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Ania Zaleska

Mija rok odkąd odeszła od nas 
Ania Zaleska.

Najlepiej pamiętamy Jej uśmiech. 
Serdeczny, życzliwy, którym witała 
każdego z daleka. Uśmiech promie-
niujący nie tylko z Jej twarzy, ale z ca-

łej Jej postaci. Rozmawiając patrzyła rozmówcy w oczy i potwierdzała 
skinieniem głowy, że słucha, że rozumie. Wsłuchiwała się uważnie i rozu-
miała naprawdę. Nie odmawiała nikomu rady i pociechy, nad problemem 
nigdy nie przechodziła do porządku dziennego, siadała nad nim, myśla-
ła i proponowała rozwiązanie lub pomoc. Ktoś trafnie powiedział o Niej: 
”Kobieta z sercem jak tramwaj”, bo miała w nim miejsce nie tylko dla bli-
skich, ale dla każdego, kto tego miejsca potrzebował. Wiele lat pracowa-
ła na rzecz samorządu jako Wicedziekan do spraw Aplikacji i aplikantów 
traktowała niemal jak swoje dzieci. Jej wyrozumiałość, spokój i pogoda 
ducha były wręcz przysłowiowe. Aplikanci najbardziej obawiali się, że Ją 
czymś zasmucą, jakimś niepowodzeniem egzaminacyjnym czy niesto-
sownym zachowaniem, że zawiodą pokładane przez Nią zaufanie, które 
dawała im w ogromnym kredycie. Dzięki temu trzymała ich lepiej w ry-
zach niż jakikolwiek surowy wychowawca. Była nie tylko dziekanem, nie 
tylko patronem, nie tylko wzorem zawodowym, etycznym i osobistym, 
była po prostu prawdziwym Opiekunem.

WSPOMNIENIE



KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch 3

Przede wszystkim Jej zasługą było to, że katowicka Izba zawsze miała 
opinię jednej z najlepszych pod kątem organizacji aplikacji. Dodatkowo 
jako wieloletni członek Prezydium naszej Izby, a potem Prezydium Kra-
jowej Rady Radców Prawnych, była też niezwykłym „odgromnikiem” dla 
wszystkich zbyt gorących polemik, stresujących sytuacji czy ideowych 
sporów. Wysłuchiwała wszystkich stron, a na koniec spokojnym głosem, 
z nieodłącznym uśmiechem i humorem proponowała ugodowe, wywa-
żone rozwiązanie. Koncyliacyjność była jej drugą naturą. Jeden z Jej ko-
legów samorządowych powiedział: „Pracowałem z Nią w samorządzie 
prawie trzydzieści lat i nigdy nie słyszałem, aby podniosła głos”.

Przy tym wszystkim Ania była prawdziwym smakoszem życia, pełnym 
zachwytu dla jego uroków, symbolem elegancji, smaku i kobiecości. Była 
nie tylko znakomitym organizatorem, ale także świetnym kompanem 
do zabawy i podróży, pozytywnie nastawionym, pełnym inteligentne-
go poczucia humoru. Wielką frajdę sprawiały Jej egzotyczne wyprawy, 
przemierzyła z mężem Jurkiem dużo więcej niż pół świata, fascynowała 
się jego pięknem i różnorodnością. Nie poddawała się smutkowi ani re-
zygnacji. Przy pierwszym ataku śmiertelnej choroby powtarzała z uśmie-
chem: „Nadzieja umrze we mnie ostatnia”. Opowiadała mi, jak na pogrzeb 
jednej z naszych koleżanek – równie pełnej optymizmu i energii jak Ona 
– założyła czerwony berecik. „Baśka by sobie tego życzyła” – powiedziała 
ze swoim ujmującym uśmiechem. Umówiłyśmy się w gronie Jej koleża-
nek, że na Jej pogrzeb założymy jakiś element stroju w jaskrawym, we-
sołym kolorze, choćby szalik czy rękawiczki. W tłumie czerni te kolorowe 
akcenty były hołdem oddanym Jej optymizmowi i radości życia.

Było w Niej takie wszechstronne piękno i kojący spokój, kto Ją po-
znał, ten wie, o czym mówię. Miałam zaszczyt i ogromne szczęście być 
Jej wychowanką. Nigdy jej nie dorównam… ale zawsze będę się starać, 
żeby Jej nie zasmucić.

Katarzyna Jabłońska

WSPOMNIENIE
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     DYŻURY DZIEKANA I CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY OIRP W KATOWICACH

Dziekan Rady r.pr. Ryszard Ostrowski    czwartek od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Grzegorz Łaszczyca  środa od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Marek Wojewoda   środa od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Piotr Ligus   środa od godz. 15.30 
(w siedzibie Delegatury OIRP w Bielsku Białej)

Sekretarz Rady r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek  środa od godz. 15.30

Skarbnik Rady r.pr. Zbigniew Głodny   środa od godz. 15.30

Członek Prezydium Rady r.pr. Katarzyna Jabłońska  środa od godz. 16.00

Członek Prezydium Rady r.pr. Janusz Wiltos  czwartek od godz. 14.00

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny spotkania telefonicznie: 32 354 00 42 wew. 116

radca.pl
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1795. 1939. 2016. Dla świadomego Czytelnika daty te ozna-
czają koniec Państwa Polskiego. Bo Państwo to prawo, prawo, 
które Naród sam ułożył, wybrał i wraz z instytucjami Państwa 
w najwyższym akcie konstytucyjnym ustanowił. Prawo, za 
którego przestrzeganie, na czele z Konstytucją, Państwo jest 
odpowiedzialne i stanowi to rację jego istnienia. Owszem, hi-
storia zna państwa, a raczej organizmy polityczne, w których 
prawem była wyłącznie wola panującego (dzisiaj powiedzieli-
byśmy: Naczelnika Państwa), na przykład imperium Tamerlana, 
ale kres potędze zadawała śmierć despoty. Bo Państwo to nie 
władza, bo ta zawsze jakaś się znajdzie, a chętnych do jej spra-

wowania zawsze jest wielu, nie licząc Rosji, która nigdy nas nie zdradzi i zawsze przyj-
mie do siebie z otwartymi ramionami. Państwo to nie miliony drobnych korzyści i ma-
łych interesów, bo w tym przypadku ilość nie przechodzi w jakość. Państwo to rzecz 
wspólna. Powtórzę: WSPÓLNA. Jak relacjonuje Prof. Radosław Markowski z Wyższej 
Szkoły Psychologii Społecznej z ich badań wynika, że dla Polaka jest to pojęcie puste. 
Powstała w ostatnich latach infrastruktura nowoczesnego państwa, autostrady, sieć 
WWW, koleje, filharmonie – nie jest jego. To niczyje. Nie jest z tego dumny, na przykład 
z sali koncertowej NOSPR, (podobno o najlepszej akustyce na świecie!), bo najczęściej 
nie wie o jej istnieniu. Nie uczestniczy. Podobnie nic mu nie mówi Konstytucja, czy 
mający stać na straży jej przestrzegania Trybunał Konstytucyjny, bo nie widzi w tym 
swojej korzyści. Tylko dla 39 proc. Polaków spór o rolę Trybunału Konstytucyjnego jest 
sprawą zdecydowanie albo raczej ważną (badania panelu Ariadna dla „Dziennika Ga-
zety Prawnej”); dla 61% obywateli (obywateli?!...) wartości konstytucyjne, Trybunał nie 
mają najmniejszego znaczenia. Dlaczego tak jest? Bo suweren nie widzi korzyści pły-
nącej z wolności słowa, prawa do prywatności, trójpodziału, a w zasadzie równowagi 
i wzajemnej kontroli władz, bo w jego i jego ojców folwarcznej rzeczywistości tego 
nie było. Korzyść jest wtedy, gdy znajdzie się w portfelu, a droga może być dziurawa, 
władza może być ruska nawet, byle regularnie wypłacała świadczenia. 

Obywatelom nie chciało się, ale mniej niż piątej części emanacji suwerena, jak naj-
bardziej... Istotą Trybunału jest niezależność od władzy politycznej; zatem nie ma już 
Trybunału, nie ma Konstytucji i nie ma prawa. Gdy nie ma prawa, to nie ma Państwa. 
Jest obszar administrowany o powierzchni 312 679 km². Pozostał budynek w Warsza-
wie przy Al. Szucha 12A, zaludniony sędziami, którzy nie są sędziami, pod rządami pani, 
która nie dość, że nie jest Prezesem, to zdaniem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
okręgu poznańskiego w ogóle nie nadawała się do zawodu sędziego. Przygotowywa-
ny jest zamach na Krajową Radę Sądownictwa, na niezawisłość sędziów. I co? I fajnie... 

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

DO NAS, O NAS...
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Radczynie i Radcowie, obchodzi was to? Redakcja siłą rzeczy poruszająca się 
wśród radców permanentnie, bezustannie, można powiedzieć w ruchu pozio-
mym i pionowym, nie zauważyła wielkiego poruszenia. Nie dość powiedziane: 
nie zauważyła żadnego poruszenia. Gdy w 1773 roku posłowie sejmu głosowali 
rozbiór Państwa Polskiego, sprzeciwił się jeden: Tadeusz Reytan (okupacja fotela 
marszałka zdrajcy Ponińskiego). Ilu jest nas dzisiaj?...

Leżała niewidoczna na górnej półce. Stara książka mocno już przyprószona upły-
wem czasu, wydawałoby się niepotrzebna; miało nie powrócić już nigdy. Autor: Franci-
szek Ryszka, „Państwo stanu wyjątkowego”. Bodaj najwybitniejsze kompendium faszy-
zmu obok Alana Bullocka „Hitler. Studium tyranii”. Czym jest faszyzm? Autorytaryzm po 
pierwsze, odpowiada prof. Franciszek Ryszka, pod drugie nacjonalizm, po trzecie wo-
dzostwo: wódz, który ma zawsze rację i rozstrzyga o wszystkim. Rafał Lemkin, twórca 
pojęcia „ludobójstwo” i projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa, dodał do tego niszczenie narodu poprzez dezintegrację instytucji oraz 
zwrócił uwagę na rolę języka, służącego splugawieniu przeciwnika politycznego po-
przez tworzenie kategorii untermensch (gorszy sort, komuniści i złodzieje, pierwiastek 
animalny), któremu odmawia się człowieczeństwa, godności i honoru. Takiego można 
zabić, wziąć pod but, objąć specjalną troską w zakładzie zamkniętym na przykład. Ja 
dodałbym jeszcze gigantyczną wazelinę (patrz: „Człowiek Wolności”1) i bezrefleksyjne 
przekonanie, że władza ich będzie trwać wiecznie, inaczej mówiąc: za destrukcję pań-
stwa, aroganckie łamanie prawa, plwanie na Konstytucję, za odwracanie znaczenia 
słów, za małość, kłamstwa i obłudę, za fałsz, bezwstyd i brak skrupułów, za to wielkie 
zgniłe bajoro schizofrenicznej blagi – nie poniosą odpowiedzialności. Jakże się mogą 
pomylić, bo już Stefan Kisielewski zauważył, że: “Władza, która chce zarządzać wszyst-
kim dziwi się, gdy pociągają ją do odpowiedzialności za wszystko”. 

Niesprawiedliwe rządy nie trwają nigdy w nieskończoność, nikt rządów gwałtu 
nie utrzyma długo – pisał Lucius Annaeus Seneca, zwany Seneką Młodszym. Dlatego 
już dzisiaj powinniśmy myśleć o tym, co uczynimy ze zdegradowanym środowiskiem 
politycznym, ustrojowym i instytucjonalnym, jak znaleźć się na zgliszczach Państwa: 
korzystać z bezprawia przeciw tym, którzy je ustanowili, czy wręcz przeciwnie: już 
dzisiaj przystąpić do tworzenia projektów ustaw przywracających państwo prawne, 
które odbudują podstawowe instytucje wolnego i niepodległego społeczeństwa, już 
dziś zaprojektować ochronę systemu, by był odporny na łupieżczą zachłanność kłam-
liwej mniejszości. Oczywiste jest, że odmawiający zaprzysiężenia prawidłowo wybra-
nych sędziów i wspólnik w dziele zniszczenia stanie przed Trybunałem Stanu, odmo-
wy publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie wytłumaczą wykonywaniem 
rozkazów, mało wygodna cela bądź pokoik w szpitalu psychiatrycznym czeka także 
na [tutaj wpisz nazwisko swojego faworyta: ..............................] i jego kolegę, posłusznego 

1 Łubu dubu, Łubu dubu, niech nam żyje Prezes naszego klubu...

DO NAS, O NAS...
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knebla na posłów opozycji. I oni i wielu innych sądzeni będą za delikty konstytucyj-
ne, ale też za przestępstwa pospolite. Za salutowanie Misiewiczom, też. Spisywane 
są czyny i rozmowy, nic nie zostanie zapomniane. Tak jak nie zostanie zapomniany 
prokurator umarzający postępowanie w sprawie niepublikowania wyroków Trybu-
nału albo ten, stawiający zarzuty demonstrantom (protesty legalne formalnie, znaczy 
nielegalne); niech nie liczą na stan spoczynku sędziowie trybunału (uwaga korekta: 
nie poprawiać, ma być małą literą), a wobec posłów adwokatów i radców prawnych, 
notariuszy głosujących w Sejmie za wyniszczeniem Państwa Polskiego, sądy dyscypli-
narne niechaj już wyznaczają składy. Jeżeli nie uczynimy tego, także ku przestrodze, 
znaczyć będzie, że jako zbiorowość, wspólnota, jako społeczeństwo i Naród wreszcie 
– utraciliśmy instynkt samozachowawczy, nie jesteśmy godni własnego Państwa i po-
dzielimy los I Rzeczypospolitej. 

Jakże ucieszyła Redakcję polemika sędziego Jarosława Gwizdaka (publikujemy 
na str. 72) z tezami Redaktora Naczelnego pomieszczonymi w poprzednim nume-
rze; zdarzyło się to po raz pierwszy, a już myśleć było można, że wcześniej wszyscy 
się zgadzają (to miłe) albo że nikt tego nie czyta (mniej miłe). Pan Sędzia powiada, że 
nie odnotował po stronie aktywów głosu sprzeciwu Krajowej Rady Radców Praw-
nych przeciw destrukcji Trybunału Konstytucyjnego; Panie Sędzio: na Nowogrodz-
kiej odnotowano. Przynajmniej zrobiliśmy coś. Gdy w latach 2005 – 2007 ta sama 
władza uchwalała ustawy przeciw samorządom prawniczym ze strony sędziów 
żadnego głosu sprzeciwu nie było. Była wręcz uciecha. Pamiętam sędziego sądu 
apelacyjnego, członka komisji konkursowej, który na schodach do Izby (jeszcze na 
ul. Pocztowej) szyderczo oznajmił mi: przyjęliśmy wam ponad czterystu aplikantów 
na pierwszy rok. Cieszycie się?… I był z siebie niezmiernie zadowolony. 

Równie zadowolona z siebie musi być Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, która na ubiegłorocznym Kongresie Sędziów oznajmiła, że sę-
dziowie „to zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi”. Oniemiałem. Prowokacja li to, czy 
głupota? I cóż za skromność nadzwyczajna!... Dlaczego nie nadludzie? A co tam: dla-
czego nie bogowie nawet, którym czystość przyrodzona przypisana jest bez potrze-
by użycia prysznica. Przejawów boskości tej nadzwyczajnej kasty ludzi na wołowej 
skórze nie spiszesz. A potrafiłby to uczynić każdy z nas. Może kiedyś będzie okazja 
o tym porozmawiać, ale nie dziś. Dziś płoną lasy i bardzo bym chciał uwierzyć w ową 
nadzwyczajność sędziów, bo jest to w moim, naszym, całego społeczeństwa, w tym 
i radców prawnych interesie. Pytanie, czy jest to kolejny bastion, który przeciwstawić 
się może tym, którzy „będą bronić obywateli poszkodowanych przez polskie sądy” 
(cytat z jakiegoś...)? Niestety, nawet sam nasz Szanowny Interlokutor (w innym miej-
scu) przytacza badania Prof. Banasika z Uniwersytetu Gdańskiego, pokazujące moty-
wy, dla których większość została sędziami; to stabilizacja, komfort finansowy i fakt, że 
jest to praca na całe życie. O nadzwyczajności ani słowa. O oportunizmie jakby więcej. 
Nie uszedł on uwadze Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Pierwszego Prezesa Sądu 

DO NAS, O NAS...
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Najwyższego w porywającym wystąpieniu, które – już słyszę – przejdzie do kanonu 
największych przemówień XXI wieku. – W Polsce skończyła się epoka, kiedy mogliśmy 
polegać na zadeklarowanej w art. 2 Konstytucji zasadzie demokratycznego państwa 
prawnego. O prawo, o sposób jego interpretacji, o jego przestrzeganie, o każdy cal 
sprawiedliwości należy teraz walczyć i obowiązek ten – co tu dużo mówić – spo-
czywa na sędziach... Proszę więc Państwa Sędziów – wszystkich bez wyjątku – aby 
przestali myśleć o sobie jako o tych, którzy tylko przychodzą do miejsca pracy wyko-
nać swój obowiązek, a tak poza tym to muszą pracować, spłacać kredyt, wyżywić 
rodzinę itp. Takie postawy skłaniają do szukania usprawiedliwień, a w ostateczności 
– do ustępstw. Środowisko sędziowskie może pokazać klasę, na jaką nie jest stać wielu 
obywateli, którzy myślą, że demokratycznie wybrana większość może wszystko nawet 
zmieniać konstytucję bez wymaganej większości przez ustawodawstwo zwykłe. Takie 
przypadki już z historii znamy i wiadomo, czym się skończyło... 

Znów ta nadzwyczajność... Jak zrozumiałem, na klasę stać tylko środowisko 
sędziowskie, a wielu obywateli, do których chyba radców prawnych również za-
liczyć można, nie stać. Pani Profesor pozwoli, że nie zgodzę się z tym; wystar-
czy spojrzeć w uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z ubiegłego roku. I nie 
zgodzę się z tym, że obowiązek ten spoczywa tylko na sędziach, nie zgodzę się 
z tym, że chodzi wyłącznie o sędziów (a tak również wystąpienie Pani Prezes moż-
na odczytać) – osamotnionych pokona siła ludzkiego oportunizmu, ale słuszne 
jest nawoływanie do stworzenia wspólnego frontu prawników, niezależnie od 
koloru żabotów u tóg. Może czas próby zmieni coś we wzajemnym postrzeganiu 
zawodów prawniczych. Bo nie jesteśmy świadkami nowej rewolucji, jak twierdzi 
Jarosław Gwizdak; to nie rewolucja, to zaczadzenie upiorną czarną mgłą płynącą 
gdzieś z najgorszych otchłani dwudziestego wieku. Rewolucja dopiero nadejdzie. 
Jak zauważyła Hannah Arendt, rewolucje zaczynają się same. A czynią je ludzie, 
którzy wychodzą z kawiarni i bibliotek. Dopiero poznamy ich imiona... 

Polecam w numerze pracę niezrównanego prof. dr. hab. Zygmunta Tobora, 
który wraz z mgr Konradem Kobylińskim aplikuje nam wiedzę o implikaturach (są 
takie zwierzęta!), warta przeczytania jest refleksja kol. Zenona Klatki „Wymiar spra-
wiedliwości przed najtrudniejszym wyzwaniem...” oraz felieton dr. hab. Tomasza 
Kubalicy o Prawdzie; to się w pewien sposób łączy ze sobą, w epoce postprawdy, 
czyli kłamstwa. Trzeba klikać!... Nawołuje prof. Dariusz Szostek, a kto za młodu nie 
czytał „Procesu” Franza Kafki, niech teraz przeczyta felieton dr. Aleksandra Chmiela. 
Interesująco zapowiada się relacja z Indii koleżanki Bożeny Cyrol, a także pozostałe 
rubryki naszych stałych współpracowników. Nie sposób nie zgłębić pasji koleżanki 
Marii Nogaj, bo cóż nam, poza kulturą, pozostaje w świecie, w którym zwodowana 
w stoczni w Radomiu korweta klasy „Misiewicz” wpływa do portu w Zakopanem. 

Redaktor Naczelny
Marek Wojewoda 

DO NAS, O NAS...
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r� pr� 
Maciej Czajkowski

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2017

Po raz drugi od wejścia w życie usta-
wy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej odbyło się losowanie 
radców prawnych, gotowych do świad-
czenia takiej pomocy na terenie działa-
nia Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Katowicach. W dniu 21 listopada 2016 
r. po tytanicznej pracy naszych dzielnych 
Pań i nie mniej intensywnych działaniach 
Prezydium przeprowadzone zostało lo-
sowanie pomiędzy kandydatami, które 
zakończyło się po godzinie 21.00 przypo-
rządkowaniem chętnych zgodnie z kolej-
nością losowania do 36 punktów świad-
czących nieodpłatną pomoc prawną. 

Kolejna edycja i drugie losowanie 
pokazały, że zainteresowanie tą formą 
aktywności zawodowej nie tylko nie 
zmalało, ale wręcz lawinowo wzrosło. 
Liczba zgłoszeń to już nie setki, ale 
tysiące kandydatur, przy czym nale-
ży wyjaśnić, że wiele z osób chętnych 
do świadczenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej zgłaszało się w kilku punktach, 
mając świadomość, że los może oka-
zać się niełaskawy i tym samym zwięk-
szało swoje szanse na obsługę choćby 
jednego miejsca świadczącego nieod-
płatną pomoc prawną. 

Wraz z kolejnym losowaniem po-
jawiło się kilka pytań i wątpliwości 
natury zarówno prawnej, i jak tech-
niczno-organizacyjnej. Przykładowo 
ostatecznie przesądzone zostało, że 
o możliwości wzięcia udziału w loso-
waniu w punktach nieodpłatnej po-
mocy prawnej na terenie danej izby 
decyduje przynależność do tej kon-
kretnej izby, a nie legitymowanie się 
aktywnością zawodową na jej tere-
nie. Ponownie powróciła też refleksja 
czy raczej pytanie dotyczące samego 
losowania – czy wobec tak dużego 
zainteresowania i wielkiej ilości kan-
dydatów nie byłoby wskazane ogra-
niczyć wybór radcy prawnego do tylko 
jednego punktu – czyli wylosowanie 
danej osoby w jednym z punktów au-
tomatycznie eliminowałoby jej z udzia-
łu w kolejnych losowaniach. Jakkolwiek 
były i są to rozważania w chwili obec-
nej już tylko teoretyczne, to z pewnoś-
cią potrzebne, bo przecież rozwiązania 
systemowe powinny służyć niezmien-
nie zwiększaniu jakości usług i przez 
to dyskusja o nich powinna toczyć 
się właśnie w okresie pomiędzy jedną 
a drugą edycją losowania, aby ewentu-
alnie umożliwić decydentom dokony-
wanie koniecznych zmian.

Po losowaniu Dziekan OIRP Katowi-
ce powiadomił wyznaczonych radców 
prawnych o ich nowych obowiązkach 
oraz na podstawie porozumień za-
wartych z właściwymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w okresie 
do 30 listopada 2016r. przekazał kom-
pletne listy radców prawnych zgodnie 
z uchwałami Rady OIRP w Katowicach.

WIADOMOŚCI Z IZBY
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IV BAL DZIECI RADCÓW PRAWNYCH 

Zgodnie z zeszłorocznymi zapowie-
dziami Prezydium Mikołajów dotrzy-
mało słowa i nie zapomniało w okresie 
przedświątecznym o najmłodszych, 
najsłodszych i najukochańszych, czy-
li naszych Milusińskich. Dzieci radców 
prawnych mogły bawić się nie tylko 
w radosnej, świątecznej celebracji, 
ale również wziąć udział w aż dwóch 
spektaklach wystawianych przez Te-
atr Ateneum! Była to „AMELKA, BÓBR 
I KRÓL NA DACHU” w dniu 17 grudnia 
2016 r. dla dzieci w wieku 3-9 lat oraz 
„KRAWIEC NITECZKA” w dniu 18 grud-
nia 2016 r. dla dzieci nieco starszych 
w wieku 4-12 lat. Po strawie dla ducha 
każdy z młodych uczestników mógł 
też liczyć na mikołajową niespodzian-
kę, która wieńczyła ten dzień pełen po-
zytywnych emocji w sympatycznym 
gronie rodzinno-radcowskim.

