Wiadomości Adwokatury 10 lutego 2017 r.
Niezależność sądów fundamentem systemu
ochrony praw i wolności - stanowisko ORA w
Warszawie
Na posiedzeniu 4 lutego br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła stanowisko
w sprawie niezależności sądów jako fundamentu ochrony praw i wolności.
Poniżej publikujemy treść stanowiska:
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z zaniepokojeniem obserwuje prace nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Analiza proponowanych przepisów wskazanych w projekcie budzi uzasadnione wątpliwości co do ich
konstytucyjności, w szczególności w zakresie art. 10, art. 17 czy 187 Konstytucji RP. Poważne
zastrzeżenia budzą poszczególne uregulowania dotyczące powoływania członków Krajowej Rady
Sądownictwa oraz jej planowanego funkcjonowania.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wskazuje, iż skład Krajowej Rady Sądownictwa oraz czas
trwania kadencji jej członków zostały określone w art. 187 Konstytucji w sposób precyzyjny.
Powoływanie nowych ciał – nieznanych ustawie zasadniczej – w ramach konstytucyjnego organu
budzi i musi budzić uzasadnione wątpliwości co do zgodności z najważniejszym aktem prawnym
Rzeczpospolitej Polskiej.
Konstytucja RP nie przewiduje również kompetencji Sejmu RP do dokonywania wyborów sędziów,
którzy będą zasiadali w Krajowej Radzie Sądownictwa, ewentualnie Marszałka Sejmu RP do
dokonywania selekcji, którzy kandydaci są uprawnieni do kandydowania do tego organu. Przyznanie
takiego rodzaju uprawnienia (nie wskazując jednocześnie kryteriów tych wyborów) budzi
uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą zasadniczą, gwarantującą niezależność władzy
sądowniczej.
Konstytucja RP precyzuje długość trwania kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa, a zatem w
świetle przepisów ustawy zasadniczej nie powinno budzić wątpliwości, iż akt niższej rangi nie może
decydować o skróceniu kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przypomina, iż zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP
Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Istotą
demokratycznego Państwa Prawa jest ustawa zasadnicza – Konstytucja RP przyjęta w referendum
przez obywateli. Równoważenie się władz jest jednym z elementów prawidłowego funkcjonowania
Państwa, a niezależność władzy sądowniczej jest jednym z fundamentów ustroju Rzeczpospolitej
Polskiej, gwarantującym ochronę konstytucyjnych praw i wolności każdego człowieka.
(czytaj informację na stronie ORA w Warszawie)

ORA w Olsztynie za upowszechnieniem
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wideokonferencji w sądzie
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie postanowiła zwrócić się do Prezesa Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku z prośbą o stworzenie warunków organizacyjnych i
technicznych pozwalających na przeprowadzenie rozpraw apelacyjnych w trybie
teleinformatycznym. Uchwałę w tej sprawie Rada podjęła na posiedzeniu 9 lutego.
Obowiązujące przepisy (art. 151 § 2 KPC, art. 235 § 2 KPC, art. 177 § 1a KPK, art. 390 § 3 KPK oraz
art. 517b § 2a i 2b KPK) pozwalają na przeprowadzenie „posiedzenia na odległość” i „dowodu na
odległość”. Niestety, zmiana przepisów nie przełożyła się na praktykę. Wynika to z niedostatecznego
wyposażenia technicznego sądów, które zazwyczaj dysponują zaledwie jedną salą do
wideokonferencji oraz z przyczyn organizacyjnych, związanych z przeprowadzeniem rozprawy „na
odległość”.
Adwokaci izby olsztyńskiej mają szczególne powody, by ubiegać się o szersze stosowanie możliwości,
jakie stwarzają obowiązujące przepisy i współczesna technika. Czas przejazdu z Olsztyna do
Białegostoku, z uwagi na zły stan dróg na tej trasie, przekracza 3 godziny w jedną stronę przy
dobrych warunkach drogowych. Zimą czas ten jest znacznie dłuższy. Brak jest wystarczającej liczby
połączeń autobusowych i kolejowych.
Podjęcie w tej sprawie uchwały przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie odpowiada potrzebom
stron postępowania i ich pełnomocników. Zwracamy uwagę, że już w apelacji lub w odpowiedzi na
apelację w sprawie cywilnej warto zamieścić wniosek w trybie art. 151§ 2 k.p.c. o przeprowadzenie
posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na
odległość.
adw. Jerzy Dobrzański
wicedziekan ORA w Olsztynie
(czytaj dokument)

