Z ŻAŁOBNEJ KARTY
WSPOMNIENIE O ADWOKACIE JERZYM KEJNIE

przewagi form y pisemnej nad ustną, rzadkością
są wspaniałe wystąpienia na sali sądowej, mery
toryczne a jednocześnie wygłoszone piękną pol
szczyzną i z ogrom nym zaangażowaniem. Wraz
z aplikantam i oddaliśmy hołd Nestorowi Płockiej
Adwokatury m inutą ciszy.
Chociaż od wielu lat nie pracowaliśmy razem,
zdarzało się, że współpracowaliśm y przy okazji
różnych projektów. Pamiętam, że z okazji 9 0 lecia O drodzonej Adwokatury Polskiej O krę g o 
wa Rada Adwokacka w Płocku postanowiła zor
ganizować w siedzibie Towarzystwa Naukowego
Płockiego, którego Pan Mecenas był aktywnym
członkiem angażując się w pracę sekcji historycz
nej, konferencję naukową pod hasłem „A d w o 
katura w służbie wolności i godności człowieka".
Jednym z prelegentów m iał być prof. Tomasz
Nałęcz. O wygłoszenie drugiego referatu popro
siłam Pana Mecenasa Jerzego Kejnę. Zgodził się.
Uzgodniliśmy, że opowie o Adwokaturze północ
nego Mazowsza. To było znakom ite wystąpie
nie. Niestety okazało się, że Pan Mecenas nie
przekaza ł sw ojego w ykładu ani Towarzystwu

Był piękny, słoneczny, jesienny dzień 2012 r.
W racałam właśnie z kancelarii przy ul. Tumskiej
6, gdzie mec. Jerzy Kejna przez wiele lat praco
wał. Dosłownie przed bramą spotykam Pana Me
cenasa. Był już na emeryturze, ale wciąż można
Go było spotkać spacerującego w okolicach są
dów.
Zatrzymaliśmy się. Zaczęliśmy rozmawiać. Pan
Mecenas był w doskonałej formie, żartował. W ró
ciłam do pomysłu przygotowania m onografii z
okazji 40-lecia Izby Adwokackiej w Płocku. M ie
liśmy jeszcze trochę czasu, publikacja powinna
być gotowa do 2015 r., więc nie było pośpiechu.
Ustaliliśmy, że wrócimy do tem atu...
We wtorek rano, 19 marca 2013 r. zadzwoni
ła do mnie Pani Dziekan adw. Joanna Kaczo
rowska z informacja, że mój były patron nie żyje.
Zaskoczenie, przecież niedawno rozmawialiśmy.
Tego samego dnia, po południu, w siedzibie Rady
Adwokackiej odbywał się konkurs krasomówczy.
Znakom ita okazja do w spom nień. Wszyscy są
zgodni, że takiego mówcy jak adw. Jerzy Kejna
próżno dzisiaj szukać, że w czasach pośpiechu i
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Naukowem u, ani Radzie Adwokackiej. Szkoda.
Jedyne czym dysponujemy to jego akta osobo
we.
Później - w 2009 r. - Mecenas Kejna był ini
cjatorem zorganizowania spotkania poświęcone
go adw. Kazimierzowi Askanasowi z okazji 100.
rocznicy urodzin. Towarzystwo Naukowe podjęło
ten temat, a Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku
włączyła się w przygotow ania. Zorganizow ano
wówczas wieczór wspomnień, w którym uczestni
czyło wiele osób, a wśród zabierających głos był
również Pan Mecenas Jerzy Kejna.

To był ostatni projekt przy którym współpraco
waliśmy. M iała być jeszcze m onografia poświę
cona naszej I z b ie . Zabrakło czasu.
Pan Mecenas nie zdążył też odebrać dyplomu
przygotow anego przez TNP z okazji 4 5 -le c ia
członkowstwa TNP, który m iał zostać uroczyście
wręczony podczas dorocznego Zgrom adzenia w
dniu 8 kwietnia 2013 r.. Dyplom jubileuszowy
znajduje się w aktach członkowskich Pana M e
cenasa i już na zawsze w nich pozostanie.
Jerzy Kejna zmarł 18 marca 2013 r., spoczął
na Cmentarzu przy ul. Ryżowej w Ursusie.

Adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk
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