Również i w tym roku Prezydium Mi-
kołajów może z radością i dużą satys-
fakcją oznajmić, że rodzice wraz z po-
ciechami stworzyli świetną atmosferę, 
a duże zainteresowanie i znakomita 
frekwencja praktycznie gwarantują ko-
lejną, piątą już edycję przedświątecz-
nego spotkania dla dzieci. 

Prosimy przy tym pamiętać, że nie 
zapominamy o najmłodszych również 
i przy innych wydarzeniach integracyj-
nych organizowanych przez OIRP Ka-
towice. Najbliższą okazją do rodzinnej 
zabawy będzie Piknik Radców Praw-
nych w Mysłowicach, którego kolejną 
edycję już organizujemy, a która odbę-
dzie się 3 czerwca 2017 r. w Ogrodzie 
Botanicznym w Mikołowie. Szczegóły 

wkrótce na stronie www.oirp.katowice.
pl i profilu OIRP KATOWICE naszej Izby 
na facebooku.

SPOTKANIE ZE SPORTOWCAMI

Nie od dziś wiadomo, że samorząd 
radcowski nie tylko prawem stoi, nie 
tylko prawem żyje, ale po godzinach 
poświęconych na pracę zawodową 
i samorządową również aktywnie 
spędza czas. Katowicka Izba od za-
wsze „sportem stała” jak lubi mawiać 
nasz sportowy nestor – radca prawny 
Andrzej Josse i to sportem na wyso-
kim poziomie, co tylko potwierdzają 
wyniki ostatnich spartakiad prawni-
czych, w których nasze województwo 
zawsze mieści się w czołowej trójce, 
a nie raz i nie dwa walczy o zaszczyt-
ne, najwyższe miejsce na podium. Nie 
tylko zresztą spartakiadowe szranki 
dodają OIRP w Katowicach splendoru. 
Świetnie radzą sobie w ostatnich la-
tach piłkarze, których długą listę suk-
cesów można odnaleźć w archiwum 
na naszej stronie internetowej. Roz-
wija się nasza kadra narciarsko-snow-
boardowa, nieźle wypadają biegacze. 
Postrachem wszystkich turniejów, we 
wszystkich kategoriach wiekowych 
jest również nasza reprezentacja te-
nisowa, o której przewagach wielo-
krotnie (i jak niektórzy suponują „do 
znudzenia”) pisaliśmy na łamach Rad-
cy.pl. Z podobnymi ocenami zgodzić 
się jednak nie sposób, bo po pierw-
sze sukcesy naszych sportowców są 
naszymi sukcesami, więc chwalić się 
nimi należy wszem i wobec, a po dru-
gie w dzisiejszych czasach, dla któ-
rych znakiem rozpoznawczym jest 

WIADOMOŚCI Z IZBY
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chroniczny wręcz brak czasu, kulty-
wowanie pięknych tradycji integracji 
przez sport i to w wymiarze nie tylko 
regionalnym, nie tylko ogólnopol-
skim, ale również międzynarodowym, 
jest warte każdej publikacji i ciągłego 
zachęcania oraz przypominania. 

Z powyższych względów i dla 
uhonorowania członków naszej Izby, 
którzy również ryzykując własnym 
zdrowiem rozsławiają dobre imię OIRP 
Katowice na wszelkiego rodzaju are-
nach sportowych, w tym roku po raz 
pierwszy przyznano w OIRP w Katowi-
cach, medale „Per aspera ad astra” dla 
osób, które wspierają rozwój sportu 
lub osiągają wybitne wyniki sporto-
we reprezentując nasze śląskie barwy. 
Dziekan Ryszard Ostrowski podczas 
spotkania noworocznego sportowców 
w imieniu Izby wręczył piękne medale 
okolicznościowe następującym rad-
com prawnym: 

– radcy prawnemu Andrzejowi 
Josse za wieloletni wkład w rozwój 
sportu wśród prawników, w tym po-
przez stworzenie, organizację i pro-
mocję spartakiad prawniczych,

– radcy prawnemu Janowi Or-
likowskiemu za wyniki sportowe 

WIADOMOŚCI Z IZBY
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w narciarstwie, w tym w SKILEX In-
ternational i zawodach narciarskich 
organizowanych przez nasz samo-
rząd oraz wieloletnie wspieranie 
organizacji zawodów narciarskich 
i snowboardowych SKIM&L CUP,

– radcy prawnemu Joannie 
Olszówce-Zarzeckiej za zajęcie 
pierwszego miejsca wśród radców 
prawnych w generalnej klasyfikacji 
indywidualnej na ostatnich trzech 
spartakiadach prawniczych oraz wy-
niki sportowe na turniejach teniso-
wych oraz zawodach narciarskich.

Serdecznie gratulujemy wyróżnio-
nym, a tym, którzy na podobne wyróż-
nienie jeszcze czekają, przypominamy 
w ślad za mottem wygrawerowanym 
na pięknych medalach: Przez trudy 
do gwiazd!, co jednak oznacza, że aby 
dostąpić podobnych zaszczytów, na-
leży brać udział w organizowanych 
przez OIRP w Katowicach imprezach 
sportowych, w których laury czekają 
na odważnych i ambitnych. Do zo-
baczenia zatem na kortach, boiskach, 
pływalniach, halach i leśnych ścież-
kach, gdzie czekają was pot i łzy, ale 
również laury i wieczna chwała!

Maciej Czajkowski

OD REDAKCJI:

Z satysfakcją odnotowaliśmy, że in-
formacja o konferencji o specjalizacji 
współorganizowanej przez OIRP w Ka-
towicach znalazła się na łamach nie-
mieckiej prasy prawniczej. Fragment 
informacji obok: 

UWAgA!���
Rok 2017 jest ostatnim w cyklu szko-

leniowym 2015 – 2017, w trakcie którego 
każdy radca prawny zobligowany jest 
uzyskać co najmniej 40 punktów za udział 
w szkoleniach zawodowych organizowa-
nych przez Radę OIRP, KRRP lub inne in-
stytucje szkoleniowe.

Stosownie do uchwały KRRP z dnia 11 
grudnia 2015 r. nr 103/IX/2015 – niewyko-
nanie powyższego obowiązku skutkować 
ma odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Apelujemy zatem do wszystkich Ko-
leżanek i Kolegów, którzy dotychczas 
wymogu odbycia odpowiedniej ilości 
szkoleń nie wypełnili, o wzmożenie ak-
tywności w tym zakresie. Plany oraz termi-
ny szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych 
na bieżąco publikowane są na stronie in-
ternetowej Izby. 

Dziekan Rady OIRP w Katowicach 
r� pr� Ryszard Ostrowski 

WIADOMOŚCI Z IZBY
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W poprzednim 
numerze WK wy-
raził nadzieję, że do 
pierwszego w no-
wej kadencji po-
siedzenia Krajowej 
Rady emocje po-
zjazdowe opadną 
i wszyscy obdarze-

ni udziałem w najwyższym urzędującym 
gremium samorządu radcowskiego pochy-
lą się z troską, ale i radośnie, i z nadzieją, nad 
doborem najlepszych z najlepszych, by ci 
poprowadzili nas ku świetlanej przyszłości, 
której nigdy jeszcze w historii samorządu 
nie było (tak przynajmniej obiecywał Prezes 
w przedzjazdowych zapowiedziach). Nie-
stety, już na początku coś się zacięło i go-
dzina rozpoczęcia posiedzenia kilkukrotnie 
przesuwała się, co dziwić nie powinno, bo 
– jak się rzekło – pochylanie się nad do-
borem nie jest łatwe, szybkie i przyjemne. 
Z tajemnych pokoików niedostępnych dla 
zwykłych członków Krajowej Rady dobie-
gało znajome wycie złego ducha, ciążące-
go wcześniej nad zjazdowymi wyborami, 
gdzieniegdzie zbierała się ektoplazma, coś 
łkało w systemie wentylacyjnym, a przy 
kąciku kawowym stała fama i, jak to ona, 
plotła od rzeczy. Kiedy wreszcie z dwu-
godzinnym poślizgiem weszliśmy na salę 
obrad, okazało się, że Prezes poskładał to 
jakoś, tak przede wszystkim, by nikt nie 
czuł się pokrzywdzony. Chociaż, nie oszu-
kujmy się, nigdy nie jest tak, że wszystko 
się wszystkim podoba. 

W Krajowej Radzie tak dziwnie jest, 
że każdy ma coś do powiedzenia i wie... 
Jednak często bywa tak, że ambicje „coś 
zrobienia” bardzo widoczne na początku 

kadencji, z biegiem lat, z biegiem dni mi-
zernieją jakoś, a wczesny zapał przeistacza 
się w oglądanie na innych, bo się nie da. 
A czas jest taki jaki jest, nie oszukujmy się: 
marszu tryumfalnego samorządy prawni-
cze raczej nie usłyszą. Urosło nam zatem 
Prezydium Krajowej Rady do 16 osób 
(łącznie z Prezesem), co już samo w sobie 
nie jest powodem do zachwytu, gorzej 
że przyprawia o ból głowy w momencie 
próby wykazania po co oni tam są. Faktem 
jest, że stosowna uchwała w tej sprawie 
została podjęta (do obejrzenia na stronie 
KIRP) i więcej tam jest słów w rodzaju: wy-
pełnia, działa na rzecz, sprawuje, niż istot-
nej treści; w opinii WK uchwała napisana 
jest językiem, który w większości przypad-
ków uniemożliwia ocenę, czy wypełnił, czy 
działał na rzecz, jak sprawował i na czym 
jego odpowiedzialność ma polegać. 

WK nie będzie przepisywał nazwisk 
z długiej, jak się rzekło, listy prezydiantów, 
jedynie z kronikarskiego obowiązku od-
notuje, że w X kadencji mamy Prezesa, 4 
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 9 
członków. Analiza przynależności izbowej 
członków Prezydium wskazuje na to, że 
najważniejsza jest najmniejsza Izba w kraju, 
czyli zielonogórska, mają bowiem i Preze-
sa i Sekretarza, co oznacza władzę i pełną 
kontrolę władzy nad tym co zostanie za-
pisane, z tej samej Izby pochodzi również 
osoba rzucona na odcinek sławienia, czyli 
redaktor naczelny „Radcy Prawnego”. Do 
mniej znaczących Izb zalicza się warszaw-
ska, bo ma tylko członka. A nawet dwóch... 

Nasuwa się myśl o tym, jak zapisze 
się w historii samorządu X Kadencja. 
Bo poprzednia pozostawiła jednak coś 
w kształcie prawa nas dotyczącego 

A W KRAJOWEJ RADZIE...
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i przedsięwzięć nie przynoszących nam 
wstydu. Nie o to chodzi, by tworzyć te-
raz listę zasług z imienia i nazwiska, ale 
zdarzyło się wiele dobrego: przyznanie 
radcom prawnym uprawnień obrońcy 
w procesie karnym, prawo występowa-
nia w sprawach związanych z dokony-
waniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz 
utrzymywaniem ochrony znaków towa-
rowych przed Urzędem Patentowym 
RP. Skuteczne zabiegi o podwyższenie 
stawek radcowskich w sprawach z urzę-
du (po ponad 20 latach), przekonanie 
Ministra Sprawiedliwości do ogłoszenia 
wyższych stawek za sprawy prowadzo-
ne z wyboru. Że pod nowymi rządami 
z tych stawek coś nam ubyło? Tak, ale 
i coś pozostało; dwa kroki do przodu, 
jeden w tył. Nowe zasady rozdziału skła-
dek przekazały ich większą część do 
dyspozycji Izb. Nasz Skarbnik to odczu-
wa. Krajowa Rada nie przyglądała się 
biernie psuciu prawa, nasze stanowisko 
wybrzmiało w licznych komentarzach; 
w imieniu samorządu radców prawnych 
pełnomocnicy Krajowej Rady trzykrotnie 
występowali w charakterze amicus curiae 
w postępowaniu przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym w obronie podstawowych 
zasad ustrojowych naszego Państwa? 
Opinie OBSiL kwestionujące narzucane 
przez większość sejmową rozwiązania 
warte są lektury, bo pokazują potencjał 
intelektualny zgromadzony przez 35 lat 
naszego (ustawowego) istnienia. 

Ponieważ korespondencja ta kierowa-
na jest do radców prawnych katowickiej 
OIRP konieczne staje odnotowanie, że 
nasz Dziekan, Ryszard Ostrowski, wybra-
ny został na jednego z wiceprezesów 

i będzie zajmował się głównie etyką i wy-
konywaniem zawodu. Obecni jesteśmy 
także w Wyższej Komisji Rewizyjnej (kol. 
Aleksandra Otrębska – zastępca prze-
wodniczącego); kol. Małgorzata Sajdak, 
Piotr Dragon i Marek Hamerlik wchodzą 
w skład Wyższego Sądu Dyscyplinar-
nego, kol. Wacław Górecki jest zastępcą 
Głównego Rzecznika Dyscyplinarne-
go, a kol. Izabela Grudniewicz wchodzi 
w skład Krajowego Zespołu Wizytatorów. 

W stałych Komisjach KRRP znalazł się 
kol. Jędrzej Klatka, jako Przewodniczący Ko-
misji Zagranicznej, kol. Katarzyna Jabłońska 
w Komisji Aplikacji, kol. Piotr Zarzecki w Ko-
misji Integracji oraz kol. Kamil Lubelski w Ko-
misji Wspierania Rozwoju Zawodowego. 

Kolega prof. Grzegorz Łaszczyca 
wszedł w skład Rady Programowej Ośrod-
ka Badań, Studiów i Legislacji. 

Nie ma nas, póki co, w Komisji Etyki 
i Wykonywania Zawodu oraz w Komi-
sji Praw Człowieka (w Komisji tej w po-
przedniej kadencji działała nieodżało-
wana Ania Zaleska), ale przecież nikt 
nie zamyka nam drogi do zrobienia 
czegoś istotnego; jak powiedział (pra-
wie) Czepiec w „Weselu” Wyspiańskie-
go: ino by im się chciało chcieć! 

Nie ma nas też w redakcji dwumie-
sięcznika „Radca Prawny”, ponieważ Pre-
zes uznał, że w Katowicach nie ma nikogo, 
kto gwarantowałby odpowiednią ilość 
entuzjazmu dla jego poczynań i w ogóle 
znał się na tym, należy zatem przyjąć na 
wiarę, że i powołany Redaktor (Redaktor-
ka) Naczelny i cały zespół redakcyjny skła-
da się wyłącznie z członków, którzy na wy-
dawaniu periodyków zęby zjedli. 
 Wasz Korespondent 

A W KRAJOWEJ RADZIE...
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 To, co w głównej mierze odróżnia dobrego prawnika od złego to prerozumie-
nie intelektualne. Prerozumienie to wiedza, którą zdobywamy przez całe swo-
je życie. Różnice w tej wiedzy powodują, że żyjemy w innych światach, inaczej 
postrzegamy konkretne zjawiska i inaczej je oceniamy. Niestety, jest tak, że tej 
wiedzy najczęściej nam brakuje. Jest to szczególnie widoczne w kwestiach spo-
łecznych i politycznych. Postawy ludzi związane na przykład z obniżeniem wie-
ku emerytalnego, katastrofą smoleńską, z problematyką Trybunału Konstytucyj-
nego czy niezawisłością sędziowską są tego przykładem. A media dostosowują 
swój poziom do prerozumienia intelektualnego społeczeństwa.

Głównym przedmiotem rozważań prawników jest język tekstów prawnych. 
Wiedza o języku wpływa bezpośrednio na to, jak rozumiemy prawo. Dlatego ce-
lowe wydaje się przedstawienie jednego z aspektów języka, jakim są implikatury. 

Tekst prawny możemy potraktować jako pewien komunikat, w którym mo-
żemy wyróżnić trzy poziomy: to co jest powiedziane, to co jest stwierdzane 
i implikacje wynikające z tego tekstu1. W wielu sytuacjach to co jest stwierdza-
ne odbiega od tego co zostało powiedziane. Jeżeli po drobnym urazie opa-
truje nas lekarz i mówi „nie martw się, nie umrzesz” to nie obiecuje nam życia 
wiecznego. Jeżeli barman mówi: jeżeli chcesz drinka musisz mieć 18 lat, to nie 
znaczy, że jeśli mamy 40 to dostaniemy tylko herbatę.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie teoretyków interpretacji prag-
matycznymi aspektami wykładni prawa. Pragmatyka, jako dział badań języ-
koznawczych, zajmuje się analizą języka „w użyciu”, bada ona rzeczywiste 
zachowania językowe jego użytkowników. Pragmatyka zajmuje się głównie 
badaniem tych sytuacji mowy, w których informacje przekazywane są poza 
konwencjonalnie zakodowanym znaczeniem językowym. W takim ujęciu, 
treść wypowiedzi jest zwykle bogatsza niż suma składających się na nią słów. 
Język stanowi jedynie kod komunikacyjny, który umożliwia sprawniejsze for-
mułowanie komunikatu, ale nie potrafi on oddać całej złożoności procesu 
komunikacji, na który składają się także intencja komunikacyjna, kontekst czy 
podzielana przez rozmówców wiedza na temat otaczającego świata oraz 
celów jakie chcemy osiągnąć w trakcie konwersacji. Klasyczną teorią prag-

1 A.Marmor, Can the Law Imply More Than It Says? In Some Pragmatic Aspects of Strategic Speech. 
In: Language in the Law. Ed. A. Marmor, S. Soames. Oxford 2011, s. 84

mgr Konrad Kobyliński
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matyczną wyjaśniającą sposób powstania „pragmatycznego wzbogacenia” 
treści wypowiedzi jest koncepcja brytyjskiego filozofa H.P. Grice’a. Teoria 
implikatur Grice’a2 wyjaśnia jak możliwa jest komunikacja poza konwencjo-
nalnym sposobem przekazania komunikatu. Pokazuje, jak dochodzi do ko-
munikowania poza obszarem semantycznie zakodowanej treści; jak można 
przekazać więcej treści niż wskazywałaby na to surowa analiza samych słów 
składających się na wypowiedź.

Rdzeniem teorii Grice’a jest założenie, że znaczenie komunikatu powinno być 
analizowane w terminach intencji mówcy. Chodzi tu o taki komunikat, który został 
rozpoznany jako zamierzony przez odbiorcę i został nadany przez nadawcę z wolą 
odczytania go jako zamierzonego. Teoria implikatur jest sposobem opisu mecha-
nizmów, opartych na inferencji, rozpoznawaniu i odczytywaniu dodatkowych, 
pozakonwencjonalnych treści przekazywanych w akcie komunikacji. Konwersacja, 
zdaniem Grice’a, jest przykładem złożonego przedsięwzięcia, dlatego też rządzi się 
ona pewnymi regułami, które umożliwiają osiągnięcie celu, jakim jest, zrozumia-
łe – dla uczestników rozmowy, przekazanie informacji. Grice uważa, że, podobnie 
jak większość ludzkich przedsięwzięć, rozmowa opiera się na współpracy uczestni-
ków, której prawidłowość i racjonalność może zaistnieć tylko wtedy, gdy działanie 
uczestników jest, w pewnym stopniu, przewidywalne. Jak zauważa jeden z auto-
rów: „przewidywalność zaś oznacza istnienie reguł, których ludzie muszą się trzy-
mać, jeżeli chcą uchodzić za rozsądnych”3.

Grice proponuje listę maksym4, którymi kierują się zachowania konwersacyjne. 
Reguły te pełnią rolę wskazówek dotyczących tego, jak efektywnie i skutecznie 
prowadzić konwersację. Wyróżniamy5:

1) regułę prawdziwości (maksyma jakości) – wypowiadaj tylko takie sądy, w któ-
rych prawdziwość sam wierzysz, i w których prawdziwość masz podstawy wierzyć;

2) regułę informacyjności (maksyma ilości) – nie przekazuj adresatowi ani więcej, 
ani mniej informacji, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów w danej 
fazie rozmowy;

3) regułę rzeczowości (maksyma stosunku) – niech treść twoich wypowiedzi nie 
oddala się zbytnio od podstawowego, aktualnego kierunku konwersacji;

2 Początkowo Grice przedstawił swoją teorię na harvardzkich wykładach im. Williama Jamesa 
w 1967 roku. Po raz pierwszy została ona opublikowana dopiero w 1975 r. Zob. Grice H.P., Logic 
and conversation, [w]: P. Cole, J.L. Morgan (red.), Syntax and Semantcis 3: Speech acts, New York 1975

3 M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006, 
s. 74

4 Listę maksym Grice przedstawia w: H.P. Grice, Studies in the Way of Words, Harvard 1989, s. 28
5 Grice zaproponował maksymę jakości, ilości, relewancji oraz sposobu. Nazwy te mają swoje 

filozoficzne źródło w kategoriach czystego rozumu zaproponowanych przez I. Kanta. Z racji pew-
nej anachroniczności tych terminów opieramy się, w tym opracowaniu, na terminologii zapropo-
nowanej przez M. Tokarza, zob. M. Tokarz, Argumentacja…, s. 74
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4) regułę organizacji (maksyma sposobu) – nadawaj swoim wypowiedziom 
taką formę, aby odbiorca miał jak najmniejsze trudności z przypisaniem im właści-
wej interpretacji.

Cztery powyższe maksymy, ujęte razem, wyrażają ogólną zasadę współpracy 
(kooperacji), według której należy wnosić swój wkład do konwersacji tak, jak tego, 
w danym jej stadium, wymaga przyjęty cel czy kierunek wymiany słów, w której 
uczestniczysz. Oznacza to, że przestrzeganie i kierowanie się czterema powyższy-
mi regułami zapewnia spełnienie warunku racjonalności komunikacji.

Oczywiście, od razu można wobec tej listy skierować zarzut, że żaden normalny 
użytkownik języka nie kieruje swojej uwagi na przestrzeganie narzuconej listy reguł 
(maksym). Grice był jednak przekonany, że reguły te muszą, przynajmniej w czę-
ści, funkcjonować, aby akt komunikacji doszedł do skutku i osiągnął zamierzony 
cel. Mają one charakter normatywny, a nie opisowy, co wynika z normatywnego 
charakteru społecznej praktyki komunikacji6. W większości przypadków zasada 
współpracy nie doznaje naruszeń, a uczestnicy konwersacji nie posiadają żadnych 
powodów do tego, aby zarzucić drugiej stronie brak współdziałania. Jednak cza-
sami zdarza się, że nadawca wypowiada się w sposób, który pozornie wydaje się 
naruszać współpracę. 

Przyjrzyjmy się przykładowi:
A: Gdzie jest Jasiu?
B: Knajpa jest już otwarta.
Wydaje się, że osoba B swoją odpowiedzią złamała reguły informacyjności 

oraz rzeczowości, a jej zachowanie nie nosi znamion poprawnej kooperacji 
w czasie rozmowy. Jednak zasada współpracy ma charakter imperatywu na-
czelnego, którego roli nie możemy odrzucić jeśli chcemy prowadzić racjonal-
ną komunikację. Zakładając, że kooperacja wciąż kieruje powyższą wymianą 
zdań należy poszukać takiej możliwej interpretacji, która pozwoli na uznanie 
wypowiedzi B za celową i kooperatywną. Gdybyśmy nie zakładali przestrze-
gania reguł konwersacyjnych i zasady współpracy, wówczas pozostalibyśmy 
na niższym poziomie interpretacji, opartej tylko na znaczeniu językowym, 
i musielibyśmy uznać wypowiedź B np. za próbę zmiany tematu rozmowy 
lub zignorowanie pytania A. Sytuację, w której dochodzi do odejścia od pew-
nej reguły konwersacyjnej nazywamy eksploatacją tej reguły. Implikatura jest 
więc rozumowaniem (inferencję), która zachodzi wówczas gdy znaczenie 
wypowiedzi ma szerszy wymiar i bogatszą treść niż literalne, językowe zna-
czenie użytych słów.

