominika Tomaszewska, adw. Tomasz 



Budnikowski, adw. Mikołaj Orzechowski, adw. Maciej Rembowski, apl. adw. Piotr 

Wojciechowski i apl. adw. Patryk Wrycza. Koncert poprowadzili adw. Dominika 

Tomaszewska i apl. adw. Piotr Wojciechowski. Na zakończenie koncertu wszyscy uczestnicy 

wykonali wraz z członkami Okręgowej Rady Adwokackiej utwór „Sen o Warszawie”. 

Honorowym gościem był Michał Szczerba Poseł na Sejm RP, który jest warszawiakiem z 

pochodzenia. W skład Komitetu Organizacyjnego Koncertu weszli: adw. Monika Rajska, 

adw. Katarzyna Majer – Gębska, adw. Dominika Tomaszewska, adw. Joanna Tkaczyk, apl. 

adw. Justyna Łusiak i apl. adw. Mariola Łakomska. 

IX. 29. Bieg Powstania Warszawskiego, 27 lipca  

Ponad 140 adwokatów i aplikantów adwokackich pobiegło 27 lipca 2019 r. w 29. Biegu 

Powstania Warszawskiego w grupie adwokackiej organizowanej przez Naczelną Radę 

Adwokacką. Tradycyjnie adwokaci jak i w latach poprzednich mogli przygotować się  

i odpocząć w strefie adwokata. Rozgrzewkę poprowadziła adw. Anna Karolina Malinowska 

z Izby Warszawskiej. Dla wszystkich uczestników Biegu w tym roku NRA przygotowała 

zielone czapki z logo Adwokatury oraz silikonowe bransoletki. Okręgowa Rada Adwokacka 

w Warszawie ufundowała tysiąc pączków z adwokatem które na terenie stadionu Polonia 

rozdawał apl. adw. Mateusz Sokolnicki. W grupie adwokackiej na dystansie 10 km najszybszą 

biegaczką była adw. Hanna Litwiniuk z Izby Warszawskiej, najszybszym biegaczem zaś był 

adw. Krzysztof Feluch również z Izby Warszawskiej, który zajął 88 miejsce w klasyfikacji 

OPEN. Na dystansie 5 km w grupie adwokackiej zwyciężyła adw. Katarzyna Witkowska z 

Izby Krakowskiej, zaś najszybszym biegaczem był adw. Aleksander Dragan z Izby 

Kieleckiej. Nagrody Adwokatury zwycięzcom z grupy adwokackiej wręczali adw. Jacek 

Trela, prezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA. Izba Adwokacka  

w Warszawie otrzymała wyróżnienie jako najliczniej reprezentowana izbę adwokacką.  

Z ramienia Komisji organizację biegu wsparli: adw. Monika Rajska, adw. Anna Karolina 

Malinowska, apl. adw. Mariola Łakomska, apl. adw. Klaudia Rynkiewicz i apl. adw. Mateusz 

Sokolnicki. 

X. Udział Reprezentacji Izby w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników Radom, 11-15 

września 

W XXX Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników w Radomiu udział wzięło ponad 30 

członków naszej Izby, którzy wielokrotnie stawali na podium w takich konkurencjach jak 

siatkówka, piłka ręczna, bilard, tenis stołowy a nawet kręgle.  Puchar dla województwa z 

największą liczbą medali zdobyło Mazowsze, którego prawnicy zdobyli 184 medale w tym  

59 złotych. Warszawską Drużynę koordynował: adw. Piotr Babiarz. 

XI. Spotkanie autorskie z adw. Jackiem Bartosiakiem „Rzeczpospolita między lądem  

a morzem. O wojnie i pokoju”, 17 września 

W dniu 17 września 2019 r. w Klubie Adwokata odbyło się spotkanie autorskie dr Jacka 

Bartosiaka, autora książki „Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju”, 

członka naszej izby. Spotkanie poprowadził Albert Świdziński z Strategy & Future. Na 

spotkaniu pojawiły się tłumy czytelników. Adwokat Jacek Bartosiak jest uznanym publicystą 

zajmującym się geopolityką i strategią.  W skład Komitetu Organizacyjnego spotkania weszli: 

adw. Monika Rajska, adw. Joanna Tkaczyk. 