Adwokat odpowiada podwójnie - artykuł
Adwokat podlega szerszej odpowiedzialności zawodowej niż przeciętny obywatel.
Postępowanie dyscyplinarne jest dla niego dodatkowym obciążeniem - podkreślają adw.
Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w artykule, który ukazał się dziś na łamach Dziennika
Gazety Prawnej. Jednocześnie bowiem może toczyć się przeciwko adwokatowi
postępowanie karne czy cywilne w prokuraturze lub sądzie powszechnym oraz w sądzie
samorządowym.
Nie ma co ukrywać, że łamanie prawa i bulwersujące zachowania członków palestry zdarzają się,
zapewne nie rzadziej i nie częściej niż u reprezentantów innych zawodów. Różnica polega jednak na
tym, że zawód adwokata to zawód zaufania publicznego, zatem i etyczne wymagania wobec
adwokatów są większe. W eliminacji patologii ma pomóc sprawnie działający samorządowy rzecznik
dyscyplinarny i sąd dyscyplinarny. - napisali autorzy.
(czytaj artykuł)
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(czytaj artykuł na stronie DGP)

Adwokaci Gutowski i Kardas o reformie
sądownictwa
O potrzebie reformy sądownictwa wolnej od politycznego tła piszą adw. prof. Maciej
Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie zamieszczonym w Dzienniku Gazecie
Prawnej.
W najnowszym tekście profesorowie zwracają uwagę, że wymiar sprawiedliwości wymaga zmian,
jednak nie w takim kształcie jak przedstawiony pomysł zmiany ustawy o KRS.
- Spoglądając na ostatnie polskie doświadczenia, z zazdrością obserwujemy sposób wyboru sędziów
Sądu Najwyższego w USA i federalnych sądów niższych instancji, gdzie kryteria merytoryczne i ocena
formacji intelektualnej, światopoglądowej oraz etycznej kandydata odgrywają pierwszoplanową rolę –
czytamy.
(czytaj więcej)

Apel środowisk prawniczych do Prezydenta RP
Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko,
w którym prosi Prezydenta RP Andrzeja Dudę o spotkanie i rozmowy nt.
zmian
ustrojowych sądownictwa.
Stanowisko głosi:
Jako sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych,
reprezentujący samorządy i stowarzyszenia prawnicze, zwracamy się do Prezydenta RP o spotkanie z
przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje
legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa.
Wyrażamy ufność, że Prezydent RP, będąc najwyższym strażnikiem Konstytucji Rzeczypospolitej,
podejmie rozmowy z organizacjami prawniczymi reprezentującymi ponad sto tysięcy profesjonalnych
prawników.
W naszej ocenie zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce. Arbitralne decyzje oraz
wypowiedzi polityków wskazują, że – z takim trudem odbudowane po 1989 roku – fundamenty
demokratycznego, niezależnego oraz niezawisłego wymiaru sprawiedliwości są zagrożone.
Przedstawiciele Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych stoją na
stanowisku, że działania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą ten niebezpieczny proces
powstrzymać.
(zobacz na stronie Porozumienia)
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Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września
2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach
dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk
adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów
sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów,
urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk
prawniczych.