Podsumowując: teoria implikatur stara się unaocznić i opisać pewne regu-
ły, którymi kierujemy się w celu prowadzenia racjonalnej konwersacji zmierza-

6 Zob. R.B. Brandom, Making It Explicit. Reasoning, Representing and Discoursive Commitment, 
Cambridge 1994, s. 34 – 55
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jącej do wymiany pewnych treści. Zakłada ona zdroworozsądkowo, że ludzie 
współpracują ze sobą w celu osiągnięcia porozumienia. W przypadku narusze-
nia (eksploatacji) pewnej reguły nie zawieszamy imperatywu współpracy, lecz 
staramy się dokonać takiej interpretacji, która będzie zgodna z przekonaniem 
o kooperacyjności. Teoria Grice’a stara się wyjaśnić to, skąd wiemy, że jeśli kole-
ga powie „ spotykam się dzisiaj wieczorem z kobietą” to nie chodzi mu o żonę, 
matkę, siostrę a nawet platoniczną przyjaciółkę7.

Powszechnym spojrzeniem na prawo wśród teoretyków prawa jest ujęcie 
komunikacyjne, według którego teksty prawne są postrzegane jako formy ko-
munikacji8. Wskazuje się jednak, że komunikacja za pomocą prawa ma spe-
cyficzny charakter, który nie odpowiada sytuacjom normalnej, niezaburzonej 
komunikacji dnia codziennego9. Niezależnie od różnych wątpliwości i zawiłości 
teoretycznych można wskazać na pewne pola, w których implikatury mogą 
stanowić przydatne narzędzie dla prawników zmagających się z różnorodnymi 
problemami interpretacji tekstów prawnych.

Przy uzasadnieniu decyzji interpretacyjnych sądy często powołują się na zna-
ne dyrektywy i kanony interpretacyjne. Naszym zdaniem, znaczna ich część, je-
śli nie większość, znajduje swoje zastosowanie i uzasadnienie w specyficznym 
charakterze przedsięwzięcia wykładni prawa, które polega na odczytaniu intencji 
prawodawcy10. Bez przyjęcia intencji używanie dyrektyw interpretacyjnych było-
by jak praktykowanie rytuałów religijnych po uprzednim zakwestionowaniu wiary 
Boga11. W dalszej części pracy przedstawimy jak można postrzegać dyrektywy wy-
kładni prawa jako efekty działania reguł konwersacji i zasady współpracy. 

REgUŁA PRAWDZIWOśCI

Reguła prawdziwości zakazuje celowego wprowadzania w błąd i wymaga prze-
kazywania szczerych komunikatów. Poza prostym nakazem mówienia prawdy, re-
guła ta zakazuje także wygłaszania wypowiedzi, co do prawdziwości których nie 
mamy wystarczających dowodów12.

7 A. Marmor, Can the Law s. 86
8 A. Marmor, The Pragmatics of Legal Language, Ratio Juris vol. 21 No.4 2008, B.G. Slocum, Con-

versational Implicatures and Legal Texts, Ratio Juris, vol. 29, No. 1,2016. Por. krytyke tych poglądów 
M. Greenberg, Legislation as Communication? Legal Interpretation and Study of Linguistic Communi-
cation. In: Language in the Law.

9 Jako najczęstsze powody tej sytuacji wymienia się specyfikę i pewną sztuczność języka 
prawnego jako kodu komunikacyjnego oraz kontekst stanowienia prawa, który odbiega od 
normalnego kontekstu nastawionego na kooperację, zob. A. Marmor,, The Pragmatics of Legal 
Language, s. 423 i n.

10 Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013
11 R. Ekins, J. Goldsworthy, The Reality and Indispensability of Legislative Intentions. Sydney Law 

Review 2014, vol. 36, s. 43
12 P. Grice, Studies…, s. 27
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Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi:
A: Co się stanie, gdy Rosja wstrzyma dostawy gazu?
B: Daj spokój, przecież Polska jest gazowym imperium.
Rozmówcy A, który dzieli z B pewną wiedzę wspólną (mutual knowledge) 

na temat gospodarki wie, że wypowiedź B jest jawnym fałszem. Zgodnie jed-
nak z zasadą współpracy, A nie zakłada, że B chce go wyprowadzić w błąd, 
co skłania go do poszukiwania odpowiedniej interpretacji wypowiedzi B poza 
konwencjonalnie zakodowanym znaczeniem językowym. Zdaniem Grice’a wie-
le figur retorycznych, takich jak ironia, hiperbola czy metafora, opartych jest na 
eksploatacji reguły prawdziwości.

Zastosowanie reguły prawdziwości może na pierwszy rzut oka nastręczać pew-
nych problemów, głównie z powodu tego, że prawo formułowane jest poprzez 
wypowiedzi normatywne, którym nie można przypisać wartości prawdy i fałszu. 
Można jednak dostosować ją do kontekstu stanowienia prawa uwzględniając cele 
ustawodawcy13. Tak przeformułowana reguła prawdziwości brzmi: 

Akt stanowienia prawa musi dotyczyć przepisów zgodnych z celami ustawo-
dawcy, a w szczególności:

Ustawodawca nie uchwala przepisów nie służących jego celom.
Ustawodawca nie uchwala przepisów, co do których brakuje dostatecznego 

uzasadnienia, że będą one zgodne z jego celami.
Nie jest możliwe ustalenie znaczenia przepisu prawa całkowicie pomijając jego 

ratio legis. Niemniej sądy często obawiają się jednoznacznego oparcia wykładni 
o dyrektywy celowościowe. Powtarzane jak mantra zarzuty przeciwko wykładni 
celowościowej dotyczą ryzyka dowolności w stosowaniu prawa i naruszenia za-
sady pewności prawa14. Jednakże oparcie się na pewnych regułach interpretacji 
wyprowadzonych z reguły prawdziwości pozwoli rzucić nieco światła na sposób 
dokonywania wykładni w oparciu o dyrektywy wykładni celowościowej.

Reguła prawdziwości daje dobre podstawy do interpretacji także w tych przy-
padkach gdy sąd zauważa sprzeczność między treścią przepisu a relewantnymi ce-
lami ustawodawcy. W takim przypadku sąd w pierwszej kolejności identyfikuje cele 
zamierzone przez ustawodawcę, następnie porównuje te cele z tekstem prawnym.

Często podnoszony zarzut wykładni prowadzącej do absurdalnych rezultatów 
także jest przykładem działania reguły prawdziwości15. Zakładamy, że poprawna 
interpretacja nie będzie prowadziła do rezultatów, które są sprzeczne z celami pra-
wodawcy. W literaturze dyrektywa ta często uznawana jest za dyrektywę wykładni 

13 Zob. M.B.W. Sinclair, Law and Language: The Role of Pragmatics in Statutory Interpretation, Uni-
versity of Pittsburgh Law Review 1984-1985, vol. 46, s. 397 – 398

14 Uchwała NSA z 29 maja 2000 r., FPS 2/00, ONSA 2001/1/2
15 Zob. G.P. Miller, Pragmatics and the Maxims of Interpretation, 1990 Wisconsin Law Review 1179, 

s. 1209
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językowej16, podczas gdy stanowi jedną z reguł prowadzenia dyskursu zidentyfiko-
waną przez Grice’a.

Prawnicy z regułą prawdziwości mają cały szereg problemów, ale to temat na 
osobne opracowanie17. Oczywiście, z regułą prawdziwości nie powinniśmy przesa-
dzać, szczególnie kiedy żona pyta: jak wyglądam? czy jak smakuje obiad? 

REgUŁA INfORMACYJNOśCI

Reguła informacyjności stanowi, że należy dostarczać dokładnie tyle informa-
cji, ile jest to niezbędne z punktu widzenia toczącej się konwersacji. Reguła ta na-
kłada na nadawcę wypowiedzi obowiązek dostarczenia najbardziej informacyj-
nego twierdzenia na jakie pozwalają mu dane okoliczności i posiadana wiedza. 
„Maksyma ta skutkuje dodaniem do większości wypowiedzi pragmatycznego 
wniosku, że dane twierdzenie jest najsilniejszym lub najbardziej informacyjnym, 
które można wygłosić w danych okolicznościach”18. Policja zatrzymuje radcę 
prawnego za przekroczenie prędkości. Na tradycyjne pytanie „gdzie Panu tak 
śpieszno” odpowiada: „urodziła mi się wnuczka”. Policjant kierując się dobrym 
sercem i regułą informacyjności ogranicza się tylko do pouczenia. Radca „zapo-
mniał” jednak powiedzieć, ze wnuczka urodziła się pięć lat temu. 

Identyfikacja reguły informacyjności w procesie interpretacji prawa nie 
stanowi problemu. Znajduje ona wyraz w zakazie wykładni per non est – nie 
wolno interpretować przepisów prawnych tak, aby pewne fragmenty okazały 
się zbędne. Klasyczna paremia łacińska expressio unius est exlusio alterius 
stanowi również dobry przykład. Zasada ta zakłada, że „(…) jeśli ustawodaw-
ca wymienia w przepisie i włącza w zasięg normy prawnej jeden lub więcej 
elementów należących do określonego, zamkniętego zbioru, to wyłącza tym 
samym z zakresu normy pozostałe niewymienione elementy”19. Dyrektywy 
wykładni językowej takie jak zakaz wykładni synonimicznej, homonimicz-
nej, czy też lege non distinguente są przypadkami wnioskowań opartych na 
regule informacyjności. 

Oczywiście stosowanie tego rodzaju reguł rodzi cały szereg wątpliwości. Przy 
wejściu do jednego z barów na plaży znajdował się napis; „ Nie ma butów, nie ma 
koszuli, nie ma drinka”20 Być może z tego wynika, że skarpetki i krawat nie są po-
trzebne. Ale co ze spodniami?

16 Zob. A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, cz. II, Przegląd Podatkowy 
nr. 10/2009, s. 39

17 Por. np. Z. Tobor, To do a great right, do a little wrong – rzecz o sędziowskich kłamstewkach. 
Przegląd Podatkowy 2015, nr 6

18 S.C. Levinson, Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski, K. Stachowicz, Warszawa 2010, s. 122
19 A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, 

Warszawa 2009, s. 76
20 A. Scalia, B. A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts. ST. Paul 2012, s. 108
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Warta wspomnienia jest także dyrektywa ejusdem generis („z tego samego ro-
dzaju”), zgodnie z którą jeśli prawodawca dla sprecyzowania zakresu określonego 
wyrażenia będącego nazwą kategorii ogólnej wymienia przykładowo obiekty na-
leżące do tej kategorii, to przy ocenie i kwalifikacji innych obiektów należy pomi-
jać te, które nie wykazują istotnego podobieństwa do obiektów wymienionych21. 
„Zakazuje się spożywania wódki, wina, rumu, ginu, whisky i innych napojów” – czy 
zakaz ten dotyczy także coca-coli?

Chociaż sądy rzadko explicite powołują się na tą dyrektywę, to bez wątpienia 
stanowi ona jedną z najczęściej stosowanych przy rozstrzyganiu określonych prob-
lemów interpretacyjnych22.

REgUŁA RZECZOWOśCI

Mówiąc krótko, reguła rzeczowości sprowadza się do prostego nakazu: „Mów 
na temat”. Reguła ta zakazuje „(…) dokonywania nieusprawiedliwionych, kiero-
wanych prywatnymi względami, nagłych zwrotów tematycznych, spychających 
dialog w nowym kierunku, niewynegocjowanym wcześniej z pozostałymi jego 
uczestnikami”23. Znaczenie reguły rzeczowości przy interpretacji tekstu prawnego 
jest oczywiste. U każdego interpretatora tekstu prawnego silne jest przekonanie 
o znaczeniu i istotności regulacji prawnej. Paremia in pari materia nakazująca jed-
nolitą interpretację tych samych zwrotów występujących w jednym tekście praw-
nym. Reguła rzeczowości sugeruje, że wszystkie zwroty zawarte w jednym akcie 
prawnym konsekwentnie dotyczą tego samego tematu (zakresu przedmiotowego 
ustawy), w związku z tym należy konsekwentnie używać tego samego znaczenia 
w odniesieniu do tych samych pojęć występujących w tekście.

Prawodawca natomiast nie zmienia tematu swojej wypowiedzi w sposób do-
wolny. Jest on silnie związany przede wszystkim treścią uchwalanego aktu praw-
nego. Informacji na ten temat najczęściej dostarczają przepisy początkowe ustaw 
określające zakres przedmiotowy danego aktu prawnego. Jeśli w art. 1 ustawy 
prawo zamówień publicznych stanowi: „Ustawa określa zasady i tryb udzielania 
zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień 
publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie”24, to 
jest to silny dowód na to, że w przypadku tego aktu prawnego nie będzie mowy 
o gospodarowaniu odpadami, regulacji hazardu czy działalności antynarkotykowej. 

21 Zob. A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego... s. 75
22 Przykładowo w wyroku NSA z dnia 30 października 2003 r., III SA 2290/02 sąd stwierdził, 

że przy ustaleniu znaczenia zwrotu „oraz inne usługi” należy uwzględnić wyliczenie wcześniej-
sze, którego nie można traktować jako zabiegu zbędnego lub przypadkowego: wskazuje ono, 
że i owe „inne usługi”, wymienione po nim, muszą być zbliżone swym charakterem do kategorii 
usług umieszczonych na wstępie omawianego przepisu.

23 M. Tokarz, Argumentacja…, s. 77
24 Dz.U. Nr 19, poz. 177
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W normalnej sytuacji mowy interlokutorzy bardzo rzadko dysponują tak silnym 
i jednoznacznym świadectwem relewantnego tematu konwersacji.

Reguła rzeczowości stanowi w dużej mierze uzasadnienie wykorzystywa-
nia w interpretacji prawniczej dyrektyw wykładni systemowej. Jak podkreśla się 
w orzecznictwie: „Żaden akt prawa powszechnie obowiązującego nie jest luźnym 
zbiorem przepisów, których znaczenia można się doszukać w oderwaniu od cało-
kształtu rozwiązań prawnych w danej dziedzinie”25. Reguła rzeczowości wymaga 
aby wypowiedź zawsze była interpretowana w świetle poprzednich wypowiedzi 
w sposób, który zapewniałby utrzymanie spójności konwersacji. Relewancja suge-
ruje interpretatorowi, że wszystkie przepisy danego aktu prawnego mają istotne 
znaczenie, które jest rezultatem ich wzajemnego odnoszenia się do siebie. Rozpa-
trując przepis prawa z perspektywy wykładni systemowej analizę przeprowadza 
się w świetle intencji kryjącej się za całym aktem prawnym, którego kolejne przepi-
sy stanowią odpowiednik kolejnych wypowiedzi interlokutorów pozwalających na 
wspólne ustalenie tematu konwersacji. Dyrektywy wykładni systemowej takie jak 
argumentum a coherentia lub argumentum a rubrica także znajdują swoje uzasad-
nienie w omawianej regule, która nakazuje interpretować relewantne wypowiedzi 
jako niesprzeczne i brać pod uwagę czas, w którym są wypowiadane oraz miejsce 
jakie zajmują one w ogólnym schemacie konwersacji. 

REgUŁA ORgANIZACJI

Zgodnie z regułą organizacji należy nadawać swoim wypowiedziom taką 
formę, aby odbiorca miał jak najmniejsze trudności z przypisaniem im właści-
wej interpretacji. Z reguły organizacji wynikają m.in. nakazy unikania niejasnoś-
ci, wieloznaczności, zwięzłego oraz uporządkowanego formułowania swoich 
wypowiedzi. Jeden z autorów porównuje przepisy prawne do listu w butelce, 
którą wyłowiono gdzieś na środku oceanu. Mają one być całkowicie autono-
miczne, umożliwiające ich zrozumienie bez dodatkowych informacji dotyczą-
cych autora, okoliczności powstania itp.26.

Znaczenie i waga tej reguły jest oczywiste dla każdego prawnika. Rola i donio-
słość tych postulatów jest tak wielka, że znalazły one swoje normatywne potwier-
dzenie w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w spra-
wie „Zasad techniki prawodawczej” 27. W tekście tym znajdują się liczne przepisy 
mówiące o unikaniu terminów wieloznacznych i nieostrych drogą definiowania 
(§ 146 rozporządzenia) i zwięzłym formułowaniu przepisów (§ 5 rozporządzenia). 
Sama reguła organizacji jest wprost wyrażona w § 5: „Przepisy ustawy redaguje się 

25 Wyrok NSA z dnia 4 maja 2004 r., OSK 55/04
26 P. Tiersma, A Message In a Bottle: Text, Autonomy, and Statutory Interpretation. Tulane Law Re-

view 2001, vol. 76, s. 431 i n.
27 Dz. U. Nr 1000, poz. 908
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tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm 
wyrażały intencje prawodawcy”.

Przedstawione powyżej przykłady paralelności eksploatacji reguł konwersacyj-
nych oraz dyrektyw interpretacyjnych ma dość ważkie znaczenie zarówno teore-
tyczne, jak i praktyczne. Przede wszystkim implikatury rzucają odrobinę światła na 
charakter i status różnorodnych dyrektyw i kanonów interpretacji. Znany XX-wiecz-
ny amerykański prawnik Karl Llewellyn uważał je jedynie za arbitralne i niezdolne 
do zdeterminowania znaczenia przepisów prawa, przez co uznał je za praktycznie 
nieprzydatne. Na poparcie swojego przekonania wskazał on, że większości kano-
nów interpretacji ma swoje przeciwieństwo, co prowadzi do tego, że wydają się 
one wzajemnie sobie zaprzeczać28. W wyniku przeprowadzonej przez K. Llewelly-
na krytyki, wielu prawników przyjęło postawę sceptyczną i uznało dyrektywy wy-
kładni za dołączone post factum uzasadnienia dla decyzji interpretacyjnej, która 
została uzyskana na innej podstawie29. W literaturze można spotkać stanowiska, 
według których dyrektywy wykładni są dyrektywami uzasadniania, a nie dyrek-
tywami heurystycznymi, a uzasadnienia poszukiwano w aksjologii systemu praw-
nego30 lub wskazywano, że wyznaczników statusu i treści reguł wykładni należy 
poszukiwać odwołując się do cech tekstu prawnego31. Dzięki implikaturom widać 
jak na dłoni, że są one normalnymi regułami kierującymi racjonalną komunikacją 
opartą na współpracy uczestniczących w niej osób. Powyższe zdanie może sprzy-
jać skojarzeniom z często prezentowaną opinią o racjonalności prawodawcy. Mimo 
tego, że spotkała się ona z krytyką oraz często wskazuje się na kontrfaktyczność 
tego założenia. Wydaje się jednak, że najpoważniejsza wątpliwość polega tutaj na 
tym, że interpretacja prawa polega na odczytaniu intencji prawodawcy. Chodzi tu-
taj o prawodawcę rzeczywistego oraz o jego rzeczywistą intencję, a nie o jakiegoś 
wyidealizowanego prawodawcę racjonalnego i jego intencję hipotetyczną. Teoria 
komunikacji Grice’a pozwala rozwiązać ten dylemat poprzez wskazanie, że chodzi 
w interpretacji o intencję prawodawcy rzeczywistego, który jest racjonalny w taki 
sam sposób, jak każdy inny podmiot chcący skomunikować się z inną osobą. Mów 
prawdę, mów tyle ile trzeba, mów na temat oraz mów zrozumiale – są to minimal-
ne warunki racjonalności, które spełnia także prawodawca.

Jasny jest także status kanonów i dyrektyw interpretacyjnych. Nie mają one cha-
rakteru arbitralnego oraz nie są wyjątkowym tworem kultury prawnej – są one 
narzędziami, które wykorzystujemy do odczytywania intencji, niezależnie czy cho-

28 Zob. K. Llewellyn, The Common Law Tradition: Deciding Appeals, Boston – Toronto 1960,  
s. 521 – 535

29 G.P. Miller, Pragmatics and the Maxims of Interpretation, 1990 Wisconsin Law Review 1179, s. 1180
30 T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 1978, s. 117
31 M. Zieliński, Wyznaczniki reguł wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz-

ny 1998, z. 3-4, s. 19
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dzi o intencję osoby pytającej „masz zegarek?”, czy chodzi o intencję prawodawcy 
starającego się dokonać regulacji pewnej sfery życia społecznego.

Prawników często też frapuje to, czemu językowe znaczenie tekstu tak często 
różni się od znaczenia, które przepisom prawa ostatecznie nadają sądy32. Asymetria 
pomiędzy tymi dwoma znaczeniami ma swoje przyczyny właśnie w implikaturze 
i różnicy pomiędzy znaczeniem literalnym a znaczeniem sugerowanym. W przy-
padku wykładni operatywnej zawsze mamy do czynienia do odrębnym konteks-
tem tworzonym przez stan faktyczny danej sprawy. Jak ujął to K. Płeszka: „sędzia 
patrzy na stan faktyczny poprzez pryzmat normy, wykładni normy dokonuje zaś 
z punktu widzenia rozstrzyganego stanu faktycznego”33. Zmiana znaczenia w ta-
kich wypadkach ma związek z działaniem implikatur konwersacyjnych.

Najważniejsza jednak konkluzja jest taka, że traktowanie wielu dyrektyw jako 
dyrektyw wykładni językowej jest błędne. Dyrektywy te nie mają umocowania 
w wykładni językowej, lecz w naturze procesu komunikacyjnego. Błędne są więc 
stanowiska, często przytaczane przez sądy, mówiące o granicach wykładni języko-
wej bądź o wyłączności wykładni językowej. Ustalenie znaczenia tekstu prawnego 
za pomocą wyłącznie wykładni językowej jest niemożliwe, choćby z tego powodu, 
że żadna z tych dyrektyw nie jest ściśle związana z językowym sposobem sfor-
mułowania przepisu, lecz są to dyrektywy służące do odkrywania intencji nadaw-
cy komunikatu. Możliwe, że najważniejszą lekcją dla prawników, pochodzącą od 
Grice’a, jest jego przekonanie, że to intencja związana z wypowiedzią determinuje 
znaczenie. Grice pokazuje, że dopóki przestrzegana jest zasada współpracy (a cięż-
ko sobie wyobrazić aby prawodawca chciał nas oszukać, okłamać lub nie traktował 
swoich komunikatów na serio) to właściwe podejście do komunikacji zakłada wy-
korzystanie wszystkich możliwych inferencji (chociażby na przykładzie eksploatacji 
reguł konwersacji) zmierzających do właściwego odczytania intencji. 

Prawodawca w procesie legislacyjnym stara się tak sformułować przepisy, by 
istotne treści prawne nie musiały być ustalane w drodze implikatur. W życiu co-
dziennym korzystanie z implikatur jest dużo częstsze. W literaturze zwraca się 
uwagę na ograniczoną możliwość zastosowania koncepcji Grice’a do interpretacji 
przepisów prawa. Podkreśla się, że konwersacja prawodawcy z sądami ma często 
charakter działań strategicznych a nie kooperacyjnych34. Należy brać to pod uwa-
gę, ale naszym zdaniem nie przekreśla to użyteczności przedstawionej koncepcji 
przy rozwiązywaniu wielu problemów praktycznych.

32 B.G. Slocum, Conversational Implicatures…, s. 23
33 K. Płeszka, Uzasadnienie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje, Kraków 1996, s. 43
34 Por. np. A. Marmor, Can the Law…, s. 96 i n.
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Począwszy od 8 września 2016 r. 
i wejścia w życie zmian w procedu-
rze cywilnej w tym art. 132 § 2 k.p.c. 
– pełnomocnik nie musi przedkładać 
do sądu dowodu o doręczeniu pisma 
do pełnomocnika zawodowego – wy-
starczy że zamieści w piśmie proceso-
wym oświadczenie o doręczeniu lub 
jego nadaniu przesyłką poleconą. Od 
stycznia bieżącego roku Poczta Polska 
SA uruchomiła możliwość w miejsce 
czasochłonnej „zwrotki papierowej” 
korzystanie np. poprzez oprogramowa-
nia iEPO (www.itpost.pl) generowanie 
i wysyłanie „zwrotki elektronicznej”, co 
niezmiernie ułatwia i przyspiesza pracę 
sekretariatów kancelarii. 

EPO powoduje, iż odbierają-
cy przesyłkę potwierdza jej od-
biór i datę otrzymania przesyłki 
w elektronicznym formularzu 

potwierdzenia odbioru za pomocą 
urządzenia umożliwiającego od-
wzorowanie pisma własnoręcz-
nego, umieszczając czytelny podpis 
zawierający imię i nazwisko. Podpis 
ten jest składany w taki sposób, aby 
wszelkie dane behawioralne podpisu, 
w tym siła nacisku, kąt nachylenia były 
możliwe do weryfikacji, w sposób 
równoważny analizie grafologicznej 
zapewniając tym samym funkcję iden-
tyfikującą własnoręcznego podpisu. 