XII. Spotkanie autorskie z adw. Joanną Parafianowicz „Jeśli chodzi o prawo, to mogę 

doczytać.”, 26 września 



W dniu 26 września 2019 r. odbył się kolejny wieczór autorski poświęcony książce „Jeśli 

chodzi o prawo, to mogę doczytać” autorstwa adw. Joanny Parafianowicz.  . 

Spotkanie otworzył Dziekan ORA w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak, rozmowę z autorką 

prowadził Aleksander Rzepecki, Dyrektor Biura Prasowego ORA. W spotkaniu wzięło udział 

wiele osób, które żywo angażowały się w dyskusję. Prezentowana książka to nie jest opowieść 

o prawie, ale o tym, jak czerpać radość z bycia prawnikiem w dzisiejszych, trudnych, pełnych 

konkurencji czasach. Autorka podczas spotkania opowiadała o tym, dlaczego wybrała tą,  

a nie inną drogę życiową, oraz jak pogodzić wrodzoną empatię i wrażliwość z zawodowym 

profesjonalizmem. Książka została wydana przez wydawnictwo Arche. W skład Komitetu 

Organizacyjnego spotkania weszła: adw. Joanna Tkaczyk oraz adw. Marta Wyszyńska. 

 

XIII. XIII Adwokackie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie, 4-6 października  

W dniach 4-6 października 2019 roku na Wielkich Jeziorach Mazurskich odbyły się  

XIV Adwokackie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie. Współorganizatorem regat jest Komisja 

Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i Turystyki NRA pod przewodnictwem  

adw. Stanisława Estreicha.   Komandorem i pomysłodawcą regat jest 

Adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA. Komitet organizacyjny tworzyli adw. Anisa 

Gnacikowska, adw. Marcin Rudzki oraz adw. Maciej Mackiewicz. Nad organizacją całego 

wydarzenia czuwała już po raz ósmy firma Sailing Event. Regaty odbyły się na jeziorach 

Tajty oraz Kisajno, czyli tak zwanym Szlaku Łabędzim. Udział wzięło 11 załóg z całej Polski. 

Pierwsze miejsce zajęła załoga ze sternikiem adw. Marcinem Rudzkim z Izby Adwokackiej 

w Warszawie. Drugie miejsce zajęła załoga adw. Łukasza Stefaniuka także z Izby 

Adwokackiej w Lublinie, a trzecie załoga adw. Przemysława Piotrowskiego z Izby 

Adwokackiej w Warszawie.  

 

XIV. Udział drużyny Izby Adwokackiej w 31. Biegu Niepodległości oraz organizacja Strefy 

Mecenasa, 11 listopada 

Po kolejny Komisja zorganizowała zapisy do udziału w największym warszawskim biegu 

ulicznym z okazji Dnia Niepodległości, który odbył się w dniu 11 listopada 2019 roku.  

Wśród uczestników na starcie było około 100 adwokatów i aplikantów naszej  

Izby, a także koledzy z innych izb. Do pokonania ulicami Warszawy był dystans 10 km.  

We współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie zorganizowano podczas 

trwania Biegu tzw. Strefę Mecenasa.  Strefa miała charakter otwarty i chętnie była 

odwiedzana przez wszystkich uczestników biegu.  W Strefie częstowaliśmy kawą, ciepła zupą 

i czekoladkami „Adwokat”.  Strefa odniosła wyjątkowy sukces wizerunkowych i została 

bardzo pozytywnie odebrana przez innych uczestników i organizatorów biegu.  