XXIII Światowe Forum Mediacyjne odbyło się w
Krakowie
XXIII Światowe Forum Mediacyjne odbyło się
27-28 stycznia w Krakowie. Otwarcie Forum
miało
miejsce
w
Klubie
Adwokatów
wieczorem 26 stycznia, z ramienia NRA
uczestniczył jej wiceprezes adw. prof. Piotr
Kardas, a ze strony izby krakowskiej adw.
Kinga Konopka, przewodnicząca Komisji
Zagranicznej.
Światowe
Forum
Centrów
Mediacyjnych
zapoczątkowało swoją działalność w 2001r., pod
auspicjami Komisji Mediacji i Zapobiegania
Konfliktom działającej w ramach Unii Adwokatur
(UIA). Od tego czasu formuła spotkań uległa
zmianie polegającej na organizowaniu spotkań nie
tylko dla przedstawicieli centrów mediacji, ale
nade wszystko dla praktyków mediatorów, w
głównej mierze - adwokatów. W efekcie aktualna
formuła łączy wymianę informacji i doświadczeń
między
strukturami
organizacyjnymi
oraz
spotkaniami ekspertów w obszarze mediacji,
którzy dzięki omawianym na forum technikom
mediacji (lub jej elementom), mają okazję do
wymiany doświadczeń. Praca w formule Forum ma
służyć podnoszeniu kompetencji adwokatów
mediatorów, ale także kształtuje kierunki rozwoju
legislacji i praktyki mediacyjnej. Podkreślenia
wymaga, że metody prowadzenia mediacji czy
przezwyciężania impasu w mediacji,
mają
uniwersalną formułę, bez względu na jurysdykcje,
w
której
mediacja
się
odbywa.
Wymian
doświadczeń pozwala natomiast na wypracowanie
formuł służących wdrażaniu ugód mediacyjnych
zawieranych
na
styku
jurysdykcji
lub
podlegających
wykonaniu
poza
miejscem
zawarcia ugody.
Otwarcie XXIII Światowego Forum Mediacyjnego
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odbył się w Klubie Adwokatów w Krakowie
wieczorem 26 stycznia. Z ramienia NRA
uczestniczył adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes
NRA, a ze strony izby krakowskiej adw. Kinga
Konopka, przewodnicząca Komisji Zagranicznej.
Przedstawiciele władz adwokatury skierowali do
uczestników słowa powitania oraz zaprosili na
pięknie przygotowany poczęstunek.
Obrady merytoryczne Forum rozpoczęły się w
piątek, 27 stycznia i prowadzone były w
najnowszym
budynku
Uniwersytetu
Jagiellońskiego, przy ul. Krupniczej 33a. Forum
ukształtowane było poprzez spotkania rozłożone w
ramach dwóch dni merytorycznych paneli, w
których wystąpili prelegenci z USA, Australii, Azji
(Chiny), szeroka gama speakerów europejskich
(Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Polska,
Grecja, Irlandia).
Pierwszy dzień podzielony był na panele
tematyczne obejmujące zagadnienia takie jak:
mediacja z podmiotami o nierównym statusie
(komercyjnym; osobistym - osoby starsze,
konsumenci; strukturalnym - władze publiczne,
podmioty zbiorowe); rola narracji mediacyjnej i jej
wpływ na potencjalne rozwiązanie sporów;
aspekty interkulturowe mediacji; zawiązki i
klauzule łączące mediację i arbitraż (klauzule
med.- arb.). W drugim dniu skupiono się na
zagadnieniach
strukturalnych
związanych
z
działalnością regulowaną bądź dedykowaną
kierunkowo, jak np. mediacja konsumencka, czy
ustawodawstwo
krajowe
regulujące
status
mediatorów i centrów mediacji w aspekcie
zaspokajania społecznych potrzeb tworzenia
alternatywnych metod przezwyciężania konfliktów
i ich rozwiązywania. Panel ostatni poświęcony był
wymianie doświadczeń przez praktyków oraz
zaktualizowaniu informacji dotyczących kierunków
rozwojów i metod pracy centrów mediacji.
Wśród polskich panelistów wskazać i wyróżnić
należy adwokatów: Cezarego Rogulę, Katarzynę
Przyłuską Ciszewską i dr Małgorzatę Kożuch. Ze
znakomitości zagranicznych podkreślić należy
udział Alana Limbury i Rosemery Howell
(Australia), Jeffa Abramsa i Kimberly Schreiber
(USA), Fabienne Van Der Vleugel (Francja), prof.
Renate Dendorfer Digtes (Niemcy), prof. Roberta
Regazzoni (Włochy), Julie Southcombe i Andrew
Fiddy (Wielka Brytania).
Część kulturalna odbyła się w Klubie Adwokatów w
Krakowie, dzięki dofinansowaniu przez Naczelną
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Radę Adwokacką oraz dzięki otwartości i
gościnności Okręgowej Rady Adwokackiej w
Krakowie. Uczestnicy w ramach Forum mieli
możliwość zwiedzenia Krakowa oraz spędzenia
wieczoru w Kopalni Soli w Wieliczce (wraz z jej
zwiedzaniem oraz uroczystą kolacją). Kolejne
Forum zaplanowano w październiku 2017r. w
Singapurze.
Wsparcie udzielone przez NRA, ORA Kraków, oraz
Centrum Mediacyjne Naczelnej Rady Adwokackiej
dodało splendoru wydarzeniu, a uczestnikom
Forum, przybyłym ze wszystkich kontynentów,
pozwoliło
na
bliższy
kontakt
z
polskimi
adwokatami.
W imieniu własnym oraz uczestników Forum
składam podziękowania NRA oraz Adwokaturze
Krakowskiej za wsparcie i uczestnictwo w
wydarzeniu.
opracowała adw. dr Małgorzata Kożuch
zdjęcia: archiwum izby krakowskiej
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Symulacja rozprawy sądowej dla klientek CPK
Adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadzą 10 lutego 2017 roku
w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie warsztaty symulacji rozprawy
sądowej dla klientek Centrum Praw Kobiet.
Warsztaty miają na celu przybliżenie klientkom Centrum Praw Kobiet tego, co może je czekać
podczas prawdziwej rozprawy w sądzie.
Adwokaci wcielą się w role sędziego, prokuratora, pełnomocników i świadków. Rozprawa dotyczyć
będzie przestępstwa gwałtu. Na potrzeby warsztatów zostały napisane akta sądowe, zawierające
zeznania pokrzywdzonych, oskarżonego, świadków, niebieską kartę, akt oskarżenia, dokumentacje
medyczną i notatki służbowe. Uczestniczki warsztatów również będa brały czynny udział i podobnie
jak adwokaci dostaną role do odegrania. Będa miały też możliwość zadawania pytań o przebieg
postępowania.
„Adwokaci widzą potrzebę wsparcia dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej. Takimi osobami są bez wątpienia kobiety, które szukają pomocy w Centrum Praw Kobiet.
Niejednokrotnie są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Chcemy,
aby symulacja rozprawy pomogła przezwyciężyć im stres związany z własnymi, często bardzo
trudnymi postępowaniami sądowymi" – mówi adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, koordynatorka projekt.
„Projekt ten jest niezwykle ważny gdyż pozwoli naszym klientkom od strony praktycznej zapoznać się
z przebiegiem rozprawy, przygotować się do udziału w niej oraz przełamać lęk i stres, który często
towarzyszy im w sądzie. " – podkreśla Urszula Nowakowska, prezeska Centrum Praw Kobiet
Przed warsztatami adwokatki i adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadzili
wykłady wprowadzające o podstawowych prawach, jakie przysługują im jako pokrzywdzonym w
postępowaniu karnym.
Informacji o projekcie udziela adw. Sylwia Gregorczyk-Abram: 505 710 284