W przypadku gdy dla odbierające-
go jest przeznaczona więcej niż jed-
na przesyłka, potwierdzenie odbioru 
i daty otrzymania przesyłek może na-
stąpić przez jednokrotne umieszcze-
nie podpisu odbierającego. W takim 
przypadku przyjmuje się, że potwier-
dzenie odbioru zostało dokonane 
w stosunku do każdej z przesyłek.

Prof� UO dr hab� Dariusz Szostek

ElEkTRonICZnE PoŚWIAdCZEnIE 
odbIoRu W kAnCElARII…
CZylI WygodA I SZybkoŚć !!!

KTO NIE KLIKA TEN UMIERA
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Oprogramowanie obsługujące urzą-
dzenie umożliwiające odwzorowanie 
pisma własnoręcznego oraz system 
teleinformatyczny obsługujący elek-
troniczny formularz potwierdzenia od-
bioru zapewniają integralność danych 
zawartych w elektronicznym formula-
rzu potwierdzenia odbioru z podpisem 
własnoręcznym złożonym przez odbie-
rającego przesyłkę, w ten sposób, że są 
rozpoznawalne wszelkie zmiany tych 
danych dokonane po złożeniu podpisu.

Po pozostawieniu zawiadomienia 
o możliwości odbioru przesyłki we 
właściwej placówce pocztowej opera-
tora i oddaniu przesyłki do tej placówki, 
informację o dokonaniu powtórnego 
zawiadomienia umieszcza się w elek-
tronicznym formularzu potwierdzenia 
odbioru właściwa placówka pocztowa.

Wypełniony elektroniczny formularz 
potwierdzenia odbioru jest opatrywany 

przez doręczającego podpisem elektro-
nicznym w rozumieniu art. 3 Rozporzą-
dzenia eIDAS i nie później niż następne-
go dnia roboczego jest przekazywany 
do systemu teleinformatycznego pod-
miotu wysyłającego. Gdzie jest archiwi-
zowany elektronicznie. 

Elektroniczne poświadczenie od-
bioru niezmiernie przyspiesza obieg 
„zwrotki”, jest tańsze niż tradycyjna, pa-
pierowa usługa potwierdzenia odbioru, 
nie wspominając braku kosztów wydru-
ku, digitalizacji, archiwizacji w postaci 
papierowej. No i wreszcie pełnomoc-
nicy nie tylko mogą w ten sposób od-
bierać pisma ale także nadawać….. bez 
konieczności wypisywania ręcznego 
lub wydruku zwrotki, a fakt odbioru jest 
odnotowywany automatycznie następ-
nego dnia w systemie elektronicznym 
iEPO – bez konieczności oczekiwania 
na listonosza ze zwrotką…. 

KTO NIE KLIKA TEN UMIERA
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doZWolonA REklAmA (InFoRmACJA) W InTERnECIE, oboWIĄZEk 
doSkonAlEnIA ZAWodoWEgo A odPoWIEdZIAlnoŚć dySCyPlInAR-
nA, CZy blIŻEJ SPECJAlIZACJI? „PREFERoWAnE PRAkTykI” u AdWokA-
TÓW, SkREŚlEnIE Z lISTy APlIkAnTÓW Po nIEZdAnym kolokWIum, 
RAdCA PRokuRAToRII gEnERAlnEJ – noWy (STARy) ZAWÓd, kRÓTko, 
CyTAT nA konIEC RubRykI

doZWolonA REklAmA (InFoRmACJA) W InTERnECIE
Wyższy Sąd dyscyplinarny Adwokatury w orzeczeniu z dnia 

22.10.2016 r. (120/15) rozstrzygnął bardzo ważną kwestię z zakresu dozwo-
lonej reklamy (takim pojęciem posługuje się nadal Kodeks Etyki Adwokackiej). 
Orzeczenie to wydaje się na tyle istotne również dla nas, że warto przytoczyć naj-
ważniejsze kwestie poruszone w uzasadnieniu.

W rozstrzyganej sprawie obwiniona korzystała z usługi Google Adwords, dzięki 
której po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej słowa „adwokat” oraz nazwy miej-
scowości, w liście wyników na wysokich miejscach pojawiały się zapisy o treści: ad-
wokat, nazwa miejscowości, informacja dotycząca Kancelarii, forma rozliczeń z zakre-
su usług, sposób kontaktów oraz zapewnienie o dyskrecji. Rzecznik dyscyplinarny 
uznał, że naruszyła w ten sposób zakaz korzystania z reklamy. Sąd dyscyplinarny I in-
stancji jednak stwierdził, że nie został złamany zakaz etyczny, skoro zamieszczone 
ogłoszenie było jedynie ogólną informacją dla klienta szukającego pomocy prawnej. 
Nie była to więc zakazana reklama ani próba pozyskania klienta w sposób naruszają-
cy godność zawodu, prawo lub zasady współżycia społecznego. Sąd dodał, że przy 
korzystaniu z Internetu należy powstrzymać się od publikowania treści wartościują-
cych i ocennych oraz takich które mogą skojarzyć się z faktami lub zdarzeniami dra-
stycznymi i mogącymi naruszyć godność zawodu. Odwołanie od tego orzeczenia 
wniósł rzecznik dyscyplinarny. Wyższy Sąd Dyscyplinarny utrzymał uniewinniające 
orzeczenie w mocy i zajął następujące stanowisko:
•	 korzystanie z Google Adwords jest reklamą (szeroko to uzasadniając przywoła-
nymi definicjami);

TO NAS DOTYCZY 
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•	 art. 24 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym nakazuje 
zniesienie wszelkich całkowitych nakazów dotyczących informacji han-
dlowych dostarczanych przez zawody regulowane, a państwo powinno 
zapewnić zgodność tych informacji handlowych, które odnoszą się w szcze-
gólności do niezależności godności i uczciwości zawodowej oraz tajemnicy zawo-
dowej, z zasadami dotyczącymi wykonywania zawodu, zgodnie z prawem 
wspólnotowym i szczególnych charakterem danego zawodu. ustalone zasady 
muszą być niedyskryminacyjne, proporcjonalne i wynikające z nadrzęd-
nego interesu publicznego;
•	 organ stosujący regulacje krajowe musi je interpretować biorąc pod 
uwagę cel i ducha dyrektywy (nawet, jeśli nie została wdrożona w terminie; 
również w odniesieniu do przepisów krajowych wydanych przed przyjęciem Dy-
rektywy przez Unię). Wyjątkowo i pod pewnymi warunkami dyrektywa 
może być bezpośrednio skuteczna w relacjach „jednostka-państwo”, ale 
tylko na korzyść podmiotów prywatnych, które mogą w postępowaniu kra-
jowym wywodzić w niej swoje uprawnienia nie ponosząc odpowiedzialności za 
postępowanie sprzeczne z prawem krajowym.

W konkluzji WSD uznał, że dekodując normę sankcjonowaną należy uwzględnić 
treść art. 24 Dyrektywy. Wynika z tego, że odpowiedzialność dyscyplinarna 
odnosi się nie do każdego korzystania z reklamy, a tylko, gdy jest ono 
sprzeczne z prawem publicznym (też wspólnotowym), obowiązkami za-
wodowymi oraz zasadami etyki, szczególnie gdy naruszona jest niezależność, 
godność i tajemnica zawodowa.

W tym kontekście należy przypomnieć, że wrocławska rada adwokacka po-
wołała w styczniu br. zespół do spraw przeciwdziałania niedozwolonym 
praktykom reklamowania usług prawniczych. Ma on stale monitorować in-
formacje z tego zakresu i może je uzyskiwać również od osób kontaktujących się 
z zespołem.

oboWIĄZEk doSkonAlEnIA ZAWodoWEgo A odPoWIEdZIAlnoŚć 
dySCyPlInARnA

Postanowieniem Sądu najwyższego z dnia 13 grudnia 2016 r., sygnatura 
akt SdI 60/16 oddalono kasację od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 
Adwokatury. Utrzymano więc stanowisko, że adwokatura może obligować swo-
ich członków do doskonalenia zawodowego w sposób określony przez 
jej organ i to pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sąd Najwyż-
szy uznał, co prawda, że istnieje różnica co do pojęcia przewinienia dyscyplinar-
nego w obu zawodach („nienależyte wykonywanie zawodu u radców prawnych”, 
a „naruszenie swych obowiązków zawodowych u adwokatów”). Przede wszystkim 
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jednak najważniejsza w rozpatrywanej sprawie jest zmiana normatywn, a tj. usta-
wowa delegacja do wydania regulaminu o obowiązku doskonalenia za-
wodowego. Sąd wskazał, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem ustawo-
wym, więc i regulamin ma umocowanie ustawowe. Członek samorządu ma więc 
obowiązek zawodowy podnoszenia swoich kwalifikacji, a na samorządzie ciąży 
zadanie, by mu to umożliwić. Bez takiej regulacji nie byłoby możliwe sprawowanie 
pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Racjonalny ustawodawca nie 
mógł pozostawić kwestii wymuszania doskonalenia zawodowego i eli-
minowania z zawodu wyłącznie mechanizmom rynkowym.

CZy blIŻEJ SPECJAlIZACJI? „PREFERoWAnE PRAkTykI” u AdWokATÓW
Nie możemy w naszym samorządzie uzgodnić poglądów co do wprowa-

dzenia możliwości powoływania się na specjalizację odpowiednio wery-
fikowaną. Najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana ustawowa, ale do tego 
trzeba wniosków obu samorządów. W projekcie Kodeksu Etyki z 2013 r. podjęto 
próbę stworzenia w okresie przejściowym możliwości zaakceptowania przez 
organ samorządu uregulowanego informowania o posiadaniu określonej spe-
cjalizacji. Miało to służyć uporządkowaniu chaosu w naszych ogłoszeniach in-
formacyjnych. Zjazdy z 2014 r. i 2015 r. tego nie przyjęły. Natomiast tą drogą 
poszli adwokaci i w ubiegłym roku prezydium NRA podjęło uchwałę w spra-
wie umieszczania w Krajowym Rejestrze Adwokatów zadeklarowanych przez 
adwokata preferowanych praktyk. Lista obejmuje 29 dziedzin prawa, w tym 
„praktykę ogólną”, a każdy adwokat wykonujący zawód może z listy wybrać 
najwyżej pięć praktyk. Niewątpliwie wprowadza to pewną kontrolę nad rzetel-
nością takiej informacji, której przeprowadzenie u nas nie jest możliwe. 

SkREŚlEnIE Z lISTy APlIkAnTÓW Po nIEZdAnym kolokWIum
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 26 września 2016 r. (SK 11/14) roz-

strzygając skargę konstytucyjną orzekł, iż przepis art. 79 ust. 2 Prawa o adwo-
katurze przyznający okręgowej radzie adwokackiej uprawnienie do skreślania 
aplikanta z listy w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji w przypadku stwier-
dzenia jego nieprzydatności do wykonywania zawodu – jest zgodny z Kon-
stytucją. Aplikanta skreślono po dwukrotnej negatywnej ocenie z kolokwium 
rocznego. Trybunał wskazał, że wykonywanie zawodu zaufania publicznego 
wiąże się z ochroną dóbr o szczególnym charakterze, a organy samorządu 
mają obowiązek tak ukształtować odbywanie aplikacji, by stworzyć warunki 
do właściwego przygotowania zawodowego w zakresie wiedzy i praktycznych 
umiejętności. muszą więc oceniać osobiste predyspozycje aplikanta 
oraz wiedzę i mieć możliwość eliminowania z grona aplikantów osób 
nie dających rękojmi, że będą w stanie podołać wymaganiom. 
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RAdCA PRokuRAToRII gEnERAlnEJ – noWy (STARy) ZAWÓd
Weszła w życie nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2261). 

W Prokuratorii zatrudniani są (na podstawie mianowania lub umowy o pracę radco-
wie Prokuratorii generalnej (nie „radcowie prawni”). Mogą to być osoby posia-
dające uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego. Obowiązuje ich „ta-
jemnica Prokuratorii Generalnej”, która stanowi tajemnicę zawodową w rozumieniu 
przepisów odrębnych (tych radców dopisano w treści art. 180 par. 2 KPK). Zwolnienie 
z tej tajemnicy też określają przepisy odrębne. Ustawa stanowi, że przy wykonywa-
niu czynności są niezależni i kierują się własnym przekonaniem i wiedzą 
prawniczą. muszą jednak wykonywać polecenia przełożonych dotyczące 
„treści czynności”. mogą jednak żądać wydania poleceń na piśmie z uza-
sadnieniem a także ich zmiany bądź wyłączenia się ze sprawy. Jeśli w postę-
powaniu ujawnią się nowe okoliczności radcowie mogą samodzielnie podejmować 
decyzję dotyczące jego toku. Podobnie jak u nas uregulowano immunitet z zakresu 
wolności słowa, a także kary dyscyplinarne. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą 
korzystać z obrońcy (więc na pewno i z radcy prawnego). Od orzeczeń komisji dy-
scyplinarnych II instancji służy odwołanie do sądu apelacyjnego. Stworzono też 
możliwość przepływu pomiędzy zawodami prawniczymi. Można też zawiesić rad-
cowskie prawo wykonywania zawodu w razie podjęcia pracy w Prokuratorii.

kRÓTko
Wspólny problem. Profesor Gutowski, Dziekan adwokatów w Poznaniu, w wy-

wiadzie dla „Rzeczpospolitej” wskazał na problem, o którym wolimy zapominać. Je-
śli politycy zdecydowali o otwarciu zawodów prawniczych to należy od nich żądać 
stworzenia szans dla uczciwej konkurencji. Niedopuszczalne jest bowiem funk-
cjonowanie na wspólnym rynku usług prawnych pseudodoradców działających bez 
ograniczeń dotyczących ich umiejętności i zasad etyki. Ale niedopuszczalne też jest 
„by lwią cześć dochodu z rynku prawniczego (ponad połowa) – w niemałej części op-
artego na obsłudze spółek Skarbu Państwa – trafiała do kilku zagranicznych kancelarii”.

Trudno się z tym nie zgodzić. A może powinniśmy wspólnie poszukać rozwią-
zania problemu.

Czynności niedopuszczalne. W Kodeksie Etyki Adwokackiej ograniczono 
zakaz brania udziału w czynnościach egzekucyjnych tylko do tych egzeku-
cji, z którymi wiąże się użycie przymusu bezpośredniego. W naszym kodeksie 
zakaz „zajęć niedopuszczalnych” określony został przy pomocy pojęć ogólnych, 
ale przy jego interpretacji warto brać pod uwagę opisany wyżej konkret. 

Aplikacje, egzaminy – liczby. W ciągu 10 lat państwowych egzaminów do-
puszczających do aplikacji przystąpiło do niego u nas 58 tysięcy (dostało się 43%), 
a u adwokatów 35 tysięcy (dostało się 37%). Nie zdało (za 7 lat) u adwokatów 2038 
(73%), u radców prawnych 5166 (71%). Odwołań uwzględniono u adwokatów 29%, 

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI



32

u radców 23%. Ciekawe jest też porównanie ilości godzin aplikacyjnych. U adwo-
katów jest to 140 godzin rocznie, a u radców prawnych – wykładów wg lat 129, 114, 
86; ćwiczeń wg lat 111, 126, 154.

Rekomenduję artykuł K. Napiórkowskiej-Piłat pt. „Analiza orzecznictwa w spra-
wach odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminów” opubliko-
wany w kwartalniku ministerstwa „Na wokandzie” nr 30 z 2016 r. 

CyTAT nA konIEC RubRykI
„Prawo w znaczeniu tekstu, lex, nigdy nie jest doskonałe i często potrzebujemy 

ius – pewnej nadwyżki, która pozwoli złagodzić rygoryzm tekstu tak, aby orzeczenie 
było nie tylko formalnie poprawne, ale także sprawiedliwe, racjonalne i słuszne… Ius 
bez lex okazuje się bezradne, ale lex bez ius bardzo często bywa bezduszne… U nas 
wciąż niestety jest za dużo lex – a w świecie ius cały czas nie umiemy się poruszać.”

 (Profesor T. Koncewicz przywołując profesora J. Zajadło)

WymIAR SPRAWIEdlIWoŚCI PRZEd nAJTRudnIEJSZym WyZWAnIEm
CZy my JESTEŚmy PRZygoToWAnI?
Do zagrożeń dla bezpieczeństwa prawnego obywateli wynikających z istnienia 

dwóch systemów prawa w następstwie niepublikowania orzeczeń Trybunału Konsty-
tucyjnego (o czym pisałem w ubiegłorocznym numerze naszego czasopisma) należy 
dołączyć wątpliwości co do skuteczności aktualnych i przyszłych orzeczeń Trybunału, 
którego skład jest wadliwy (włączono do orzekania sędziów wybranych z naruszeniem 
prawa, a i Prezesa powołano wbrew orzecznictwu Trybunału, urealniono zagrożenia 
dla niezawisłości sędziów poprzez zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz po-
wołanie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej z udziałem czynnika społecznego). 

Jak to określił były prezes Trybunału profesor M. Safian „wyroki Trybunału wydane 
w nieuprawnionym do orzekania składzie będą dotknięte wadą. Ale będą funkcjono-
wać w przestrzeni prawnej”. Wskazał też na to, że „powstaje głęboki podział prawa 
na obszary, w których funkcjonować będą odrębne porządki prawne, konkurencyjne 
normy i zasady… Państwo nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa praw-
nego, pewności i przewidywalności prawa”. Były Prezes Trybunału stawia, więc pyta-
nie – co mają w tej sytuacji czynić sądy – przecież ludzie oczekują od wymiaru spra-
wiedliwości ochrony swych praw i wolności konstytucyjnych. „Profesor Uniwersytetu 
Śląskiego i Prezes Stowarzyszenia Sędziów polskich Iustitia Krystian Markiewicz wska-
zuje, że sędzia orzekający w konkretnej sprawie stanie przed dylematem: czy uznać, 
że przepis jest zgodny z Konstytucją czy też nie, czy zadać pytanie takiemu trybuna-
łowi czy też samemu rozstrzygnąć czy norma obowiązuje. Profesor jednoznacznie 
opowiada się za rozwiązaniem alternatywnym dla kontroli konstytucyjności jakim 
powinna być rozproszona kontrola konstytucyjności sprawowana przez sądy 
powszechne i administracyjne oraz Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.
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Jak więc widać sędziowie stają przed bardzo trudnym i ważnym wyzwa-
niem. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Gersdorf. Na zgromadzeniu przedsta-
wicieli sądów dnia 30 stycznia 2017 r. zaapelowała do wszystkich sędziów, by podjęli 
walkę „o prawo, o sposób jego interpretacji, o jego przestrzeganie” oraz by nie szukali 
usprawiedliwień, a w ostateczności nie szli na życiowe ustępstwa. Dodała też „nie ma 
walki bez ofiar”, i że „trzeba się przygotować nawet na sądy dyscyplinarne, na ryzyko 
usunięcia z urzędu, na wszystko”. Środowisko sędziowskie powinno się zjednoczyć 
wokół idei państwa prawa, bo taka jest powinność wobec przyszłych pokoleń. Profe-
sor Markiewicz dodaje, że „jeśli ktoś chce być sędzią nie może reagować strachem na 
to co mówi władza… Mamy alternatywę: zamiast rządów prawa – bezprawie, gdzie 
nie liczą się racje, prawa i wolności, ale siła, układy i strach”.

Nie ulega wątpliwości, że opisana sytuacja stawia i nas przed dylematem 
(zob. przywołany wyżej artykuł). Jesteśmy przecież uczestnikami wymiaru 
sprawiedliwości. będziemy sobie stawiali pytanie – jak uzyskać wyrok, 
który nie będzie podważany, ale i – jak mamy się zachować tj. – czy wy-
brać konformizm czy zjednoczyć się z sędziami wokół idei państwa pra-
wa. naszą wspólną misją jest też dbanie o to, by obywatel (nasz klient) 
czuł się przed sądem bezpieczny i wierzył, że sędzia jest niezawisły. Czy 
więc możemy nie udzielać sędziom wsparcia i pozostawiać ich w izolacji 
i zdaniu na łaskę i niełaskę polityka.

mamy więc prawo oczekiwać od naszego samorządu zajęcia meryto-
rycznego stanowiska oraz pomocy i ochrony.

Aktywność naszego samorządu jako współorganizatora konferencji na Uniwer-
sytecie Śląskim 3 marca 2017 r. pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego, a rozpro-
szona kontrola zgodności prawa z Konstytucją” – współsygnatariusza wystąpienia 
stowarzyszeń i samorządów prawniczych do Prezydenta RP, a także uczestnika 
przygotowań do Kongresu Prawników daje nadzieję.

Pewne zdziwienie może więc wywoływać artykuł b. Prezesa D. Sałajewskiego 
w „Rzeczpospolitej”, w którym odnosząc się do już prowadzonej przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości reformy wymiaru sprawiedliwości nie podniósł najważniejszej kwe-
stii, tj. niezawisłości sędziowskiej i jej gwarancji. Przecież nawet gdyby, w co wątpię, 
ministerstwo zechciało nas „wysłuchać” to poparcie przez środowiska prawnicze 
projektowanej reformy nie byłoby możliwe bez odniesienia się do problemu nie-
zawisłości. I niczego tu nie załatwi „gotowość pozbycia się korporacyjnych protek-
cjonizmów”. Najbardziej słuszna reforma organizacyjna wymiaru sprawiedliwości nie 
może iść w parze z naruszaniem niezawisłości sędziowskiej.

Zenon Klatka
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CÓŻ To JEST PRAWdA?

Dr hab� Tomasz Kubalica

Poprzedni felieton na temat wol-
ności słowa zakończyliśmy wnio-
skiem, że tego rodzaju wolność nie 
może być absolutna, gdyż ma słu-
żyć prawdzie� Czy tak na pewno być 
musi? Czy nie możemy uwolnić się 
od prawdy? Czy prawda jest nam 
koniecznie potrzebna? Czy prawda 
stanowi wartość samą w sobie, czy 
raczej jedynie środek do celu? Czy 
można kłamać w dobrej wierze? Co 
to w ogóle znaczy prawda?

Wolność ma służyć prawdzie. Znie-
sienie wolności przez totalitarną władzę 
w pierwszej kolejności wymierzone jest 
przeciwko wygłaszanej przez opozycję 
krytyce i zawartej w niej prawdzie. Mecha-
nizmy totalitarnej manipulacji celnie de-
maskuje George Orwell w znanej książce 
Rok 1984. W jego antyutopii problemem 
nie jest sama wolność słowa, lecz prawdy 
niezgodne z polityką Ministerstwa Praw-
dy. Czy rzeczywiście prawda jest aż tak 
istotna? Cóż to jest prawda?

W filozofii znane są eksperymenty 
myślowe, polegające na wyobrażeniu 
sobie konsekwencji hipotetycznego sce-
nariusza w celu zrozumienia pewnych 

istotnych spraw. I tak spróbujmy na zasa-
dach takiego eksperymentu myślowego 
wyobrazić sobie, co by było, gdyby za-
brakło prawdy. Co to znaczy brak praw-
dy? Przede wszystkim brak prawdy ozna-
czałby, że prawda nie istnieje w ogóle 
lub przynajmniej nie byłaby możliwa do 
zastosowania. Ewentualnie brak praw-
dy oznaczałby również, że chociaż jakaś 
prawda istnieje, to jednak nie odgrywa-
łaby większego znaczenia w naszym po-
stępowaniu. Jakie byłyby konsekwencje 
założenia świata bez prawdy? W pierw-
szym przypadku prowadziłoby to do 
niemożności rozpoznania popełnionego 
błędu. Moglibyśmy notorycznie tkwić 
w błędzie, którego nie moglibyśmy po-
znać. Nasze życie pogrążyłoby się w cha-
osie i bezradności. W drugim przypadku 
byłoby niewiele lepiej, gdyż rezygnując 
z dążenia do prawdy, również pogrążyli-
byśmy się w fikcji i chaosie. Można zatem 
powiedzieć, że życie bez prawdy byłoby 
skazane na działania pozorne.