Ze strony Okręgowej Rady Adwokackiej uczestników biegu dopingował 

adw. Andrzej Orliński, Wicedziekan.  W Drużynie Adwokackiej najszybszą zawodniczką  

była adw. Anna Kopytowska (czas: 45.05 min), druga adw. Aleksandra Kabać (czas: 47.25 

min) a trzecia adw. Ewa Rusak (czas: 48.24 min). Wyjątkowo dobre rezultaty osiągnęli adw. 

Marcin Stupak (czas: 34.11 min), apl. adw. Rafał Małolepszy (czas: 37,00 min) oraz adw. 

Krzysztof Feluch (czas: 38.29 min).  Każdy uczestnik Drużyny Adwokackiej otrzymał 

pamiątkowy dyplom. Pan Mecenas Marcin Stupak zajął wyjątkowo wysokie 49. miejsce w 

klasyfikacji ogólnej na ponad 18 tys. uczestników a także odebrał nagrodę specjalną dla 

Najszybszego Prawnika wśród adwokatów i radców prawnych. Trzy najlepsze czasy wśród 

kobiet i mężczyzn zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami.  Uroczystego wręczenia 

pucharów dokonał Dziekan, adw. Mikołaj Pietrzak w dn. 9 grudniu 2019 r. podczas spotkania 



podsumowującego drugi rok działalności Sekcji Biegowej, a nagrody dla najlepszych wręczył 

przedstawiciel Wydawnictwa C.H. Beck Dyrektor Kamil Kowalski.  Osoby odpowiedzialne 

za organizację: adw. Monika Rajska, adw. Joanna Tkaczyk, adw. Magdalena Niegierewicz,  

adw. Bartłomiej Lewandowski oraz apl. adw. Zbigniew Minda. 

 

XV. Spotkanie autorskie z apl. adw. Michałem Bąkiem „Życiorysy ludzi z miasta”,  

22 listopada 

W dn. 22 listopada 2019 r. w Klubie Adwokata odbył się wieczór autorski z adw. Michałem 

Bąkiem, autorem książki „Życiorysy ludzi z miasta”.  Prezentowana książka  

jest zbiorem opowiadań o zwyczajnych ludziach, którzy tak jak wszyscy robią zakupy  

w dyskontach, płacą rachunki za prąd i jeżdżą pociągami. To oni codziennie mierzą się  

z wyzwaniami, o których naprawdę warto usłyszeć. Autor podczas spotkania opowiadał o 

tym, dlaczego i jak powstała książka, która została wydana przez wydawnictwo Novae Res.  

W skład Komitetu Organizacyjnego spotkania weszły: adw. Monika Rajska,  

adw. Joanna Tkaczyk, adw. Marta Wyszyńska i Grażyna Zakrzewska. 

 

XVI. Spotkanie autorskie z adw. Ewą Stawicką „Adwokat z Nowego Światu ” i rozmowa o 

Leonie Nowodworskim z adw. Hanną Nowodworską-Grohman, 4 grudnia 

Spotkanie promocyjne książki „Adwokat z Nowego Światu”, z udziałem adw. Hanny 

Nowodworskiej-Grohman i adw. Ewy Stawickiej odbyło się 4 grudnia w siedzibie Okręgowej 

Rady Adwokackiej w Warszawie. Była to także okazja do świętowania  

90-tych urodzin adw. Nowodworskiej-Grohman. W spotkaniu udział wzięli adw. Jacek Trela, 

prezes Naczelnej Rad Adwokackiej, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego 

Adwokatury, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium adw. Bartosz Grohman,  

członek NRA. Gośćmi spotkania byli też m.in. Stanisław Rymar, sędzia Trybunału 

Konstytucyjnego w stanie spoczynku i adw. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, posłanka  

na Sejm. Gości powitali adw. Andrzej Orliński, wicedziekan Izby Warszawskiej oraz  

adw. Andrzej Zwara, prezes OBA. Mecenas Andrzej Orliński, Wicedziekan przeczytał list  

od adw. Mikołaja Pietrzaka, dziekana ORA w Warszawie, który składał jej gratulacje  

z powodu wydania książki oraz życzenia dla jubilatki z okazji zbliżających się 90-tych 

urodzin. Do dziś Pani Mecenas co tydzień odwiedza siedzibę Rady, by między innymi grać 

w brydża. Adw. Andrzej Zwara mówił o serii wydawniczej Ośrodka Badawczego 

Adwokatury „Biblioteka Palestry”, w ramach której wydano książkę „Adwokat z Nowego 

Światu” - wywiad-rzekę z adw. Nowodworską-Grohman o jej ojcu, Leonie Nowodworskim. 