IDea: wykład "Ochrona danych osobowych w
kancelariach adwokackich"
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Wykład adw. dr. Pawła
Litwińskiego nt. „Ochrona danych
osobowych w kancelariach adwokackich”
będzie można wysłuchać w Krakowie oraz
obejrzeć transmisję na żywo poprzez
platformę IDeA, 22 lutego.
Transmisję wykładu organizuje Komisja
Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady
Adwokackiej przy współpracy z Okręgową Radą
Adwokacką w Krakowie.
Wykład, który dostępny będzie dla wszystkich
adwokatów i aplikantów w Polsce, będzie
transmitowany 22 lutego o godz. 18.00 na
platformie IDeA (http://www.idea-adw.org) –
zakładka LIVE - po uprzednim zalogowaniu się na
portalu. Aby zalogować się należy wejść na stronę
www.idea-adw.org, a następnie zalogować się lub
zarejestrować.
Rejestracja
na
portalu
jest
bezpłatna. Po zalogowaniu należy kliknąć u góry w
zakładkę „LIVE”.
Niezależnie od transmisji, organizatorzy
zapraszają adwokatow i aplikantów adwokackich
do udziału w wykładzie osobiście przy ul. Batorego
17 (sala im. adw. S. Kosińskiego) w Krakowie.
Zgłoszenia można kierować na adres:
ora@adwokatura.krakow.pl do dnia 20 lutego b.r.
(ilość miejsc ograniczona – 40)
adw. Paweł Gieras
Przewodniczący Komisji Doskonalenia
Zawodowego NRA