Nasz myślowy eksperyment pokazał 
nam, że prawda jest konieczną wartoś-
cią w naszym życiu, ale nie wyjaśnił, co 
to znaczy prawda. Podstawową intuicję 
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naszego sposobu rozumienia prawdy 
i fałszu trafnie wyraził Arystoteles, we-
dług którego prawdą jest mówić o tym, 
co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, 
że tego nie ma. Fałszem jest natomiast 
stwierdzać istnienie tego, czego nie 
ma, lub nieistnienie czegoś, co jest. Ten 
sposób rozumienia prawdy nazywamy 
dziś korespondencyjną teorią prawdy, 
gdyż zakłada konieczną relację między 
tym, co mówimy a tym, jak jest w rze-
czywistości. Mimo trafności ujęcia istoty 
prawdy definicja Arystotelesa wcale nie 
zamknęła tematu, lecz przeciwnie – ot-
warła wrota do dalszej dyskusji nad istotą 
prawdy. Zaczęto dopytywać się, czym 
charakteryzuje się relacja, która zachodzi 
między myślą o rzeczy a rzeczą samą. 
Czy to relacja zgodności? Adekwatności? 
Podobieństwa? Problemy dotyczą jed-
nak nie tylko samej relacji, lecz również 
istoty obu połączonych przez nią czło-
nów. Czym jest myśl o rzeczy? Czy to jest 
sąd? Pojęcie? Czym jest rzecz sama? Czy 
to zjawisko? Stan rzeczy?

Ważna jest nie tylko istota prawdy, lecz 
również kwestia kryterium prawdziwości. 
Najlepiej byłoby dysponować powszech-
nymi i niezawodnymi kryteriami, pozwa-
lającymi odróżnić prawdę od fałszu. Prob-
lem polega jednakże na tym, iż większość 
kryteriów prawdy ma charakter częściowy 
i nie jest niezawodna. Na przykład kryte-
rium doświadczenia może nas mylić, gdy 
na przykład próbujemy oszacować wiel-
kość oddalonego budynku. Doświadcze-
nie oparte na zmysłach mówi nam, że jest 
on mały, podczas gdy rozum na podsta-
wie wiedzy na temat perspektywy każe 
uznać coś wręcz przeciwnego. Praktyka 

może być kryterium prawdziwości, ale 
nie zawsze można ją zastosować. Można 
praktycznie sprawdzić, czy śnieg jest biały, 
ale trudno byłoby się w ten sposób prze-
konać, czy wszechświat jest nieskończo-
ny. Mylące może być kryterium spójności, 
albowiem każda bajka jest wewnętrznie 
konsekwentna, chociaż jest fikcją mającą 
niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ta-
kie i inne ograniczenia znanych nam kry-
teriów prawdziwości pokazują, że mogą 
być użyteczne tylko z pewną dozą ostroż-
ności, gdyż nie mamy nic lepszego.

Jeżeli wiemy, że prawda istnieje i jest 
ważna, nie mniej istotna jest sprawa jej 
osiągalności. A co, jeśli prawda jest nie-
możliwa do uzyskania? Wydaje nam się, 
że coś wiemy, czyli że mamy jakieś praw-
dziwe przekonania. Na przykład, że nasza 
Ziemia ma jedno słońce. Takie jest nasze 
prywatne przekonania, lecz czy istnieją 
nie tylko subiektywne, lecz obiektywne 
kryteria pozwalające odróżnić wiedzę 
od jej pozoru. Skąd właściwie wiemy to, 
co wiemy? Zwykle nie czerpiemy naszej 
wiedzy bezpośrednio z doświadczenia, 
lecz z książek i innych pośrednich źródeł 
informacji. Ufamy, że autorzy tej wiedzy 
oparli się na niezawodnych źródłach. Czy 
tak być musi? Niekoniecznie. Nawet jeśli 
nie zakładamy złej woli autorów źródeł 
naszej wiedzy pośredniej, to jednak hi-
storia nauki pokazuje, że wiedza ma cha-
rakter dynamiczny i wszystkie teorie na-
ukowe prędzej czy później przestają być 
aktualne. Żadna wiedza naukowa nie jest 
absolutna i ulega historycznym przemia-
nom. Nieco inaczej wydaje się być z wie-
dzą bezpośrednią. Wszak jesteśmy pew-
ni na przykład tego, że przed nami stoi 
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szklanka z herbatą. Czy na pewno? Nawet 
w tym przypadku bezpośredniego do-
świadczenia możemy mieć do czynienia 
ze złudzeniami, jak na przykład takim, że 
łyżeczka w naszej herbacie wydaje się 
złamana. A jeżeli niektóre nasze doznania 
mogą być złudne, to musimy wiedzieć, 
jak odróżnić te prawdziwe od fałszywych. 
Takie wątpliwości podważają przekonanie 
o absolutnej pewności bezpośredniego 
doświadczenia. Skąd wiemy, że właśnie 
nie śnimy lub – co gorsza – nie jesteśmy 
obłąkani i nie doznajemy zmysłowych 
omamów. Czy możemy wyraźnie odróż-
nić sen od jawy, czy złudzenie zmysłowe 
od rzeczywistości? Takie i inne argumenty 
rozważał ojciec filozofii nowożytnej René 
Descartes, poszukując niezawodnej pod-
stawy ludzkiej wiedzy. Jego metodycz-
nemu wątpieniu uległa nie tylko nasza 
wiedza oparta na doświadczeniu włas-
nym i cudzym, lecz nawet najmocniejszy 
rodzaj wiedzy, jaką jest matematyka. Ar-
gument ten nosi nazwę deus malignus 
i opiera się na hipotezie istnienia siły, która 
jest zdolna do tego, aby kreować i modyfi-
kować w nas myśli wraz ze sztucznym po-
czuciem ich pewności i oczywistości. Ów 
deus malignus mógłby mieć tak dużą siłę 
oddziaływania, że nie jesteśmy w stanie 
wykryć oszustwa i w konsekwencji każda 
nasza wiedza, także matematyczna, 
przestaje być pewna. Tym argumentem 
Kartezjusz wyznacza granice naszej 
wiedzy, poza którą znajduje się nie tyle 
fałsz, ile coś niepojmowalnego. Okazuje 
się, że nie tylko nasza wiedza może być 
pozorna, lecz przede wszystkim, że tak 
dokładnie to nie wiemy, czy coś w ogóle 
możemy wiedzieć.

Ponadto niejednokrotnie zdarza się, że 
uczestnicząc w dyskusji, musimy uznać 
racje obu stron. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia, gdy na przykład jedna oso-
ba uważa, że Jaś jest łysy, a druga – że 
jest brunetem i uznajemy, że obie strony 
mają racje, ponieważ pojęcia łysy i brunet 
nie wykluczają się wzajemnie. Czyniąc 
tak, stajemy się relatywistami pojęcio-
wymi, gdyż okazuje się, że w zależności 
od przyjętej konwencji językowej, każdy 
może mieć swoją prawdę i nie ma moż-
liwości, jak rozstrzygnąć zaistniałą różnicę 
zdań. Tego rodzaju paradoksy względ-
ności pojęciowej badał Hilary Putnam. 
Okazuje się, że względność pojęciowa 
i wynikający z niej relatywizm prawdy 
stoją w sprzeczności z korespondencyj-
ną teorią prawdy, gdyż słowa nie mogą 
być na stałe przywiązane do rzeczy, 
a ich związek zależy od języka, którym 
się posługujemy. Człowiek ciągle odkry-
wa i wytwarza nowe rzeczy, które musi 
nazwać w nowy sposób. Wraz z nauką 
rozwija się język, tak że powstają nowe 
pojęcia, a stare tracą lub zmieniają zna-
czenie. W konsekwencji zdania nie mogą 
być absolutnie prawdziwe lub fałszywe, 
gdyż ich sens zależy od języka, w którym 
funkcjonują. Okazuje się, że nasz Jasiu 
może być łysym brunetem, tylko wtedy, 
gdy odpowiednio szeroko rozumiemy 
pojęcie koloru włosów i nie ograniczamy 
go jedynie do włosów na głowie. Ten re-
latywizm pojęciowy nie oznacza jednak 
względności prawdy, gdyż nawet przy 
względnym systemie pojęć o prawdzi-
wości naszych przekonań decyduje rze-
czywistość zgodnie z korespondencyjną 
koncepcją prawdy.
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Z problemem prawdy wiążą się rów-
nież istotne dylematy etyczne. Czy są 
sytuacje, w których nie można powie-
dzieć prawdy i należy kłamać? Pyta-
nie dotyczy na przykład takiej sytuacji, 
w której bandyta z karabinem w ręku 
pyta nas, gdzie jest nasze dziecko. Czy 
mamy obowiązek powiedzieć mu praw-
dę? Według Immanuela Kanta nawet 
w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani 
do mówienia prawdy. Prawdomówność 
jest bezwzględnym nakazem rozumu, 
który jest źródłem prawa moralnego. 
Oczywiście nie jest to moralne zobowią-
zanie w stosunku do bandyty, lecz wy-
nika z moralnego powołania do bycia 
człowiekiem. Można Kanta krytykować 
za zbytni rygoryzm, ale ta hipotetyczna 
sytuacja pokazuje nam, w jakiej relacji 
znajduje się prawda i wolność słowa. 
Gdy godzimy się kłamać, żeby uratować 

czyjeś życie, wtedy rezygnujemy nie 
tylko z prawdy, lecz również z wolności, 
gdyż zostajemy zdeterminowani nieza-
leżnymi od nas okolicznościami, czyli 
popełniamy „moralne samobójstwo”. 
Oczywiście okoliczności zdarzenia moż-
na uznać za łagodzące, ale w ten spo-
sób ofiarą przemocy staje się nie tylko 
prawda, ale wolność i godność. Nato-
miast prawdomówność w opisanej sytu-
acji oznacza nie tylko wolność, lecz rów-
nież zachowanie ludzkiej godności, choć 
niestety za cenę życia. Ten nie taki prosty 
dylemat moralny ukazuje różnicę między 
dyktatem prawdy a zniewoleniem przez 
brutalną przemoc, ale tylko wtedy, gdy 
wykluczymy trzecią możliwość braku 
odpowiedzi na żądanie bandyty. Jeszcze 
raz okazuje się, że gdy nie można mówić, 
to trzeba milczeć.

Tomasz Kubalica
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„Pulchra Laverna da mihi fallere, 
da iusto sanctoque videri noctem peccatis
et fraudibus obice nubem!”1

   Horatius

Na początek musimy dokonać kilku wstępnych ustaleń dotyczących głównie 
zakresu zainteresowania autora w niniejszym tekście. 

Polityka i politycy
Podstawowym pojęciem będzie tu polityka. W ujęciu klasycznym (Arystoteles) 

jest to sztuka rządzenia państwem a jej celem jest dobro wspólne. W ujęciu nowo-
czesnym (nowożytnym) jest to dążenie do uzyskania władzy i wywieraniu wpływu 
na podział władzy. Pomińmy tu problematykę rozgraniczenia polityki na politykę 
wewnętrzną i międzypaństwową (zagraniczną). 

Politykę realizują przede wszystkim politycy, tj. osoby które (zgodnie z podaną 
wyżej definicją) dążą do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział 
władzy. W zależności od systemu wartości poszczególnych jednostek uprawiają-
cych zawód polityka2 ich podejście do rządzenia państwem nie gwarantuje, iż po-
dejmowane działania służą realizacji dobra wspólnego.

Dominująca jest postawa aby wszelkimi sposobami (omni modo) zrealizować 
podstawowy cel, jakim jest (co ładnie określili starożytni rzymianie): „Omnibus in 
vita commodis una cum amicis fruamur”.3 Uzyskanie władzy przez polityków, tj. 
dostępu do dystrybucji dóbr wszelakich, ma pozwolić im na zaspokojenie tej pod-
stawowej potrzeby.

1  „O piękna Laverno, pozwól mi zwodzić, pozwól mi uchodzić za sprawiedliwego i bogoboj-
nego, osłoń nocą grzechy moje i zarzuć chmurę na moje oszustwa!” Należy tu wyjaśnić, iż Laverna 
była rzymską boginią złodziei i oszustów.

2  W Polsce trudno jest mówić o (profesji) profesjonalizmie –np. brak kodeksów etycznych, 
brak gwarancji wysokiej jakości działań. Ukończenie politologii czy socjologii – w niczym nie uwła-
czając absolwentom tych kierunków – (najczęściej na poziomie licencjata) nie wskazuje na profe-
sjonalizm osób zajmujących się polityką.

3  „Używajmy wszelkich dóbr doczesnych z przyjaciółmi” 

POLITYKA  
I SPRAWIEDLIWOść

WITRYNA MYŚLI

dr Aleksander Chmiel
radca prawny
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Bardzo rzadko w naszej polskiej rzeczywistości występują politycy o których 
można powiedzieć, że porzucili wszystko aby ratować państwo (Ładnie określali 
to rzymianie: „Omnia reliquit servare rem publicam”). Nie tak dawno objawił się co 
prawda pewien pan, który uparcie twierdził (wbrew oczywistym faktom), że nie 
jest politykiem z czym trudno się zgodzić. Życzliwi mu dziennikarze sugerowali, że 
porzucił on dobrze płatną pracę (???) dla wyższego celu – obrony wolności („Jak 
jest sytuacja, którą oceniamy jako wyższą konieczność, np. obrony demokracji 
albo wolności, to rodzina cierpi!”). Okazało się jednak, iż jego „porzucenie wszyst-
kiego” ograniczało się przede wszystkim do odcięcia się od rodziny poprzez nie 
płacenie alimentów.

Kiedyś ksiądz profesor Józef Tischner postawił pytanie: „czym jest kłamstwo po-
lityczne?”, przez co rozumiał, iż jest to pytanie o wybór między życiem z twarzą 
a życiem bez twarzy, wygraną poprzez kłamstwo i przegraną poprzez prawdę. Dla 
każdego, kto zna jakiekolwiek opracowania księdza J. Tischnera odpowiedź udzie-
lona przez niego w tej kwestii jest chyba oczywista.

Sprawiedliwość 
Sprawiedliwość, to jedna z czterech tzw. cnót kardynalnych4, obok roztropno-

ści, umiarkowania i męstwa. Mówi o niej księga Mądrości w rozdziale VIII w części 
nazwanej „Owoce mądrości”: 

„I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – 
jej to dziełem są cnoty: 
uczy bowiem umiarkowania i roztropności, 
sprawiedliwości i męstwa, 
od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu”5.

Słownik języka polskiego wyróżnia dwa znaczenia pojęcia sprawiedliwość: 
1. „uczciwe, prawe postępowanie”,
2. „organa sądowe, sądownictwo, sąd, sądzenie”. 
To drugie znaczenie jest tym, którym potocznie określam wymiarem sprawied-

liwości czy wymierzanie sprawiedliwości.
Franz Kafka w „Procesie” (i nie tylko tam, np. też w opowiadaniu „Kolonia karna”) 

zajmuje się problemem sprawiedliwości. Proces Józefa K. nie jest dochodzeniem 
sprawiedliwości, ale uzasadnieniem i usankcjonowaniem podjętej wcześniej przez 
aparat władzy decyzji. Różne są interpretacje tej niejednoznacznej w swej wymo-
wie powieści – od traktowania jej jako metafory ludzkiego życia, do traktowania jej 
jako analizy systemu totalitarnego. 

4  Cnoty kardynalne (łac. cardo – zawias) – pojęcie w chrześcijaństwie oznaczające cnoty ludz-
kie(…), które odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami „kardynalnymi”; wszystkie 
inne grupują się wokół nich (…) – cyt. za Wikipedią 

5  Biblia Tysiąclecia Mdr 8, 7
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Z drugiej strony może warto się zastanowić, czy bezduszni sędziowie, asesorzy, 
audytorzy (czy też inni urzędnicy) którzy osaczają Józefa K. zostali wybrani demo-
kratycznie na swoje stanowiska? Jak wiadomo F. Kafka rozpoczął pracę nad „Proce-
sem” w 1914 roku a o demokracji w Cesarstwie Austro-Węgierskim trudno wtedy 
mówić. Że już nie wspomnę o tzw. demokracji liberalnej. Tak na marginesie, demo-
kracja jest tylko jedna, a wszelkie próby doprecyzowania danego pojęcia poprzez 
dodawanie przymiotników powodują, iż zakres jego jest nieostry, a treść niewyraź-
na. Co gorsza dodawanie przymiotników ma negatywne konotacje historyczne: 
np. Polska Rzeczpospolita Ludowa, realizm socjalistyczny czy własność społeczna 
(jako „najwyższa” forma własności) – a co najważniejsze mieliśmy też „demokrację 
socjalistyczną” jako najdoskonalszą (?) formę demokracji (?).

Józef. k i reforma wymiaru sprawiedliwości
Czy sytuacja Józefa K. byłaby zupełnie inna, gdyby przesłuchujący go sędzio-

wie byli wybrani przez jakąś radę sądownictwa składającą się z samych (również 
wybranych) sędziów? Co by było, gdyby członkowie ciała wskazującego sędziów 
byli wybierani przez parlament? A co by się zmieniło, gdyby byli mianowani przez 
prezydenta/króla/cesarza? Moim zdaniem, w niczym by to nie zmieniło sytuacji 
bohatera. Ludzie są tylko ludźmi, biurokracja rozwija się w każdym ustroju, a co do 
sprawiedliwości…

Zrozumiałe jest, iż pracownicy wymiaru sprawiedliwości, to nie stowarzyszenie 
hodowców chomików (nie wiem czy takowe istnieje), którego członkowie spoty-
kają się li tylko dla przyjemności obcowania z sobą i wymiany poglądów na inte-
resujące ich tematy. Ich praca musi być należycie wynagradzana, lecz część tego 
wynagrodzenia może stanowić szacunek społeczny, satysfakcja zawodowa, po-
czucie wypełniania nie tyle obowiązków, co misji wobec społeczeństwa. Wymaga 
to podniesienia prestiżu zawodu. Wysoka pensja nie jest tu warunkiem koniecz-
nym a z pewnością nie jest warunkiem wystarczającym. Tego typu zabiegi znane 
są psychologii społecznej.

Wiele mówi się i pisze teraz o reformie wymiaru sprawiedliwości. Oczywiste 
jest, iż nie jest możliwe jednorazowe i całkowite dostosowanie wszystkich struktur 
organizacji sądownictwa do stanu pożądanego. Moim zdaniem trzeba zmieniać 
poszczególne działy, zaczynając od tych, których dysfunkcjonalność jest najbar-
dziej dolegliwa dla społeczeństwa. Zreformowany i dofinansowany dział musi być 
efektywny – nikt tam pracujący nie może się tłumaczyć trudnościami obiektyw-
nymi. W ten sposób dokonujemy także pośrednio weryfikacji kadry pozbywając 
się nieudolnych i tych, których ta praca nie cieszy. Stworzy to także obiektywne 
i zrozumiałe dla każdego kryteria awansu.

W przypadku określenia pojęcia sprawiedliwości mieliśmy już w niedalekiej 
przeszłości (aby tylko się do niej ograniczyć): sprawiedliwość ludową, sprawiedli-
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wość klasową (cokolwiek by to nie miało znaczyć i jakiekolwiek pod tą „definicję” 
desygnaty wprowadzano), sprawiedliwość społeczną a także sprawiedliwość so-
cjalistyczną oraz (na szczęście tylko w teorii) „komunistyczną sprawiedliwość”.

Jaką sprawiedliwość powinniśmy wybrać jako jedyną, słuszną i absolutną?
Dla mnie sprawiedliwość w „Procesie” Kafki jest to problem winy – niewinności, 

wolności – niewoli. Któryś z etyków (nazwiska nie pomnę) zadał kiedyś pytanie: 
„czy lęk przed wolnością nie jest drugą stroną tęsknoty za niewolniczą niewinnoś-
cią?”. Pamiętać jednak trzeba, iż totalitaryzm rodzi fatalizm, człowiek (który uznaje, 
iż wszelka władza pochodzi od Boga), może ulec pokusie i „ze strachu przed sobą 
i innymi oddać się w niewolę władzy i wierzyć, że Bóg tak chciał”.

„Sprawiedliwi” politycy
Stosunek polityków do rządzonego przez nich kraju jak i polityków aspirują-

cych do rządzenia często nie uwzględnia słusznych postulatów obywateli. Poli-
tycy bowiem wiedzą wszystko lepiej6, robią wszystko lepiej, a co najważniejsze 
uważają, iż z uwagi na wykonywany zawód mogą wszystko. Ta samowola po-
lityka nieodwołującego się do żadnych wartości niszczy współżycie społeczne 
oraz uniwersalne zasady. Efektem takiego podejścia jest zanik sprawiedliwości 
jako wartości ponadczasowej. Staje się ona wartością zrelatywizowaną i pod-
porządkowaną doraźnym celom politycznym. Ofiarą staje się każdy z nas, po-
dobnie jak bohater „Procesu” Józef K.

Czasem dochodzi do konfliktu pomiędzy celami jakie polityk chce osiąg-
nąć – jeśli opiera swoje działanie na jakichś wartościach to pierwsze pytanie, 
na które musi sobie odpowiedzieć, to czy można dokonać wyboru pomiędzy 
tymi wartościami? A co najważniejsze – czy można rozwiązując ten problem 
udzielić jednoznacznej7 odpowiedzi?

Reasumując, jeśli chcemy przypisać politykom wszelkich opcji cechę spra-
wiedliwości rozumianą jako uczciwe, prawe postępowanie, to możemy napot-
kać na poważne kłopoty. Podobnie jak w biblijnej Sodomie, na znaczne trud-
ności możemy już się natknąć poszukując „dziesięciu sprawiedliwych”. Jeszcze 
trudniejsze byłoby znalezienie osoby, która podobnie jak Abraham wymogła 
by na Jahwe, aby ten zlitował się nad mieszkańcami.

Aleksander Chmiel

6  Zdaję sobie sprawę, iż ten pogląd jest w sprzeczności ze znaną wypowiedzią jeszcze bar-
dziej znanego polityka: „Wszyscy wszystko wiedzą”

7  Tak na marginesie – w Pradze, przed domem Franza Kafki znajduje się fontanna – są to dwaj 
mężczyźni oddający mocz do basenu, którego kształt wyznaczają kontury Republiki Czeskiej. 
Według autora pomnika miał on uczcić (???) wejście Czech do UE albo (jak niektórzy uważają) 
pokazać stosunek polityków do rządzonych. Zainteresowani mogą ją sobie obejrzeć na You Tube.

WITRYNA MYŚLI
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Po otrzymaniu tradycyjnego sms 
od Redaktora Naczelnego przypo-
minającego mi że zbliża się termin 
wydania następnego kwartalnika na-
szej Izby, a co za tym idzie zbliża się 
nieuchronna konieczność napisania 
kolejnego artykułu zacząłem się za-
stanawiać czy pisząc nowy artykuł 
nie powtórzę się, tzn. czy nie napiszę 
znów czegoś o czym już pisałem. Po-
stanowiłem więc przejrzeć napisane 
artykuły, okazało się że było ich już 
jedenaście, czyli piszę już od prawie 
trzech lat.

Analizując te artykuły zauważy-
łem, iż nie poruszałem problematyki 
dotyczącej jednego z najczęstszych 
deliktów dyscyplinarnych – tj. delik-
tu obecnie określonego w art. 38 ust. 
2 KERP. Przypominam, że przepis ten 
brzmi:

„Radca prawny nie może w swych 
zawodowych wystąpieniach grozić 
postępowaniem karnym lub dyscy-
plinarnym”.

Jak więc widać, aby doszło do po-
pełnienia tego deliktu musi dojść do 
łącznego zbiegu dwóch przesłanek

 •  musi to być zawodowe wystą-

pienie, co oznacza, że każde 
nowe pismo przedprocesowe, 
procesowe jak i inne podpi-
sane imieniem i nazwiskiem 
z użyciem tytułu zawodowego 
będzie takim wystąpieniem za-
wodowym, innymi słowy jeżeli 
z treści pisma wynika, że dzia-
łamy w czyimś imieniu to ozna-
cza, że wykonujemy czynności 
zawodowe

 •  groźba postępowaniem karnym 
lub dyscyplinarnym.