Ośrodek, zainspirowany ubiegłorocznym stuleciem Adwokatury, wydaje książki związane z 

historią i niezwykłymi postaciami środowiska adwokackiego. Adw. Zwara podkreślił, że w 

obecnych czasach budowanie tożsamości opartej na pamięci jest niezwykle ważne. To 

zapewnia przetrwanie silnej Adwokatury, a tylko silna Adwokatura zapewni przetrwanie 

społeczeństwa obywatelskiego. Podczas wieczoru autorskiego adw. Ewa Stawicka 

opowiadała o procesie powstawania książki, o spotkaniach z adw. Nowodworską-Grohman, 

a także o przyjemności, jaką było zapoznanie się z poetycką twórczością Leona 

Nowodworskiego. Uczestnicy spotkania mieli wyjątkową okazję do posłuchania wspomnień 

adw. Nowodworskiej-Grohman, a następnie świętować jubileusz jej 90-tych urodzin przy 

torcie, który był niespodzianką dla Jubilatki. Apl. adw. Mateusz Sokolnicki zaprojektował 

grafiki i plakat na tę szczególną okazję, którego oprawione egzemplarze zostały wręczone 

adw. Nowodworskiej-Grohman i adw. Stawickiej na pamiątkę. Współwydawcami książki są 

wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna Rada Adwokacka. Seria 



wydawnicza "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy 

Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r. 

XVII. Świąteczne Spotkanie Adwokatów i Aplikantów w Villa Foksal, 7 grudnia 

Wraz z Komisją ds. Sekcji Praktyków Prawa oraz we współpracy  

z Samorządem Aplikantów Komisja zorganizowała Świąteczne Spotkanie Adwokatów i 

Aplikantów Adwokackich, które miało miejsce się w dn. 7 grudnia 2019 r. w Villi Foksal 

nieopodal Nowego Światu. Spotkanie nawiązywało do wydarzeń organizowanych  

w poprzednich latach przez Komisję oraz młodych adwokatów w Klubie Lekarza, w siedzibie 

ORA oraz w klubie SPATIF. W tym roku udział wzięło ponad 160 adwokatów, aplikantów 

wraz z osobami towarzyszącymi. Wszystkich gości powitał Wicedziekan  

adw. Andrzej Orliński przekazując życzenia w imieniu Dziekana adw. Mikołaja Pietrzaka. 

Serdeczne życzenia przekazał również adw. Andrzej Zwara, podsumowując współpracę 

Ośrodka Badawczego Adwokatury z Samorządem Aplikantów Adwokackich. Z ramienia 

Naczelnej Rady Adwokackiej życzenia składał także adw. Maciej Łaszczuk. Mec. Andrzej 

Zwara wraz z mec. Andrzejem Orlińskim wręczyli nagrody najbardziej zaangażowanym 

aplikantom w działalność integracyjną w naszej izbie: apl. adw. Marii Kozłowskiej, 

Przewodniczącej Samorządu Aplikantów, za organizację licznych wydarzeń dla aplikantów i 

udział w pocztach sztandarowych; adw. Zbigniewowi Mindzie za pomoc przy wydarzeniach 

sportowych oraz udział w pocztach sztandarowych; adw. Mateuszowi Sokolnickiemu za 

pomoc przy tworzeniu pięknych grafik i plakatów wydarzeń Izbowych oraz filmu z okazji 

100-lecia Adwokatury; apl. adw. Klaudii Rynkiewicz za prowadzenie czasochłonnych 

zapisów na spotkanie, sprawdzanie wpłat, a także udział w wielu pocztach sztandarowych. 