Katowice: szkolenia dla adwokatów nt. zmian w
kodeksie cywilnym
„Zmiany w kodeksie cywilnym oraz w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie
postępowania rozpoznawczego, postępowań odrębnych i postępowania nieprocesowego,
wchodzące w życie z dniem 8 września 2016 r.” to temat szkolenia dla adwokatów, które
odbędzie się 18 lutego w Katowicach. Zaprasza na nie, realizując obowiązek doskonalenia
zawodowego adwokatów, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.
Szczegółowy plan szkolenia (od 10.00 do 15.00), które poprowadzi SSR dr Łukasz Zamojski:
Tematyka – zmiany w kodeksie cywilnym oraz w postępowaniu cywilnym w zakresie postępowania
rozpoznawczego oraz postępowań odrębnych wchodzące w życie z dniem 8 września 2016 r.
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Zagadnienia będą omawiane ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian na obowiązki
profesjonalnych pełnomocników, w połączeniu z dyskusją na temat nowych rozwiązań prawnych i
poszczególnymi aspektami ich stosowania w najnowszej praktyce.
I. Zmiany w kodeksie cywilnym:
- nowa forma oświadczeń woli – forma dokumentowa,
II. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego:
Postępowanie rozpoznawcze, postępowania odrębne, postępowanie nieprocesowe:
1. Zagadnienia intertemporalne,
2. Zmiany w instytucji wyłączenia sędziego,
3. Uproszczenia w wykazaniu umocowania organu osoby prawnej bądź pełnomocnika
procesowego,
4. Elektroniczna komunikacja z sądem,
5. Zmiany w doręczeniach,
6. Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym i jego przesłanki,
7. Zmiany dotyczące skargi na orzeczenie referendarza sądowego,
8. Rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych,
9. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Za udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów szkoleniowych.
Adwokaci z poza izby katowickiej są proszeni o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu na adres:
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Szkolenie dobędzie się w Auli Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

Ślubowanie aplikantów izby łódzkiej
Uroczyste
ślubowanie
39
aplikantów
adwokackich izby łódzkiej odbyło się 5
stycznia.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w
osobach
członków
Państwowej
Komisji
Egzaminacyjnej: przewodniczącej Komisji, sędzi
Sądu
Apelacyjnego
w
Łodzi
dr
Jolanty
Grzegorczyk,
sędziego
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego i prezesa Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego
w
Łodzi
Tomasza
Zbrojewskiego,
prokuratora
Prokuratury
Regionalnej Jerzego Ojrzyńskiego, adw. Łucji
Malinowskiej
oraz
adw.
Jarosława
Macieja
Trocińskiego.
Ślubowanie odebrał adw. Jarosław Zdzisław
Szymański, dziekan ORA w Łodzi. Gratulując
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zdanego egzaminu, dziekan wyraził nadzieję, że w
codziennej nauce i pracy aplikanci będą kierować
się wysokimi standardami etycznymi, którym
hołduje Adwokatura. Po uroczystym odczytaniu
roty
ślubowania,
wykład
okolicznościowy
dotyczący misji Adwokatury i roli zawodu
adwokata wygłosiła adw. Krystyna Skolecka-Kona.
Po wykładzie, adw. Sylwester Redeł, kierownik
szkolenia aplikantów, zapoznał aplikantów z
programem szkolenia. Szczególną uwagę zwrócił
na aspekty etyczne wykonywania tego zawodu.
Zgodnie
z
tradycją,
podczas
uroczystości
wyróżniono aplikantów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki na egzaminie wstępnym. Byli to: apl. adw.
Filip Jackowiak oraz apl. adw. Aleksandra
Brzezińska.
Izba Adwokacka w Łodzi serdecznie wita nowe
Koleżanki i nowych Kolegów!

Obrazy tworzone długopisem - wystawa prac
adwokata w ORA Łódź
Niezwykłe rysunki, tworzone za pomocą
długopisu, można zobaczyć w siedzibie
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Swoje
prace, pt. Drżenie przestrzeni wystawił
tam adw. Zbigniew Majewski.
Artysta swoją przygodę z rysunkiem zaczął już na
studiach. Jak sam mówi, szkice długopisem to
hobby
towarzyszące
wykonywaniu
zawodu
adwokata.
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Wystawę w dniu 13 stycznia 2017 r. otworzył adw.
Jarosław Zbigniew Szymański, dziekan ORA.
Niezwykłe rysunki w siedzibie Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199
podziwiali adwokaci, przedstawiciele środowisk
prawniczych, a także rodzina i przyjaciele artysty.

Msza św. w intencji abp. Życińskiego
W szóstą rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego, wielkiego przyjaciela Adwokatury,
odprawiona zostanie msza święta w kościele św. Tomasza Apostoła w Krakowie (ul.
Szpitalna 12).
Liturgię 10 lutego o godz. 17.00 koncelebrować będą ks. prof. Wojciech Życiński SDB oraz ks. prof.
Robert Nęcek. Oprawę artystyczną zapewnią Jacek Ozimkowski (bas) i prof. Marek Stefański
(organy).
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