Do oceny, czy doszło do spełnienia 
tej drugiej przesłanki, najlepiej posłu-
żyć się wykładnią zawartą w wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 10.05.2012 
(sygn. akt. SDI 9/12 /

Sąd Najwyższy w tym wyroku 
stwierdził iż” (...) uważa za celowe do-
konanie podsumowania które może 
mieć znaczenie nie tylko dla losów ni-
niejszej sprawy, ale także i dla innych 
spraw w których rozważane będzie 
zakazu zakresu określonego w art.27 
ust. 7 Kodeksu Etyki Radcy Prawne-
go „/obecnie w art. 38 ust. 2 Kodek-
su/. Sąd Najwyższy podkreśla w tym 
orzeczeniu, że radcy prawnemu nie 

UGóR SąDU I RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

r� pr� Wojciech Kubisa
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wolno nawet w trakcie najbardziej 
ostrego konfliktu”(..) ani pisemnie, ani 
nawet ustnie uciekać się do groźby 
skierowania sprawy na drogę ściga-
nia karnego lub dyscyplinarnego, 
jeżeli przeciwnik procesowy strony 
reprezentowany przez radcę prawne-
go nie spełni określonych żądań lub 
życzeń tej strony”.

Nie jest istotne, czy groźbę tą zre-
alizuje radca prawny, czy jego man-
dant, nie jest istotne, czy rzeczywi-
ście istnieją podstawy do podjęcia, 
iż przeciwnik popełnił przestęp-
stwo. Istotne jest, czy użyte określe-
nia można ocenić jako szantaż pro-
cesowy.

Przy ocenie, czy doszło do deliktu 
dyscyplinarnego należy zwrócić uwa-
gę na to, czy jest to groźba czy jest to 

informacja (która oczywiście nie jest 
deliktem dyscyplinarnym) tzn. jeżeli 
napiszemy, że klient nasz podjął de-
cyzję (i nawet ją zrealizował) o skie-
rowaniu zawiadomienia do organów 
ścigania, to z odpowiedzialnością dy-
scyplinarną się nie spotkamy.

Problematykę poruszyłem dlate-
go, iż praktycznie kilka razy w roku 
spotykałem się ze skargami dotyczą-
cymi naruszenia art. 38 ust.2 KERP i to 
z reguły bardzo oczywistymi. Proszę 
więc PT Czytelników aby pamiętali 
o zakazie określonym w art. 38 ust. 2 
KERP, a jeżeli ktoś z Czytelników chce 
wiedzę swą na ten temat pogłębić to 
proponuję zapoznać się z ww. wyro-
kiem Sądu Najwyższego 

Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

UGóR SąDU I RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
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Kontynuując cykl publikacji 
mojego poprzednika Mecenasa 
Tomasza Michalskiego, przedsta-
wiających działalność orzeczniczą 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
przy Okręgowej Izbie Radców w Ka-
towicach, sięgnęłam po dwa orze-
czenia wydane w ostatnich miesią-
cach ubiegłego roku przez Wyższy 
Sąd Dyscyplinarny przy Krajowej Iz-
bie Radców Prawnych w Warszawie 
a także Sąd Najwyższy.

Wydaje się, iż celowe i użyteczne 
dla praktyki orzeczniczej jest infor-
mowanie o rozstrzygnięciach Wyż-
szego Sądu Dyscyplinarnego jak 
i Sądu Najwyższego, niekoniecznie 
tych zmienionych, albowiem z ich 
uzasadnień wynikają ważne wnioski 
dla praktyki orzeczniczej.

Pierwsza sprawa dotyczy statusu 
osoby pokrzywdzonej.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny przy 
rozpatrywaniu odwołania od orze-
czenia Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego przez skarżącą osobę X 
musiał rozstrzygnąć czy ma ona sta-
tus osoby pokrzywdzonej, w świet-
le art. 68 ust. 5 ustawy o radcach 
z 06.07.1982 r. Należy tu wyjaśnić, 
iż skargę na nieetyczne zachowanie 

obwinionego złożyła w imieniu włas-
nym osoba X i w toku postępowania 
przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym 
jak i w postępowaniu przed Sądem 
I instancji występowała jako osoba 
skarżąca, nie uzyskując statusu oso-
by pokrzywdzonej.

W takim też charakterze osoba X 
występowała na posiedzeniu OSD, 
na którym to Rzecznik Dyscyplinarny 
wraz z obwinionym złożyli wniosek 
o wydanie orzeczenia bez przepro-
wadzania rozprawy w trybie art. 343 
k.p.k. Wtedy również Sąd, uwzględ-
niając wniosek o wydanie orzeczenia 
uzgodnionego z obwinionym w za-
kresie kary, nie uznał osoby X za po-
krzywdzoną.

Sąd I instancji uznał, iż obwiniony 
swoim postępowaniem wobec oso-
by Y popełnił delikt dyscyplinarny 
i wymierzył stosowną karę. Skarżąca 
osoba X wniosła o zmianę zaskar-
żonego orzeczenia wobec obwinio-
nego i orzeczenie kary zaostrzonej 
ewentualnie o uchylenie orzeczenia 
w całości. Środek odwoławczy zło-
żony przez Skarżącą osobę X został 
przyjęty przez Wyższy Sąd Dyscypli-
narny i skierowany na posiedzenie.
Pełnomocnik obwinionego i osoby 

Z SAMORZąDOWEJ WOKANDY

r�pr�  Barbara Konarzewska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
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skarżącej mieli odmienne zdania co 
do statusu osoby X skarżącej.

Pełnomocnik obwinionego zarzu-
cił brak legitymacji czynnej skarżącej 
osoby X do wniesienia odwołania, 
natomiast Z-ca Głównego Orzecz-
nika Dyscyplinarnego oświadczył, iż 
skarżąca ma status osoby pokrzyw-
dzonej, gdyż zachowania Obwinio-
nego dotykały także bezpośrednio 
skarżącą osobę X.

Sąd II instancji na podstawie art. 
430§1 k.p.k. i art. 429§1 k.p.k. w zw. 
z art. 741 ustawy o radcach prawnych 
pozostawił bez rozpoznania przyję-
ty środek odwoławczy uznając, że 
składającej odwołanie osobie X sta-
tus pokrzywdzonej nie przysługuje 
a brak statusu pokrzywdzonej powo-
duje, że osoba X nie była uprawniona 
do wniesienia odwołania.

Z uzasadnienia WSD wynika, co 
następuje.

Na podstawie art. 430§1 k.p.k. i art. 
429§1 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy 
o radcach prawnych Sąd odwoławczy 
pozostawia bez rozpoznania przyjęty 
środek odwoławczy, jeżeli wniesiony 
został przez osobę nieuprawnioną. 
Wyższy Sąd Dyscyplinarny podkreślił, 
że od orzeczeń i postanowień koń-
czących postępowanie dyscyplinar-
ne odwołanie przysługuje jedynie 
stronom oraz Ministrowi Sprawiedli-
wości. Stronami, poza oskarżycielem 
i obwinionym, jest także pokrzyw-
dzony. Pokrzywdzonym jest osoba, 
której dobro prawne zostało bezpo-
średnio naruszone postępowaniem 
radcy prawnego (norma zbliżona do 

art. 49 k.p.k.). Pokrzywdzonym jest 
każdy podmiot, którego dobro praw-
ne zostało bezpośrednio dotknięte 
przestępstwem, a zatem bezpośred-
niość naruszenia lub zagrożenia do-
bra prawnego jest podstawowym 
wyznacznikiem „pokrzywdzenia dla 
celów postępowania dyscyplinarne-
go”. Prowadzi to do wniosku, iż po-
między czynem naruszeniem dobra 
nie ma ogniw pośrednich. W orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego wręcz 
podkreśla się, iż pokrzywdzonym 
może być jedynie ten, kogo czyn 
przestępczy dotyka bezpośrednio.

Lakoniczność regulacji dotyczą-
cych postępowania dyscyplinar-
nego w naszej ustawie ustrojowej 
oraz odesłanie do odpowiednie-
go stosowania przepisów kodeksu 
postępowania karnego, powoduje 
wiele problemów związanych z in-
terpretacją przepisów. Problem miał 
pełnomocnik osoby skarżącej, który 
złożył kasację od orzeczenia Wyż-
szego Sądu Dyscyplinarnego przy 
KIRP uchylającego zaskarżone przez 
obwinionego orzeczenie OSD OIRP 
w Katowicach.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny KIRP 
orzeczeniem z lutego 2016 uchylił 
zaskarżone przez obwinionego orze-
czenie Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego OIRP i na podstawie art. 70 
ust.2 u.r.p. umorzył postępowanie.

Radca prawny orzeczeniem z 31 
marca 2015. został uznany, iż we 
wrześniu 2012r popełnił przewinie-
nie dyscyplinarne określone w art. 
64 ust1 pkt2 ustawy z 6.07.1982. 

Z SAMORZąDOWEJ WOKANDY
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o radcach prawnych (tj. Dz. U. 
z 2014 poz. 637 ze zm. dalej k.r.p.) 
i za to OSD OIRP w Katowicach wy-
mierzył mu karę upomnienia. Od 
tego orzeczenia odwołanie wniósł 
obwiniony podnosząc zarzuty, które 
nie miały znaczenia przy rozpatrywa-
niu odwołania, a Wyższy Sąd Dyscy-
plinarny KIRP w Warszawie orzecze-
niem z lutego 2016 uchyli zaskarżone 
orzeczenie i na podstawie art. 70 ust.2 
k.r.p. umorzył postępowanie.

Art. 741 ustawy o radcach praw-
nych stanowi, że w sprawach nie-
regulowanych w ustawie do postę-
powania dyscyplinarnego stosuje 
się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania karnego. Art. 17 §1 
Kodeksu postępowania karnego (w 
brzmieniu obowiązującym w dacie 
orzekania) w razie wszczęcia postę-
powania dyscyplinarnego karalność 
przewinienia dyscyplinarnego ustaje, 
jeżeli od czasu jego popełnienia upły-
nęło 5 lat, a w przypadkach przewi-
dzianych w art. 11 ust.2,3 lata. W kon-
kretnej sprawie w chwili orzekania 
przed WSD – luty 2016 r. od daty tego 
czynu – 9.2012. – upłynęły 3 lata, co 
spowodowało konieczność umorze-
nia postępowania w zakresie zarzutu 
postawionego obwinionemu.

Orzeczenie WSD KIRP zostało za-
skarżone kasacją przez pełnomocnika 
pokrzywdzonej. Przedstawiona przez 
tegoż pełnomocnika argumentacja 
opierała się na twierdzeniu, że orzeka-
jące w sprawie sądy naruszyły przepi-
sy prawa materialnego przez uznanie 
czynu obwinionego za delikt dyscypli-

narny, który nie wyczerpywał znamion 
przestępstwa zniesławienia, co skut-
kowało przyjęciem 3-letniego upły-
wu terminu przedawnienia dyscypli-
narnego, określonego w art. 70 ust.2 
u.r.p., zamiast terminu przedawnienia 
właściwego dla przestępstwa zniesła-
wienia (art. 101 §2 k.k. i art. 102 k.k.)

Sąd najwyższy uznał kasację za 
bezzasadną z następującym uzasad-
nieniem.

Stwierdzenie, iż czyn zarzuca-
ny obwinionemu w postępowaniu 
karnym wyczerpuje jednocześnie 
znamiona przestępstwa wymaga 
stwierdzenia tego faktu przez pra-
womocny wyrok sądu karnego, co 
wynika z konstytucyjnej zasady do-
mniemania niewinności (art. 42 ust.3 
Konstytucji RP). Tylko zatem sąd po-
wszechny w postępowaniu karnym 
może stwierdzić, że czyn zabroniony 
zarzucany obwinionemu, nosi cechy 
przestępstwa. 

Trzeba przy tym podkreślić, że sfor-
mułowanie: „znamiona przestępstwa”, 
zawarte w art. 70 ust.2 u.r.p., wskazu-
je, iż dla zastosowania tego przepisu 
niezbędne jest nie tylko stwierdzenie 
wyczerpania przez obwinionego zna-
mion danego czynu zabronionego 
określonego w ustawie karnej, ale 
także spełnienie wszystkich pozosta-
łych przesłanek przestępności czynu 
(uchwała7 sędziów Sądu Najwyższe-
go z dnia 28 września 2006r, I KZP 
8/06, OSNKW 2006/10/87). 

Wobec niewniesienia przez oso-
bę pokrzywdzoną prywatnego aktu 
oskarżenia o zniesławienie oraz 

Z SAMORZąDOWEJ WOKANDY
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niewniesienia skargi w tym zakre-
sie przez prokuratora nie jest już 
obecnie – z uwagi na upływ termi-
nu przedawnienia karalności czynu 
– możliwe wszczęcie postępowania 
karnego o zniesławienie przeciw-
ko obwinionemu, a zatem brak jest 
możliwości stwierdzenia przestęp-
ności jego czynu.

Błędnie także wywodzono w ka-
sacji, że złożenie wniosku o ukaranie 
w trybie dyscyplinarno-prawnym 
powoduje na płaszczyźnie zastoso-
wania art.102 k.k. takie same kon-
sekwencje jak wniesienie aktu os-
karżenia, co miałoby prowadzić 
do przyjęcia przedłużenia terminu 
przedawnienia przewinienia dyscy-

plinarnego o 5 lat. Takie stanowisko 
pozostaje w oczywistej sprzeczności 
z charakterem postępowania dyscy-
plinarnego, jego ustrojową odręb-
nością i odmiennymi od postępowa-
nia karnego funkcjami, a także jest 
bezpodstawne z uwagi na brak nor-
matywnych podstaw do modyfikacji 
treści art.102 k.k. na potrzeby postę-
powania dyscyplinarnego.

Na marginesie SN zauważył, że ter-
min przedawnienia występku zniesła-
wienia, jako przestępstwa ściganego 
z oskarżenia prywatnego, określony 
w art. 101 §2 k.k., nie jest dłuższy ani-
żeli termin przedawnienia deliktu dy-
scyplinarnego z art. 70 ust.2 u.r.p.

Barbara Konarzewska

Z SAMORZąDOWEJ WOKANDY
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EuRoPEJSkI dZIEń PRAWnIkA  
– 10 gRudnIA 2016 R. 

Kolejny raz 
z przyjemnoś-
cią mam okazje 
przybliżyć relację 
z obchodów Eu-
ropejskiego Dnia 
Prawnika w 2016r. 
Tym razem ob-
chodzony trochę 
nietypowo, z kil-

ku powodów, ale na początek wskaże 
kwestie terminową. Obchodziliśmy 
ten dzień gremialnie 9 grudnia, bo 10 
grudnia wypadał w sobotę, a w naszej 
izbie dodatkowo także 8 grudnia, a to 
z uwagi na program edukacji prawnej 
pilotowany już 3 rok. 

Godzi się przypomnieć, że Eu-
ropejski Dzień Prawnika ustanowi-
ła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń 
Prawniczych Europy (CCBE) w celu 
promowania idei państwa prawa 
i podstawowych wartości wymiaru 
sprawiedliwości, a także aby propa-
gować zawód prawnika jako obroń-
cy praw człowieka, wspierającego 
budowę społeczeństwa obywatel-
skiego. Europejski Dzień Prawnika 
organizowany jest we wszystkich 
krajach członkowskich CCBE. W tym 
roku tematem przewodnim Europej-
skiego Dnia Prawnika był dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości. Kolejnym 
atypowym zjawiskiem, co z przy-
krością trzeba odnotować, to fakt, 

że niestety tym razem obchody nie 
spotkały się z życzliwością zarówno 
Prezydenta RP jak i Ministra Spra-
wiedliwości. Te dwa organy, mające 
stać na straży praworządności i pro-
mowania wymiaru sprawiedliwości 
nie doszukały się przesłanek wspar-
cia obchodów pod tym szczytnym 
hasłem. Oczywiście ten niezbyt doj-
mujący fakt nie przeszkodził w orga-
nizacji obchodów. 

Pisząc o nietypowości nie moż-
na wspomnieć także faktu okresu 
wyborczego w naszym samorzą-
dzie, który nie wpłynął korzystnie 
na sprawną i terminową organizację 
całości przedsięwzięcia i efektem 
czego był też mniej doniosły żeby 
nie powiedzieć kameralny wydźwięk 
obchodów. Należy tu krytycznie za-
rzucić, że dało się odczuć w tym roku 
pewnego rodzaju drugorzędne trak-
towanie tego święta lub być może 
chwilową zadyszkę, a może począt-
ki wyczerpania formuły. Konstatacja 
ta niestety odnosi się także do na-
szych lokalnych obchodów o czym 
niżej, które mimo wszystko należy 
uznać za udane i sprawnie zorgani-
zowane. Niemniej jednak i tym ra-
zem Krajowa Izba Radców Prawnych 
objęła patronatem przygotowania 
obchodów w poszczególnych iz-
bach okręgowych. Jak wspomniałem 
czas wyborczy przełożył się jednak 

WYDARZENIA
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na znaczne opóźnienie z dostar-
czeniem projektów, materiałów czy 
w ogóle zawiadomieniem. Mówiąc 
wprost nasza Izba sama upomnia-
ła się o te materiały, które w szcząt-
kowej wersji otrzymała na kilka dni 
przed wydarzeniem. Tym razem bez 
szczegółowego harmonogramu, bez 
wymogów, bez zachęty do wspólnej 
z adwokaturą akcji. Przy tej ostatniej 
kwestii godzi się wyjaśnić, przypomi-
nając, że przez ostatnie 2 lata nasza 
Izba występowała z inicjatywą do ko-
legów adwokatów śląskich lecz bez 
odzewu względnie z odzewem po 
fakcie. Tym razem wobec braku wska-
zania odgórnego uznaliśmy, że brak 
jest podstaw do inicjatywny z naszej 
strony. Jak pokazuje rzeczywistość 
koledzy z zaprzyjaźnionej korporacji 
nie okazali się jakimkolwiek gestem 
w naszym kierunku. Stąd taka decy-
zja wydaje się być słuszna. Wracając 
do materiału przesłanego przez Kra-
jowego Koordynatora program ob-
chodów tego święta zakładał – wzo-
rem lat ubiegłych – przeprowadzenie 
w szkołach różnych szczebli wybra-
nych lub wskazanych przez lokalne 
kuratoria z terenu działania danej izby 
pokazowych lekcji. Same lekcje miały 
odbyć się wg przesłanego przez Kra-
jowego Koordynatora scenariusza 
tzw. sylabusa, gdzie między innymi 
omawiano problematyczne kwestie 
związane z dostępem do wymiaru 
sprawiedliwości. Należy to uznać za 
działania słuszne, bo dawało możli-
wość rozwinięcia tematów i samych 
obchodów. Podobnie jak roku 2014r. 

i 2015r. chętnym, którzy się zgłosili 
pozostawiono swobodę wyboru te-
matu jednakże w uwzględnieniem 
przygotowanego sylabusa. I tutaj ko-
lejne nietypowe i niestety niemiłe dla 
naszego środowiska i naszej izby zja-
wisko i zdarzenia. W roku 2016 zgło-
szeń chętnych było mniej, i to mimo 
rozpropagowania sprawy na stronie 
Izby. Mimo, że informacja niemiła ko-
nieczne jest jej wyraźne nagłośnienie, 
bo to wpisuje się w niepokojącą ten-
dencję obojętności przy jednoczes-
nym wzroście roszczeniowości. Nie-
mniej jednak część wypróbowanej już 
„kadry” stawiła się w pełnej gotowości 
i z pełnym zaangażowaniem i werwą 
podobnie jak w roku 2014r. i 2015r. 
przeprowadzono lekcję w następują-
cych szkołach: Liceum Ogólnokształ-
cące Towarzystwa Ewangelickiego 
w Cieszynie, II Liceum Ogólnokształ-
cącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej w Katowicach, 
Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Ślą-
skich w Mikołowie oraz Gimnazjum 
im. Powstańców Śląskich w Imielinie 
oraz Gimnazjum nr 23 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Ratowników Gór-
skich w Katowicach.

Kolejny raz centralne obchody 
wzorem roku ubiegłego i roku 2014 
odbyły się w II Liceum Ogólnokształ-
cącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej w Katowicach, 
gdzie kolejny rok już 3 prowadzony 
jest program edukacji prawnej. W 
tym miejscu wypada wskazać, że 3 
rok oznacza wyedukowania jednej 
klasy pełnym zakresem programu.
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Z tej też okazji w II Liceum Ogól-
nokształcącym z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Marii Konopnickiej w 
Katowicach przygotowano przy 
udziale wszystkich prowadzących 
zajęcia z edukacji prawniczej radców 
prawnych, a to: Grzegorza Chyckie-
go – Lokalnego Koordynatora ob-
chodów Europejskiego Dnia Praw-
nika oraz Koordynatora edukacji 
prawnej, Adama Jasiewicza – obec-
nie sędziego Sądu Dyscyplinarnego, 
Macieja Niwińskiego – członka Rady 
naszej Izby oraz Tomasza Raka wy-
darzenie składające się z symulacji 
tym razem 4 rozpraw. 

Podobnie jak w zeszłym roku od-
był się w szkole apel. Stanowiło to 
ponownie bardzo miłe wydarzenie. 
Apel został wywołany dzwonkiem, 
po którym na korytarz wyszli ucznio-
wie w całej szkole, zaś z głośników, 

przy muzycznym tle, odczytano, 
przygotowane samodzielnie przez 
uczniów na tę okoliczność, informa-
cję o Europejskim Dniu Prawnika. 

Symulacje rozpraw odbyły się wg 
zasad jakie opracowano w roku 2015. 
Oczywiście były to 4 scenariusze dla 
5 osób każdy, zatem wzięło w nich 
czynny dział łączenie 20 uczniów. 
Scenariusze opracował ponownie 
niżej podpisany na bazie autentycz-
nych spraw z własnej praktyki za-
wodowej. Przewidziano scenariusze: 
rozprawy z zakresu prawa cywilnego 
– dotyczyła sporu o grób. Kolejna to 
sprawa o ochronę dóbr osobistych 
tym razem naruszonych przez po-
lityka, ponadto rozprawy z zakresu 
prawa pracy – o ubezskutecznienie 
wypowiedzenia. Trzeba przyznać, że 
sprawy faktycznie były skomplikowa-
ne i trudne ale jednak 3 rok edukacji 
prawnej do tego zobowiązuje. Stąd 
też ogólna ocena przygotowania 
uczniów jest jednak mniej pozytyw-
na niż zeszłoroczna nie umniejsza 
to jednak szacunku dla poświęconej 
pracy i zaangażowania i przygotowa-
nia uczestników. Dla osłody trudności 
niżej podpisany wprowadził elemen-
ty parodii w zakresie nazw i nazwisk 
bohaterów symulacji co wywoływało 
dość komiczne trudności w artykuło-
waniu lub w ramach reakcji. Jak zwy-
kle dzięki uprzejmościom naszych 
edukatorów wszyscy uczniowie zo-
stali wyposażeni w togi radcowskie. 
Skład jury był kompletny i poważny 
i weszli do niego: mec. Grzegorz Chy-
cki, mec. Adam Jasiewicz oraz mec. 
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Tomasz Rak. Ze strony szkoły do jury 
weszli nauczyciele: Panie Anna Pta-
szyńska-Zaród i Anna Richter. Ucznio-
wie w rolach stron byli odpowiednio 

do charakteru przebrani, modulowali 
głos, korzystali z rekwizytów. Co wię-
cej zadbano o instytucje wywołania 
rozpraw przez osobę woźnego sądo-
wego. To wszystko robiło ogromne 
wrażenie nie tylko na organizatorach 
ale i samych uczestnikach wywołując 
raz oklaski raz salwy śmiechu. Jury 
po burzliwych obradach korzystając 
z opracowanych i tym razem spe-
cjalnie na tę okazję, przez niżej pod-

pisanego, kart ocen zawierających 
kryteria: poprawności merytorycznej, 
doboru słownictwa, stylu wypowie-
dzi, postawy, zachowania i kultury 

oraz ogólnego wrażenia i korzystając 
z opracowanej punktacji wybrało 3 
laureatów oraz 3 osoby wyróżnione. 
Dla upamiętnienia konieczne jest 
przywołanie nazwisk zwycięzców 
i tak 1 miejsce – Mateusz Banaś, klasa 
3a, 2 miejsce – Klaudia Bednarczyk, 
klasa 1a1, 3 miejsce – Kinga Gajdzik, 
klasa 1a2. Wśród wyróżnionych ucz-
niów znaleźli się: Marta Nowak (1a2), 
Maciej Zydroń (3a) oraz Artur Jasiński 
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(2a1). Nie sposób nie odnieść się do 
laureata 1 miejsca. Ci którzy pamiętają 
poprzednią relację z obchodów tego 
święta w 2015r. zapewne zorientują 
się, że Pan Mateusz Banaś ponownie 
wygrał. W zgodnej ocenie jury zapre-
zentowana wypowiedź tego ucznia 
– a była to dodajmy dla porządku rola 
sędziego w sprawie o ochronę dóbr 
osobistych – niczym nie różniła się 
od słownego uzasadnienie zawodo-
wego sędziego z poważnym stażem 
i doświadczeniem. Gratulujemy i czu-
jemy na plecach oddech rosnącej, 
niebezpiecznej konkurencji. Dla ta-
kich osób szeregi radców prawnych 
z pewnością znajdą wolne miejsce. 