Ponadto członkowie Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu wręczyli bukiet 

kwiatów apl. adw. Marii Kozłowskiej, podkreślając szczególne zaangażowanie w organizację 

wspólnie z Komisją licznych wydarzeń przez trzy lata aplikacji. Pod koniec części oficjalnej  

adw. Monika Rajska wraz z apl. adw. Magdalena Szkudlarek-Nowak krótko podsumowały 

działalność integracyjną Komisji oraz Samorządu Aplikantów. Po raz pierwszy spotkanie 

odbyło się dzięki wsparciu Fundacji Adwokatury Warszawskiej. Zaproszeni goście 

dokonywali wpłat na cele statutowe Fundacji, a jedynie w niewielkiej części spotkanie było 

dofinansowane przez Izbę. W skład Komitetu Organizacyjnego spotkania weszły:  

adw. Monika Rajskiej, adw. Joanna Tkaczyk, apl. adw. Maria Kozłowskiej oraz  

apl. adw. Klaudia Rynkiewicz. 

 

XVIII. VI Bożonarodzeniowy Koncert Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, 17 grudnia 

W dniu 17 grudnia br. w Klubie Adwokata odbył się VI Koncert Bożonarodzeniowy Izby 

Adwokackiej w Warszawie. Koncert otworzył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. Przepiękne utwory o tematyce świątecznej i kolędy 

zaśpiewali, a także zagrali na gitarze: apl. adw. Katarzyna Szwedowicz, apl. adw. Patryk 

Wrycza, apl. adw. Joanna Obrębska, apl. adw. Adriana Gostępska, adw. Katarzyna Majer-

Gębska, której towarzyszyła 3-letnia córeczka, adw. Dominika Tomaszewska,  

adw. Mateusz Korteweg, adw. Anna Stafiej (która wystąpiła wraz z Agatą Jędrzejewską  

w towarzystwie pianina i saksofonu), adw. Jerzy Ferenc (który wyrecytował wiersz własnego 

autorstwa) oraz adw. Konrad Opalski. Koncert poprowadził adw. Konrad Opalski.  

Na zakończenie koncertu wszyscy uczestnicy wykonali kolędę „Bóg się rodzi”. 

Wykonawcom towarzyszył pianista Michał Bruliński. W skład Komitetu Organizacyjnego 

spotkania weszli:  adw. Monika Rajska, adw. Dominika Tomaszewska adw. Katarzyna Majer-



Gębska i adw. Joanna Tkaczyk oraz apl. adw. Mateuszowi Sokolnickiemu, który wykonał 

przepiękny plakat i grafikę do koncertu. 

Poza wymienionymi wyżej imprezami Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu wspiera 

działanie coraz liczniej powstających ‘sekcji sportowych’ w tym udział oficjalnych reprezentacji izby 

w innych imprezach branżowych. We wcześniejszych latach reprezentacja koszykarska, piłkarska  

i siatkarska otrzymały koszulki z logo Izby.  W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup 

koszulek dla sekcji biegowej, które otrzymują adwokaci i aplikanci promujący Izbę w dużych 

imprezach biegowych. 

I. Reprezentacja Piłkarska Izby Adwokackiej w Warszawie  

Oficjalna reprezentacja piłkarska Izby Adwokackiej w Warszawie została powołana  

w 2013 roku. Kapitanem i osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne oraz tzw. sekcję 

piłkarską jest adw. Albert Stankiewicz – członek Komisji. W 2019 roku reprezentacja  

z sukcesem brała m. in. udział w VI Międzynarodowym Turnieju Litewskiej  

Izby Adwokackiej, VII Otwartym Turnieju Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie,  

IX Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej,  

Turnieju Piłkarskim Prawnicy Chorym Dzieciom 2019, rozgrywkach ligowych  

pt. Królewskie Ligi Piłkarskie, Warszawskiej Lidze Prawników, a także Warszawskiej 