Co do nagród, bo to już tradycja 
także tym razem zostały przewidzia-
ne i zakupione ze środków Izby. Tutaj 
znowu mamy pewną atypowość. W tej 
bowiem edycji nagród rzeczowych 
przeznaczono 4 w tym za najgorsze 
miejsca zaraz za „pudłem” Nagroda-
mi były tym razem tablety, słuchaw-
ki, pendrivy znanej marki. W imieniu 
Dziekana Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Katowicach nagrody i dy-
plomy w okolicznościowych – z logo 
Izby – opakowaniach, wręczył Koordy-
nator mec. Grzegorz Chycki.

Na koniec należy podzielić się 
pewną refleksją. Jury bowiem po 
analizie całości obchodów doszło do 
wniosku, że odczuwa się pewnego 
rodzaju zmęczenie materiału. Wydaje 
się zasadne ponowne wzbogacenie 

lub przedefiniowanie programu ob-
chodów. Być może jest to efekt roku 
wyborczego i szczupłości czasu na 
przygotowania, a być może poważ-
niejsza kwestia zniesmaczenia, roz-
czarowania i skutkiem tego zniechę-
cenia i znużenia ogólnego. W każdym 
jednak z tych przypadków kolejne 
edycje muszą zagwarantować więk-
szy efekt i być bardziej spektakularne, 
jeśli to święto ma być rozpoznawalne 
i wpływać na promocje zawodu rad-
cy prawnego poprzez zachęcanie do 
korzystania z jego usług. 

Pozostaje ponownie serdecznie 
podziękować i wyrazić uznanie dla 
wszystkich osób zaangażowanych 
w to przedsięwzięcie i liczyć, że ko-
lejne edycje spełnią postawiony cel 
i przyniosą pożądane efekty.

Na koniec warto się pochwalić, 
że wydarzenie doczekało podobnie 
jak w roku zeszłym się publikacji na 
stronie II Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ma-
rii Konopnickiej w Katowicach, której 
adres dla chętnych lektury zamiesz-
czam: http://www.nasza-szkola.pl/
europejski-dzien-prawnika-w-ii-lo-2/

Zamieszczone zaś zdjęcia uzyska-
liśmy dzięki uprzejmości tej szkoły, 
której dziękujemy za oprawę fotogra-
ficzną wydarzenia. 

grzegorz Chycki
Radca prawny

Koordynator Lokalny obchodów EDP
Koordynator edukacji prawnej 
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r� pr� Maria Nogaj

na wstępie należne Czytelni-
kom moich felietonów sprostowa-
nie: w końcowej części poprzedniego 
felietonu (radca.pl 4/2016) wkradła się 
pomyłka. Anonsując w nim grudniowy 
recital laureatek ostatniego Konkursu 
Skrzypcowego im. Henryka Wieniaw-
skiego omyłkowo napisałam, że wystąpi 
w nim laureatka drugiej nagrody kate 
liu. Obok naszej laureatki Marii Włosz-
czowskiej wystąpiła istotnie laureatka 
drugiej nagrody, ale była to bomsori 
kim. Kate Liu była też laureatką drugiej 
nagrody, ale na ostatnim konkursie Cho-
pinowskim. Obydwie Panie są prześlicz-
nymi Azjatkami w podobnym wieku, 
więc pisząc o Bomsori Kim myślałam za-
pewne o Kate Liu, stąd pomyłka. Różni-
ca polegała jeszcze na tym, że Kate Liu 
w czasie swojego wcześniejszego wy-
stępu w Katowicach nie zawiodła mo-
ich oczekiwań. Bomsori Kim przeciw-
nie. Za to bez reszty oczarowała mnie 

„nasza” maria Włoszczowska, która 
na konkursie zajęła ”dopiero” szóste 
miejsce. Na konkursie, w czasie zmagań 
finałowych, zżarła ją po prostu trema. 
W Katowicach, już rozluźniona, poka-
zała naprawdę na co ją stać. A moim 
zdaniem stać ją było nawet na dru-
gie miejsce. Z tego wniosek, że starty 
w konkursach to nade wszystko stalowe 
nerwy, a dopiero potem talent. Dlatego 
wielu ich laureatów potem zawodzi. A ja 
osobiście cieszę się, że Marię usłyszałam 
w Katowicach w swojej szczytowej for-
mie. Cudowna!!!

Tyle sprostowania. A teraz pora 
przejść do przeżyć artystycznych. 
Postaram się zrobić to, starając się, 
w miarę, zachować porządek czasowy 
od ostatniego felietonu, który zakoń-
czyłam na wydarzeniach z początku 
listopada 2016 (terminarz wydawniczy).
Na początek wydarzenie nie muzyczne, 
lecz teatralne, które staram się regular-
nie oglądać, wybierając sobie ciekawe, 
moim zdaniem, przedstawienia. mowa 
o XVIII ogólnopolskim Festiwalu 
Sztuki Reżyserskiej „Interpreta-
cje”, który corocznie odbywa się 
w katowicach. Tym razem, również 
z uwagi na ceny biletów, wybrałam je-
den spektakl, Rosjanina Iwana Wyry-
pajewa, pracującego od jakiegoś cza-

muZykA, kTÓRA ZblIŻA ludZI
I (Podobno) łAgodZI obyCZAJE

Motto : na muzyce nie trzeba się znać, wystarczy tylko się jej poddać
Jacek Kaspszyk
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su w Polsce. I jak się okazało (dla mnie 
przynajmniej) wybrałam znakomicie. 
Spektakl, oczywiście wg. tekstu reżyse-
ra, którego akcja toczy się współcześ-
nie w USA, został rozpisany na 4 akto-
rów, dwóch mężczyzn i dwie kobiety 
w wieku ok. 30 lat. Spektakl, którego 
tytuł brzmi Nieznośnie długie obję-
cia, został zrealizowany w koprodukcji 
Teatru Powszechnego w Warszawie 
i krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa. 
Jedną z aktorek była słynna karolina 
gruszka, ostatnio gwiazda filmowa 
(niedługo wejdzie na ekrany film o Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, z Karoliną w roli 
tytułowej), prywatnie żona reżysera, 
znakomicie odgadująca jego zamysły 
twórcze. Dla mnie spektakl był obja-
wieniem, tak pod względem aktorskim 
jak i realizatorskim, ale nade wszystko 
pod względem przesłania ideowego, 
które przynosił. Napisany ostrym języ-
kiem (takim mówi, niestety, współczes-
ny świat, i nawet niektórzy politycy. Ze 
znakomitą, niosącą pierwiastek 
duchowy, muzyką. Spektakl, który ni-
kogo nie mógł pozostawić obojętnym, 
tak w pozytywnym jak i negatywnym 
znaczeniu. I który pokazał, jak współ-
czesny świat tęskni za prawdziwą Miłoś-
cią i skrycie, pewnie nawet nieświado-
mie, poszukuje w otaczającym świecie 
pierwiastka duchowego i ucieczki od 
wszechobecnej konsumpcji.

To były moje wrażenia. Odczucia 
Jury Festiwalu były zapewne inne, bo 
spektakl Wyrypajewa nie został nagro-
dzony. Aktualnie dalsze losy Festiwalu 
są pod znakiem zapytania. Katowice 
Miasto Ogrodów postawiło bowiem na 

muzykę, bo tytuł Miasta Muzyki zobo-
wiązuje. Słowo, moim zdaniem, powin-
no też być ważne, ale ponieważ tytuł 
felietonu niezmiennie brzmi „muzyka, 
która łagodzi obyczaje (autor pier-
wotny Jerzy Waldorff), dlatego dalej 
będzie już tylko o muzyce.

A zatem na początek transmisje 
na żywo w systemie hd z mET, czyli 
z Metropolitan Opery w Nowym Jor-
ku. Szczególnie oczekiwane było Na-
bucco Verdiego, ze słynnym Placido 
domingo, niegdyś tenorem, aktualnie 
śpiewającym partie barytonowe. W tym 
przypadku tytułową partię barytono-
wą Nabucca, czyli Nabuchodonozora, 
króla Babilonii. Spektakl pod dyrekcją 
(dyrygent) znakomitego Jamesa le-
vine, przyrównywanego przez niektó-
rych do słynnego Toscaniniego, w re-
żyserii Elijaha moshinsky. Specjalnie 
wymieniam te nazwiska, bo one będą 
miały znaczenie przy opisywaniu mo-
ich wrażeń. Ważne jest również to, że 
opera Nabucco jest głównie znana 
ze słynnego chóru niewolników Va, 
pensiero,który przez jakiś czas był na-
wet hymnem włoskim. Drugi spektakl, 
to mniej oczekiwany Romeo i Julia 
Charlesa gounoda  (1818-1893). Dla 
mnie w perfekcyjnej reżyserii bartlet-
ta Shera, reżysera-rezydenta Lincoln 
Center Theatre oraz byłego dyrektora 
artystycznego Seattles Intiman Theatre. 
Z pięknym i młodym Vittorio grigolo, 
o którym pisałam przy okazji Cyganerii, 
w roli Romea i śliczną blondynką, słyn-
ną sopranistką koloraturową z Bawarii, 
dianą damrau, w roli Julii. Spektakl 
prowadzony w ogromnym tempie, jak 
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to u młodych, bo należy pamiętać, że 
słynna Julia z Werony miała nie-
całe 14 lat a Romeo 16.Może tempo 
to było z pewną szkodą dla wokalnych 
możliwości solistów, szczególnie dla 
koloraturowych arii Julii, niemniej nie-
słychanie uwiarygodniło logikę spek-
taklu. Po raz pierwszy uwierzyłam 
w szaleńczą miłość Romea i Julii, 
odwiecznego wzorca dla wszyst-
kich młodych świata. I nie tylko. Zo-
baczyłam to w czasie przerwy, patrząc 
na rozanielone twarze widzów i po raz 
pierwszy ogromną ciszę w czasie prze-
rwy. Zaiste, jak wszyscy marzymy o ide-
alnej Miłości i jak do niej tęsknimy. Zro-
zumiałam to nie w czasie wielokrotnego 
oglądania sztuki Szekspira, w czasie 
której delektowałam się głównie pięk-
nym słowem, lecz w czasie oglądania 
niesłychanie melodyjnej, a dzięki prze-
myślanej reżyserii bartletta Shera, 
której znakomicie podporządkował 
się dyrygent gianandrea noseda, 
pełnej zmysłowości i młodzieńczego 
szaleństwa operze Charlesa gouno-
da. Nie bez znaczenia jest tutaj także, 
dla mnie po raz pierwszy w historii ope-
ry, wiarygodne i logiczne libretto Jule-
sa barbiera i michela Carre, wiernie 
oparte na tekście Wiliama Szekspira. 
Moim zdaniem przedstawienie perfek-
cyjne, bo stanowiące piękną, logiczną 
całość, nawet kosztem pewnych bra-
ków wokalnych, bo soliści (Julia)/ do-
stawali zapewne, od ciągłego bie-
gania, lekkiej zadyszki. Coś za coś. 

Ważnym elementem spektaklu 
był odwieczny spór czołowych rodów 
Werony, Montekich i Capulettich. Spór 

prowadzący do wzajemnego wynisz-
czania obydwu rodów i osłabiania 
miasta -Państwa, jakim była w tym 
czasie Werona. Spór któremu kres przy-
niosła dopiero miłość, ale poprzedzona 
Tragedią. Coś mi to przypomina!!!

Z kolei nabucco było pod wzglę-
dem muzycznym spektaklem perfek-
cyjnym. Prowadzenie orkiestry idealne, 
głosy solistów, zwłaszcza przywoła-
nego wcześniej Placido Domingo, ale 
także ludmiły monasterskiej jako 
wyrodnej córki Abigalle czy ciemno-
skórego Russela Thomasa jako pięk-
nego księcia Ismaela, wspaniałe. Nie 
zapominając przy tym o wspaniałym 
chórze-samograju, znakomicie pro-
wadzonym przez dyrygenta, z per-
fekcyjną ciszą po zaśpiewaniu słynnej 
pieśni niewolników, po której nastąpił, 
w środku spektaklu, zarządzony przez 
dyrygenta bis. Wszystko to było wspa-
niałe i zapewne dlatego spektakl pod 
koniec sezonu zostanie powtórzony.

Ja go z całą pewnością powtór-
nie nie zobaczę, bo dla mnie spek-
takl ten, przy całym perfekcjoni-
zmie muzycznym, był spektaklem 
do słuchania, nie do oglądania. 
libretto bowiem jest nie tylko ahi-
storyczne, lecz jeszcze wybitnie 
nielogiczne. Scenografia i kostiu-
my niby z obozu koncentracyjne-
go, bo niewolnicy w czasie wykony-
wania słynnego chóru znajdowali 
się w czymś w rodzaju obozowej 
łaźni, w komicznych czepkach ką-
pielowych. W pozostałych scenach 
akcja umieszczona była w bliżej 
nieokreślonej, trochę bajkowej 
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rzeczywistości. W dodatku wygląd 
solistów, z całym szacunkiem dla 
ich wspaniałych głosów, z wyjąt-
kiem przystojnego tytułowego 
bohatera (Placido domingo), w do-
datku ubranych w niedodające im 
urody stroje, nijak przystawał do 
treści libretta. bowiem z założenia 
przepiękne księżniczki, były oty-
łe i postury raczej potężnej, za to 
wzbudzający ich szaloną namięt-
ność piękny i młody książę żydow-
ski Ismael, niedużym, ciemnoskó-
rym tłuścioszkiem. obdarzonym 
za to przepięknym głosem!! Tej 
realizacji słuchać mogłabym w nie-
skończoność, natomiast oglądać 
już nie. nawet w trakcie spektaklu 
na którym byłam, na ogół miałam 
oczy zamknięte i wtedy było to 
wspaniale przeżycie. 

Innymi słowy dwa spektakle 
w jednym miesiącu styczniu wysta-
wiane, jakże różne. I to jest właśnie 
urok mET. 

A teraz nadeszła pora na nasz 
słynny i jak się okazuje wszechstronny 
noSPR, czyli Narodową Orkiestrę Pol-
skiego Radia w Katowicach. na począ-
tek kolejne motto: „główną rolą 
piosenki jest zapamiętać naszą 
młodość (Tadeusz Woźniak). Stwierdze-
nie to przypomniałam sobie w czasie 
styczniowego koncertu z okazji 80-le-
cia urodzin Zygmunta koniecznego. 
W pięknym i z tą wspaniałą akustyką!! 
gmachu NOSPR. Na dużej sali urodziwa 
Pani docent Agata Zubel, obdarzona 
niesamowitym głosem, w towarzystwie 
zespołu pod dyrekcją utytułowanego 

dyrygenta, specjalisty od najnowszej 
technologii kreacji dźwięku Pawła 
Przytockiego oraz naszej wspania-
lej noSPR, zmierzyła się z mitem 
słynnej Ewy demarczyk i muzyką 
laureata, Zygmunta koniecznego. 
Dla mnie jeszcze było to zmierzenie się 
z moją młodością, bo jak te piosenki po-
wstawały, to ja studiowałam w Krako-
wie. I wtedy wystarczał fortepian, gitara 
i oczywiście Ewa demarczyk. Bardzo 
bałam się tej konfrontacji, bo współczes-
na technika i współcześni wykonawcy 
mierzyli się ze wspomnieniami mojej 
młodości. I co? Zwyciężyła współczes-
ność i pierwsza wstałam w szacownej 
sali NOSPR żeby porwać publiczność do 
oklasków na stojąco. Było to wspaniałe 
i niezapomniane przeżycie. Aranżacja 
zespołu Pawła Przytockiego, indywi-
dualna do każdej piosenki, w połącze-
niu z pięknym głosem i ogromnym 
talentem Agaty Zubel oraz pomy-
słowością i mistrzostwem NOSPR spo-
wodowały, że znane nam piosenki 
Zygmunta Koniecznego takie np. jak 
Groszki i róże, Tomaszów, Poca-
łunki, Czarne Anioły czy wreszcie 
mój ulubiony Taki Pejzaż, zabrzmiały 
zupełnie inaczej i pozwoliły mi odkryć 
niejako drugie dno tej pięknej muzyki. 
Szczególnie odczułam to przy Takim 
pejzażu, który, jak śpiewała go Ewa 
demarczyk, to kojarzył mi się zawsze 
z połoninami bieszczadzkimi (wetliń-
ska, caryńska). Agata Zubel i Paweł 
Przytocki przenieśli mnie w świat 
zapyziałych bieszczadzkich wsi, gdzie 
Diabeł mówi dobranoc. Piękne, 
niezapomniane przeżycie, dzięki uta-
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lentowanym młodym i osiągnięciom 
współczesnej techniki. Myślę, ze obec-
ny na koncercie 80-letni kompozytor 
czuł to samo.

Niejako przedłużeniem zmagań 
z młodością był „krakowski” recital be-
aty Rybotyckiej, nawiązującej do 
Piwnicy pod Baranami i słynnego 
Teatru100. Wyciszony, z piosenkami 
również koniecznego ale też, Preis-
nera, marka grechuty i innych „kra-
kowskich” kompozytorów i oczywiście 
bardziej i mniej znanych poetów. Była 
oczywiście piękna, głęboka i nastrojo-
wa kolęda dla Nieobecnych, przy któ-
rej zawsze płaczę. Recital perfekcyjny 
wokalnie i aktorsko, no bo czegóż 
innego można spodziewać się po 
takiej profesjonalistce jak beata 
Rybotycka. I w ten sposób pięknie i re-
fleksyjnie pożegnałam się z Młodością 
i Krakowem lat 60 i 70.

Ale to nie koniec chwalenia 
akustyki i urody gmachu noSPR 
i umiejętności orkiestry. Otóż rów-
nież w miesiącu styczniu 2017 wysłu-
chałam, po raz pierwszy na żywo, po 
wcześniejszych licznych transmisjach 
z MET, naszego wspaniałego tenora 
Piotra beczałę. W sali obdarzonej 
kto wie, może nawet lepszą akusty-
ką aniżeli pomieszczenia MET. I głos 
Beczały zabrzmiał rewelacyjnie. Jesz-
cze piękniej aniżeli w transmisjach 
z MET, które oglądam w kinie „Kos-
mos” i piękniej aniżeli w transmisji 
spod wieży Eiffla, którą oglądałam 
i słuchałam w telewizyjnej transmisji 
z Paryża. W Paryżu nasz świetny te-
nor wykonał słynną arię Radamesa 

z Aidy Verdiego,przeznaczoną na 
tenor bohaterski, a nasz solista 
jest uznawany za jeden z najlep-
szych na świecie tenorów lirycz-
nych. I zaśpiewał znakomicie i co 
oczywiste, w katowicach podobał 
mi się w tej arii (i nie tylko) o wiele 
bardziej aniżeli w transmisji pary-
skiej. Ale pokazał światu że jest 
już na Radamesa gotowy. A to, że 
nadal jest wspaniałym tenorem lirycz-
nym udowodnił szczególnie w arii 
Stefana ze Strasznego Dworu mo-
niuszki, znanej jako aria z kuran-
tem. A także w arii z „Toski” Verdie-
go. I oczywiście w wielu innych. 
Ale szczególnie te trzy arie zapadły mi 
głęboko w serce. A aria z kurantem 
pozostanie na zawsze w mojej pamię-
ci, także dzięki oryginalnemu i jedno-
cześnie mistrzowskiemu akompania-
mentowi NOSPR, szczególnie temu 
„zza kulis”. I znowu niezapomniane 
przeżycie, dzięki wspaniałemu 
śpiewakowi, orkiestrze i wspania-
lej akustyce sali, w której był wy-
konywany koncert.

należałoby wspomnieć, że 
koncert miał miejsce dzięki wspa-
niałej uroczystości rozdania do-
rocznych laurów umiejętności 
i kompetencji w różnych katego-
riach. uroczystości organizowa-
nej corocznie przez katowicki 
RIg, czyli Regionalną Izbę Gospo-
darczą. Ten rok był jubileuszo-
wym, bowiem było to 25-lecie 
wręczania laurów, stąd szczegól-
nie nagrodzeni i szczególna opra-
wa. I tak: diamentowy laur umie-
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jętności i kompetencji otrzymał 
arcybiskup Wiktor Skworc – me-
tropolita katowicki. Wcześniej 
podobny laur otrzymał Papież 
Jan Paweł II, jak wiemy już, świę-
ty Papież. kryształowy laur z dia-
mentem otrzymał właśnie Piotr 
beczała. Wśród dość licznych te-
gorocznych, jubileuszowych na-
grodzonych znaleźli się, między 
innymi, wspaniała postać jaką 
jest ponad 80-letni, nadal w zna-
komitej formie, ks. biskup Jan 
Szarek, biskup-senior kościoła 
ewangelicko-augsburskiego oraz 
Przewodnicząca Rady miejskiej 
w katowicach krystyna Siejna. 
obydwoje otrzymali złote laury 
umiejętności. Złoty Laur Umiejęt-
ności otrzymała również i w imie-
niu wszystkich nagrodzonych 
tym laurem wygłosiła podzięko-
wanie nagrodzona w kategorii: 
Ambasador Spraw Polskich Zofia 
nogaj-Toriel, znana z recitalu pio-
senki francuskiej z okazji 100-le-
cia urodzin Edith Piaf, dedyko-
wanego również seniorom naszej 
Izby. Spora część seniorów na tym 

recitalu była, więc chyba miło im 
będzie przeczytać o tym fakcie na 
łamach naszego kwartalnika.

I już na koniec informacja o naszym 
kolejnym w OIRP, senioralnym wieczo-
rze kolęd, który powoli staje się tradycją. 
Do tradycji przeszło również to, że co 
roku uczymy się na nim nowej, współ-
czesnej kolędy. W zeszłym roku była to 
wspomniana wcześniej, wzruszająca 
kolęda Preisnera Dla Nieobecnych, 
w tym roku zaś urocza kolęda góralska, 
z okolic Cieszyna. Było uroczo, kto nie 
był niech zazdrości obecnym.

I już naprawdę na sam koniec infor-
macja o tym, co zobaczymy w ramach 
transmisji z MET, bo następny kwar-
talnik ukaże się najwcześniej 
w czerwcu. A do czerwca w mET 
zobaczymy: w marcu Idomeusza, 
Króla Krety mozarta, w kwietniu Eu-
geniusza Oniegina Czajkowskiego 
a w maju Kawalera z Różą Richar-
da Straussa. W maju zobaczymy 
też, w ramach powtórek na życzenie 
publiczności!! omawiane przeze mnie 
Nabucco Verdiego. A zatem do zoba-
czenia, jednak na Nabucco beze mnie.

Maria Nogaj
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Moim za-
miarem nie jest 
przedstawienie 
jedynie relacji 
z mojej kolej-
nej podróży do 
Indii. Chcę ra-

czej podzielić się z Czytelnikami moimi 
spostrzeżeniami i przemyśleniami, które 
zawsze pojawiają się kiedy znajduję się 
w „innym świecie”.

Co dla mnie oznacza „inny świat”. 
„Inny świat” to dla mnie nie piękna 
plaża z palmami, chociaż i takie lubię, 
gdy chcę „odpocząć po urlopie”, ale 
miejsca bardzo egzotyczne, gdzie spo-
tykam autentycznych ludzi mieszkają-
cych, żyjących i pracujących w okre-
ślonym otoczeniu i w określonych 
warunkach od wie-
ków z ich zwycza-
jami, przyzwyczaje-
niami, osiągnięciami, 
kulturą, wierzeniami, 
religią, rytuałami np. 
pobyt w domu sza-
mana w dżungli na 
wyspach Mentawai 
w Indonezji, uczest-
niczenie w różnych 
zdarzeniach związa-
nych z voodoo w ta-

kich krajach jak Ghana, Togo, Benin czy 
Burkina Faso, udział we wprowadzaniu 
w dorosłość chłopca z plemienia Ha-
mer w Etiopii.