Biznes Lidze. W reprezentacji w 2019 roku byli: adw. Michał Strecker,  

adw. Filip Domagalski, adw. Maciej Domagalski, adw. Patryk Janiak,  

adw. Paweł Kozieradzki, adw. Jakub Kot, adw. Szymon Woźniak, adw. Wojciech Kępka-

Mariański, adw. Albert Stankiewicz, adw. Rafał Jędrusiak, adw. Filip Leśniak,  

adw. Arkadiusz Gerwel, adw. Marek Seroczyński, adw. Arkadiusz Gerwel oraz  

apl. adw. Paweł Balcerkiewicz. 

II. Reprezentacja Piłki Siatkowej Izby Adwokackiej w Warszawie 

Oficjalna reprezentacja piłki siatkowej Izby oraz sekcja siatkarskie zostały oficjalnie 

stworzone w 2014 roku. Kapitanem reprezentacji męskiej jest adw. Piotr Warchoł – członek 

Komisji, a reprezentacji Pań adw. Monika Mamińska. W 2019 roku obie reprezentacje 

siatkarskie wzięły udział z sukcesami w wielu turniejach, w tym m.in.  w Ogólnopolskiej 

Spartakiadzie Prawników oraz w Otwartych Mistrzostwach Polski Adwokatury w Siatkówce 

w Krakowie. 

III. Reprezentacja Koszykarska Izby Adwokackiej w Warszawie 

Oficjalna reprezentacja koszykarska Izby oraz sekcja koszykarska zostały stworzone przez 

Komisję w 2016 roku. Kapitanem reprezentacji jest adw. Konrad Opalski – członek Komisji. 

W poprzednich latach reprezentacja otrzymała stroje sportowe z logo Izby. Prowadzony jest 

także fanpage reprezentacji na Facebooku. W 2019 roku reprezentacja koszykarska wzięła 

udział z sukcesami w kolejnych dwóch edycjach Koszykarskiej Ligi Biznesu. 

 

Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu organizowała także cykliczne treningi i szkolenia 

takie jak: 

I. Treningi siatkarskie 

Treningi siatkarskie odbywały się regularnie od lutego do listopada 2019 roku, z przerwą 

wakacyjną. Głównym celem treningów były przygotowania obu drużyn do Spartakiady, 

Mistrzostw Polski Adwokatury w Siatkówce oraz sparingi z OIRP Warszawa. Zajęcia 

odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 20:00-22:00 w SP nr 388 im. Jana Pawła II  



przy ul. Deotymy 25/33. Ze względu na niski koszt finansowane były w całości ze środków 

Izby. 

II. Sekcja biegowa 

W 2019 roku aktywnie działała sekcja biegowa. Członkami grupy na Facebooku jest ponad 

200 osób z naszej Izby oraz z innych izb adwokackich. Celem grupy jest wspólna integracja 

poprzez organizowanie cyklicznych treningów oraz udział adwokatów  

i aplikantów adwokackich w różnego rodzaju imprezach biegowych, mających na celu 

propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.  We współpracy  

z OIRP Warszawa treningi biegowe odbywały się cyklicznie w środy o godz. 19:30 na boisku 

Agrykoli w okresie wiosenno-letnim oraz w okresie zimowym o godz. 19:00 w hali sportowej 

w Centrum Olinek na ul. Bobrowieckiej 9.  Treningi biegowe cieszące się coraz większą 

popularnością pozwalają na profesjonalne przygotowanie do kolejnych startów.   

Drużyny naszej izby powstają ad hoc przy okazji kolejnych biegów ulicznych mają 

wyjątkowy charakter wizerunkowy, ponieważ nasi reprezentanci biegną w zielonych 

koszulkach z logo Adwokatury.  W 2019 roku drużyny naszej Izby wzięły udział m.in.  

PZU Półmaraton Warszawski, 29. Bieg Konstytucji 3 Maja, 29. Bieg Powstania 

Warszawskiego oraz w Biegu Niepodległości. Wspólne treningi oraz starty pozwalają nam 

na niezwykła integrację środowiskową połączoną z propagowaniem zdrowego stylu życiu 

jakim jest bieganie. 

III. Współpraca z OK System 

W 2014 rozpoczęta została stała współpraca z OK System, z oferty której skorzystało  

ok. 200 członków naszej Izby. Adwokaci, aplikanci adwokaccy oraz ich rodziny mogli 

dokonać zakupu Multikartnetów Silver Open w cenie 140 zł miesięcznie oraz Silver Gold  

w cenie 150 zł miesięcznie. Karnety umożliwiały korzystanie z szerokiej gamy obiektów 

sportowych i rekreacyjnych na terenie Warszawy oraz całego kraju (ok. 4000 obiektów  

w Polsce). Szczegółowa oferta dostępna jest w Extranecie w zakładce  

Program Lojalnościowy. Trwają rozmowy na temat przedstawienia przez OK System 

pakietów „GoFIT” w niższych cenach. 

Komisja zaangażowała się także w przygotowanie kolejnych edycji Bali Karnawałowych.  

W IX Balu Adwokatury który odbył się w Fortecy udział wzięło ponad 550 osób. Podczas  

IX Balu Aplikantów Adwokackich we współpracy z Samorządem Aplikantów zorganizowano 

koncert aplikantów oraz konkurs wiedzy aplikanta. Bal miał miejsce się w Arkadach Kubickiego,  

a udział w nim wzięło ponad 920 osób. 

Wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane lub wspierane przez Komisję cieszyły się bardzo 

dużą popularnością. Udział w nich brali adwokaci i aplikanci adwokaccy wraz z rodzinami.  

We wszystkich aktywnościach uczestniczyło ponad 1500 członków naszej Izby. Niemalże drugie tyle 

osób wzięło udział w imprezach karnawałowych. Integracja środowiskowa, szczególnie poprzez 

sport, ma wymierny wpływ na wizerunek i postrzeganie naszej Izby. Służy integracji i powstawaniu 

nowych pomysłów i projektów. Znaczenie mają także wyjątkowo przyjazne relacje z innymi 

samorządami zawodowymi.  Podobne znaczenie wizerunkowe w środowisku prawniczym mają 

sukcesy reprezentacji piłkarskiej, koszykarskiej i siatkarskiej. Należy także wspomnieć,  

że po raz kolejny nasza Izba wygrała klasyfikację izbową na Narciarskich Mistrzostwach 

Adwokatury. 

We współpracy z Kołem Seniorów Komisja wsparła też organizację jubileuszy wybitnych 

adwokatów adw. Jana Ciećwierza, adw. Andrzeja Trypensa oraz adw. Hanny Nowodworskiej.  



Obchody jubileuszów i spotkania z tej okazji cieszą się zainteresowaniem wszystkich członków 

naszej Izby.   

W 2020 roku Komisja chciałaby kontynuować organizacje wydarzeń które już na stale wpisały się  

w izbowy kalendarz. Zachęcamy też koleżanki i kolegów do przedstawiania swoich pomysłów  

i inicjatyw. Komisja wesprze organizacyjnie każde wydarzenie kulturalne organizowane na rzecz 

naszego środowiska, które nie będą wymagać dużego dofinansowania ze strony Izby. Do dyspozycji 

Komisji są sale Klubu Adwokata, w których dzięki niewielkiemu wsparciu ze strony pomysłodawców 

lub sponsorów możemy organizować wernisaże, promocje książek lub inne wydarzenia związane  

z aktywnością adwokatów i aplikantów „po godzinach pracy”. W budżecie Komisji zostaną 

przeznczone środki na dofinansowanie kilku takich inicjatyw w kwotach nie przekraczających  

1000 zł na każde wydarzenie. 

 

Opracowała: adw. Monika Rajska 