Poszukując nowych miejsc, które 
spełniałyby nasze oczekiwania, zachę-
ceni interesującymi zdjęciami decyduje-
my się odbyć kolejną podróż do Indii, by 
spotkać się z plemionami mieszkający-
mi w północno-wschodniej części tego 
wielkiego kraju.

Z Polski wylatujemy 8 listopada 
2016r. do Indii przylatujemy w nocy 9 
listopada 2016r. Pierwszy dzień, prze-
znaczony na „indywidualne zagospo-
darowanie” mamy spędzić w Delhi. 
Nasz plan to zobaczyć trzy konkretne 
miejsca (Kutb Minar, Grobowiec Hu-
majuna i Czerwony Fort wszystkie 

IndIE mAło ZnAnE 
 r� pr�  Bożena Cyrol
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na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO), których z różnych powodów 
nie zwiedzaliśmy podczas poprzed-
nich pobytów w stolicy Indii.

Oczywiście, jak to bywa na „wy-
prawach”, nie da się uniknąć zupełnie 
nieprzewidywalnych zdarzeń. W nocy, 
kiedy przylatujemy do Delhi okazuje się, 
że Indie wycofują z obiegu część bank-
notów. Rząd Indii z dnia na dzień posta-
nowił wycofać z obiegu banknoty o no-
minałach 500 i 1000 rupii indyjskich, co 
stanowi 86% gotówki w obiegu. Władze 
w trybie ekspresowym wprowadzają 
nakaz wycofania ich z rynku ze względu 
na zbyt duże ryzyko korupcyjne. 
Oficjalnie nie można z nich korzystać. 
Szybkie zarządzenie mocno utrudnia 
Hindusom życie. Nam oczywiście też.

Kantory na lotnisku wymieniają po 20 
dolarów, to trochę mało (cena za piwo 
w naszym hotelu to 5 dolarów), ale uzy-
skujemy informacje, że banknoty o nomi-
nale 500 i 1000 rupii będą akceptowane 
w muzeach (bilety wstępu do muzeów 
dla turystów kosztują 500 rupii od oso-
by, co w naszym wypadku oznacza dwie 
osoby razy trzy zwiedzane miejsca 3000 
rupii). Rano w pobliskim kantorze wymie-
niamy pieniądze na banknoty o nomina-
le 500 rupii i okazuje się, że nikt nie chce 
sprzedać nam biletów. Jest problem, ale 
oczywiście sobie radzimy. 

Chętnych do skorzystania z oka-
zji i zrobienia „interesu”, szczególnie 
w Indiach, nie brakuje. Propozycja jest 
następująca: „Wasz kierowca zawozi 
was do wskazanego przeze mnie skle-
pu. Tam robicie zakupy, a w zamian za 
to wymienimy wam banknoty o no-

minale 500 rupii na setki. Jedziecie 
za mną? Przyjeżdżamy do sklepu. Do 
wyboru do koloru: dywany, narzuty, 
obrusy, pashmina, biżuteria i inne wy-
roby. Robimy zakupy, mocno się tar-
gujemy i kupujemy i tak trochę prze-
płacony szalik, no a potem wymiana 
waluty. Nie bardzo chcą się zgodzić, 
ale w końcu się udaje.

Możemy zwiedzać. Przez cały 
dzień taksówka z kierowcą za 30 
euro jest do naszej dyspozycji. Mo-
żemy jechać, gdzie chcemy. Oczy-
wiście w pierwszej kolejności zali-
czamy zwiedzanie zaplanowanych 
miejsc. Warto było je zobaczyć.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wy-
cieczki. Wzbudzamy zainteresowanie 
Hindusów. Wszyscy mają telefony ko-
mórkowe więc z fotografowaniem nie 
mają problemów.

Wiele osób chce sobie z nami robić 
zdjęcia. Bierzemy udział w sesjach zdjęcio-
wych. Wszyscy się cieszą i są bardzo mili. 

Celem naszej podróży jest północ-
no-wschodni region Indii a właściwie 
stany Assam, Arunachal Pradesh i Na-
galand. Tworzą one wraz ze stanami 
Maniur, Mizoram, Tripura i Maghalaya 
„Siedem Stanów” Indii. 

Jest to w pewnym sensie miejsce 
zapominane przez świat. Północno-
-wschodnie Indie połączone są z resz-
tą kraju tylko wąskim (około 20 km) 
przesmykiem. Graniczą z nim Chiny, 
Bhutan, Birma i Bangladesz. Siedem 
stanów północno-wschodnich Indii to 
niezwykły zlepek ludzi, kultur, religii jak 
i przyrody. Miejsce, tak różnorodne, że 
zaskakuje na każdym kroku. 
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Przez wiele wieków jednak nikt nie 
interesował się tym górzystym terenem 
porośniętym tropikalnym lasem zamiesz-
kanym przez plemiona pochodzenia bir-
mańskiego i tybetańskiego. Dopiero na 
początku XIX wieku Brytyjczycy rozpo-
częli eksplorację tego regionu. 

Region jest odwiedzany przez nie-
wielu turystów, ponieważ jeszcze do 
2011 roku na wjazd konieczne było uzy-
skanie specjalnych zezwoleń. Obecnie 
również trudno jest dostać zezwolenie 
umożliwiające swobodne poruszanie 
się np. po regionie Nagalandu z uwagi 
na panujący tam stan wojenny. Turyści 
mogą uzyskać zgodę na zwiedzanie tak 
zwanych obszarów chronionych w ra-
mach oficjalnie wyznaczonych „objaz-
dów turystycznych”. 

W związku z tym musieliśmy się pod-
dawać wielu policyjnym kontrolom. Na-
sze paszporty były wielokrotnie spraw-
dzane i kserowane, a nasze nazwiska 
wpisywane do specjalnych rejestrów 
z różnymi szczegółowymi informacjami, 
które podpisywaliśmy w chwili wjazdu, 

a czasami także w momencie opuszcza-
nia danego miejsca. 

W Guwahati, stolicy kulturalnej stanu 
Assam, rozpoczynamy naszą wyprawę. 
Miasto leży w dolinie Brahmaputry i jest 
miejscem największej w Indiach giełdy 
herbaty. Jej uprawa została tu wpro-
wadzona przez Brytyjczyków i obecnie 
60% krajowej produkcji pochodzi z As-
samu. Po południu przejazd do Parku 
Narodowego Nameri. Po drodze postój 
przy plantacji herbaty. Na plantacji ko-
biety zrywają herbaciane liście. Męż-
czyzn można zobaczyć kiedy wykonują 
inne prace, ale zwykle tam, gdzie w tym 
czasie nie zbiera się herbaty.

W Parku Narodowym Nameri nocuje-
my w namiotach z dobudowaną łazienką 
z zimną wodą. Rano w łazience towarzy-
szy mi wielka żaba. Nie jestem zachwy-
cona. Na szczęście żaba dosyć szybko 
znajduje dziurę i znika. Oddycham z ulgą.

Stan Arunachal Pradesh jest na-
stępnym etapem podróży. Jedziemy 
do Ziro przejeżdżając przez płaskowyż 
Arunachal. Po drodze zwiedzanie wio-

sek plemienia Nyishi. 
Plemię Nyishi (liczy 
około 300.000 miesz-
kańców) jest jednym 
z głównych grup za-
mieszkujących Aruna-
chal Pradesh. Nyishi 
mieszkają także w są-
siednim stanie Assam. 
Poligamia jest po-
wszechna wśród Ny-
ishi. Oznacza status 
społeczny i stabilność 
ekonomiczną. Insty-
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tucja ta jednak jest kwestionowana, 
zwłaszcza w związku z nowoczesnymi 
wpływami, a także z rozprzestrzenia-
niem się chrześcijaństwa.  

Wciśnięty między Tybet, Birmę oraz 
Bhutan – Arunachal Pradeh został osob-
nym stanem w 1986 roku. Ziro to jedna 
z najbardziej malowniczych miejscowo-
ści w tym stanie, leżąca na około 1500 
m n.p.m. jest główną siedzibą Apatani, 
liczącej 57 tysięcy mieszkańców grupy 
etnicznej tybeto – birmańskiej. Apatani 
praktykują szamanizm i animizm. 

Zwiedzamy wioski ludu Apatani, 
w tym wioskę Hong. Jesteśmy zapra-
szani do domów Apatani, mamy możli-
wość rozmawiać i pytać o różne sprawy. 
Nawiązujemy kontakty. Robimy zdjęcia. 

Apatani zachowali pradawne wie-
rzenia, określane jako Danyi-Piilo. Jest to 
kult księżyca i słońca. Wierzą, że w celu 
odwrócenia nieszczęść trzeba prze-
błagać złe duchy za pomocą ofiar ze 
zwierząt. Składają ofiary ze zwierząt, aby 
przegnać złe duchy, przywołać deszcz  
lub też z okazji ślubu. Właśnie z okazji 
ślubu zabija się nawet do 70 kur, ich 

krwią wymazuje się próg spichlerza co 
ma zapewnić pomyślność. Składa się 
także ofiary ze świni.

Przed domami ustawiają totemy, 
które potwierdzają dokonywane ofia-
ry. Przed domami umieszczają rów-
nież flagi, które oznaczają domostwa, 
których mieszkańcy wyznają animizm 
i szamanizm. W pewnej odległości od 
wioski umieszczają także totemy na 
„cmentarzach”.

Legenda głosi, iż kobiety Apatani 
były tak piękne, że sąsiadujące plemiona 
napadały lud Apatani i porywały kobie-
ty z powodu ich urody. Aby temu za-
pobiec kobiety zaczęły nosić „ozdoby” 
w nozdrzach. Kobiety powiększały nosy 
wstawkami z bambusa. Zatyczki miały 
odwrócić uwagę obcych mężczyzn od 
ich piękna. Dodatkowo twarze kobiet 
pokryte były pionowym tatuażem.

Inni twierdzą, że zwyczajowo, co 
było w modzie, dziewczynkom po 
pierwszej miesiączce w nozdrzach 
umieszczano bambusowe wkładki (z 
wiekiem większe i większe) i na twarzy 
wykonywano rytualny tatuaż. Miało to 

być wyrazem piękna. Można 
więc się spierać czy kobiety 
były tak piękne, że trzeba je 
było oszpecić by je uchronić 
przed obcymi mężczyzna-
mi, czy też były niepiękne 
i trzeba było dodać piękna.

Podobne pytania zada-
wałam sobie w Etiopii oglą-
dając kobiety z plemienia 
Mursi, które noszą w war-
gach najczęściej gliniane 
krążki czasami wielkości 
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sporego talerzyka. Czy one są piękne? 
Trudno powiedzieć, o gustach się nie 
dyskutuje. To jest piękne, co się komu 
podoba. 

Od roku 1970 Apatani w zasadzie 
przestali praktykować zwyczaj umiesz-
czania w nozdrzach kobiet bambu-
sowych krążków, być może niedługo 
zaniknie on całkowicie. W tej chwili 
właściwie tylko starsze kobiety noszą 
bambusowe wstawki w nozdrzach.

Oczywiście chcemy mieć jak naj-
więcej zdjęć takich kobiet, ale nie 
jest to takie proste, bo starsze panie 
nie są bardzo chętne do pozowania. 
Czasem wystarczy uśmiech, niestety 
zdarza się często, że trzeba dać pie-
niądze, ale udaje się też nawiązać 
kontakt dzięki pewnym zabiegom 
i fortelom. Starsza pani kijkiem młóci 
jakieś zboże, wymachuje tym kijem 
w każdym momencie, gdy podej-
mowane są próby zrobienia zdjęcia. 
Wygląda, że jest zła. Ale przysiada się 
do niej miły uczestnik wyprawy, 
mój mąż i bierze od niej kijek 
i młóci zboże jak ona. Starsza 
pani uśmiecha się. Ja robię im 
wspólne zdjęcie i lody są skru-
szone. Już możemy robić tyle 
zdjęć ile chcemy. Starsza pani 
jest bardzo zadowolona. 

Apatani wyróżniają się wśród in-
nych plemion strojem, ozdobami, 
twarze starszych kobiet i mężczyzn 
pokryte są pionowym tatuażem.

Wśród innych plemion hi-
malajskich Apatani wyróżniają 
się tradycyjnie demokratycz-
nym ustrojem społecznym. Po-

siadają niesformalizowaną instytu-
cję zgromadzeń (rad) różnego typu, 
zwaną buliang, grupujących osoby 
starsze podejmujące decyzje, aktyw-
ne osoby w średnim wieku wcielają-
ce te decyzje w życie oraz młodych, 
służących jako pomocnicy. Inną in-
stytucją jest patang – rodzaj bractwa 
lub klubu, zrzeszającego młodzież. 
W środku każdej wsi znajduje się la-
pang, olbrzymi płaski głaz, przyniesio-
ny z gór przez mieszkańców, służący 
do siedzenia. Stanowi on centrum ży-
cia towarzyskiego.

Mamy okazję uczestniczyć w przy-
gotowaniach do wizyty przedstawiciela 
rządu stanowego. Mieszkańcy zbiera-
ją się, dyskutują. Są odświętnie ubrani. 
Mężczyźni w czerwonych kamizelkach 
(widać tak jest ładnie). Ich stroje nie 
są zbyt ciekawe, ale fryzury tak. Mają 
długie włosy zaczesane do przodu 
nad czołem zwinięte w rodzaj koczka 
z wpiętą drewnianą szpilką.

KLUB PODRóŻNIKA



64

Piszę o stroju i fryzurach, ponieważ 
co raz rzadziej można na świecie wi-
dzieć mieszkających w danych regio-
nach ludzi, którzy noszą tradycyjne 
stroje. Znacznie częściej są to kobiety. 
Mężczyźni cenią sobie wygodę. Obser-
wują jakie ubrania noszą turyści, przy-
jeżdżający w interesach i dochodzą do 
wniosku, że lepiej ubrać krótkie spodnie 
i T-shirt niż czasem bardzo skompliko-
wany i mało wygodny tradycyjny strój. 
Kobiety są bardziej tradycyjne i dzięki 
nim można zobaczyć często wyjątkowe 
stroje, fryzury, ozdoby, które często są 
inspiracją dla najlepszych i najbardziej 
znanych na świecie projektantów i dyk-
tatorów mody. 

Na szczęście są takie miejsca, gdzie 
podziwiać można i kobiety i mężczyzn 
ubranych zgodnie z tradycją. Przykła-
dem mogą być kraje arabskie, z tym że 
ich stroje nie są moim zdaniem wyjątko-
we. Piękne, kolorowe, tradycyjne ubra-
nia można zobaczyć np. w Gwatemali, 
Peru, Boliwii i w okolicach miasta Sapa 
w Wietnamie, gdzie mieszkają plemio-
na, które na co dzień noszą cudowne 
ubrania, w których liczy się każdy detal. 
Te stroje we wszystkich tych krajach 
można podziwiać jak dzieła sztuki. 

W innej wiosce nasz spacer kończy się 
naszym udziałem w wiejskiej imprezie. 
Mężczyźni z lasu ciągnęli dwa długie drze-
wa. Wydawali przy tym dziwaczne okrzyki 
zagrzewając się do wysiłku. Kiedy znaleźli 
się na skraju lasu kobiety witały ich samo-
gonem z plastikowych butelek. Też byli-
śmy częstowani. Potem były zabawy, skoki 
w dal i wzwyż przez poprzeczkę opartą na 
gałązkach. Bawili się znakomicie. Krzycząc, 

wołając śpiewając dotarli do centrum wio-
ski. Tam przy drodze zostawili drzewa. Cały 
czas raczyli się „napojem” z plastikowych 
butelek. Bardzo trudno było się dowiedzieć 
jaki był cel ich działań. Nie tylko dlatego, że 
nie znamy ich języka, ale na pewno zabawa 
była wyjątkowa. Apatani mówią odrębnym 
dialektem. Żyją w poligamii i są serdecznie 
nastawieni do turystów.

Kolejny dzień to wycieczka do Raga, 
miejscowości zamieszkanej przez ple-
mię Miri. Kobiety z plemienia Miri noszą 
ciekawe stroje, ale przede wszystkim 
ozdoby, wiele różnych sznurów korali, 
w różnych kolorach i długościach. Naj-
bardziej interesujące są długie niebie-
skie. Stroje mężczyzn są także interesu-
jące, w szczególności nakrycia głowy.
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Naszej wyprawy ciąg dalszy. Jedzie-
my w kierunku doliny Brahmaputry (rze-
ka w Chinach, Indiach i Bangladeszu, jej 
długość wynosi 2840 km, a powierzch-
nia dorzecza 935 tys. km2, po przepły-
nięciu całego płaskowyżu Tybetu od 
źródeł pod górą Kailash w zachodnich 
Himalajach, szerokim korytem rozlewa 
się ona na równinie Assamu.

Przyjeżdżamy na przystań i naszym 
zamiarem jest przeprawa promem na 
wyspę Majuli.

Majuli jest największą na świecie 
wyspą fluwialną (rzeczną, śródlądo-
wą) powstałą na rzece Brahmaputra 
w wyniku procesów fluwialnych (pro-
cesy fluwialne to proces rzeźbotwór-
czy związany z działalnością wód pły-
nących, rzek). Ze względu na te procesy 
ma długi i wąski kształt oraz zbudowa-
na jest głównie z piasku – może więc 
podlegać powtarzającym się zmianom 
powierzchni i kształtu i jednocześnie 
łatwo powstawać i znikać wskutek wy-
sokich stanów wody, powodzi czy sil-
nych opadów deszczu. Na początku XX 
wieku miała łączną 
powierzchnię 1250 
km2, a w roku 2014 
zaledwie 352 km2. 
Majuli się zmniejszy-
ła a otaczająca ją rze-
ka bardziej rozlała. 
O wielkości Brahma-
putry, a w zasadzie 
szerokości może 
świadczyć fakt, że na 
wyspę promem pły-
nęliśmy ponad pół 
godziny, ale z wyspy 

na stały ląd, na jej południowy brzeg 
płynęliśmy ponad dwie godziny.

Chcemy przeprawić się na wyspę 
Majuli. Jesteśmy na miejscu przeprawy. 
Ustawiamy się w kolejce. Nasza pozy-
cja to 13, 14, 15 i 16. Kierowcy zostają 
w samochodach i pilnują kolejki. My 
możemy się oddalić. Pijemy herbatę 
w „barze” (dumnie brzmi). Rozmawia-
my o kulturze Indii, religii, bogach. 
Chętnie słuchamy, bo jeden z uczestni-
ków naszej wyprawy jest wyjątkowym 
ekspertem w tej dziedzinie. Po jakimś 
czasie wracamy na przystań. Widzimy, 
że samochody nie przesunęły się w ko-
lejce, ale nie budzi to naszego większe-
go zainteresowania. Znowu herbata 
w „barze” na przystani. Robi się ciem-
no, pojawiają się gwiazdy na niebie. 
Ogólnie romantycznie. Tylko dlaczego 
jesteśmy na końcu kolejki, a promy od-
pływają. Okazuje się, że nasi kierowcy 
pilnują samochodów drzemiąc za kie-
rownicą, czasami z nudów podchodzą 
do promów, nawet pomagają w prze-
jeżdżaniu samochodów na prom. Wy-
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maga to czasami wyjątkowych zabie-
gów, ponieważ samochody wjeżdżają 
na prom po dwóch deskach podkła-
danych pod koła. Zdarza się, że trzeba 
korygować wjazd przesuwając deskę 
lub samochód. Szkoda tylko, że nasi 
kierowcy pomagają kierowcom pod-
jeżdżającym bez kolejki.

To wyraźny sygnał dla uczestników 
wyprawy. W końcu to grupa z Polski. 
Robimy akcję. Blokujemy samocho-
dy podjeżdżające bez kolejki. Stajemy 
przed maskami samochodów i koniec. 
Kierowcy nie chcą ustąpić. Powoli 
w nas wjeżdżają, ale to jeszcze bardziej 
nas mobilizuje do akcji. 

Jestem w akcji aktywna, nama-
wiam do jej prowadzenia. Hinduskie 
kobiety wysyłają do mnie mówiącą 
po angielsku dziewczynkę, same sto-
ją w niewielkim oddaleniu. Dziew-
czynka pyta kim ja jestem. A ja jej 
odpowiadam:  I am a lawyer from Eu-
rope i jestem tu po to, żeby zorgani-
zować przeprawę. Hinduskie kobiety 
też się zaktywizowały i też zaczęły 
pilnować kolejki. 

Najwięcej kłopotów mamy z dużym 
land roverem, ale też dajemy radę. Nie 
da się uniknąć nawet niezbyt grzecz-
nych i z pewnością nieeleganckich słów. 
W tym przypadku nasi kierowcy nama-
wiają nas do zaprzestania akcji, ale my 
nie odpuszczamy. Okazuje się, że tym 
samochodem podróżuje przedstawi-
ciel rządu stanowego Assamu. Chyba 
jednak doszło z naszej strony do, jak to 
teraz się mówi, pewnej niezręczności. 
Jednak co się stało to się nie odstanie. 

Na promie jesteśmy sami. Siedzimy 
na dachu, bo w miejscu dla pasażerów 
jest woda sięgająca do kolan. Dociera-
my do wyspy i jedziemy do hotelu. Śpi-
my w tradycyjnej lodge z bambusa na 
palach, w której mieszkają członkowie 
plemienia Mishing. 

Unikatowa kulturowo i ekologicznie 
wyspa Majuli jest od XV wieku siedzibą 
odmiany hinduizmu opartej na tolerancji 
i równouprawnieniu. W znajdujących się 
na wyspie 22 klasztorach mnisi-tancerze 
kontynuują tradycje artystyczne i eduka-
cyjne od XV wieku. W dzień – mnisi-rol-
nicy i pasterze, wieczorem – zamieniają 

się w wyrafinowanych 
adoratorów Kriszny. 

W klasztorze Samu-
guri możemy zobaczyć 
tradycyjne maski uży-
wane do rytualnych 
tańców. Wizyta w klasz-
torze Kalambari po-
zwala nam zobaczyć 
tradycyjne łodzie. Zwie-
dzamy także klasztor 
Anuati (główny hall i sie-
dziby mnichów).
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Nasz pobyt na wyspie wypada 
w czasie trwania egzotycznego festi-
walu Raas Leela (Taniec Boskiej Miłości). 
Jest to widowisko wyjątkowe i jest tak 
inne od tych, do których jesteśmy przy-
zwyczajeni, że warte zobaczenia. 

Wieczorem zaczyna się główna 
część festiwalu – przedstawienia o ko-
lejach życia boga Krishna. Na Majuli czci 
się błękitnoskórego Krisznę, awatara 
Wisznu, potężnego boga skłonnego 
jednak do tańca i miłosnych swawoli. 

Bierze w nim udział większość 
mieszkańców okolicznych wsi na Maju-
li. Mnisi, rolnicy i pasterze (mężczyźni), 
a także dzieci, tańcząc i śpiewając skła-
dają hołd hinduistycznym bóstwom, 
w które ich sąsiedzi wcielają się już na 
wiele dni przed festiwalem. Wszystkie 
role grają mężczyźni, którzy wcielają 
się także w role kobiece. 

Widzowie gromadzą się w teatrze, 
średniej wielkości świetlicy, jak się póź-
niej okazuje wypełnionej po brzegi. 
Przychodzą z dziećmi nawet niemow-
lakami, przynoszą ze sobą jedzenie, bo 
spektakl trwa od wieczora aż do rana, 
przy czym po każdej scenie, akcie jest 
przerwa. Długość aktów jest różna, ale 
długość przerw określona. W sali stoją 
plastikowe krzesła tak gęsto, że nawet 
osobom o niewielkim wzroście trudno 
jest siedzieć wygodnie. Podczas spekta-
klu widzowie rozmawiają przez telefon, 
jedzą, usypiają lub budzą dzieci. 

Podczas kolejnej przerwy decy-
dujemy się jednak zakończyć udział 
w przedstawieniu, ale chcemy jeszcze 
zrobić zdjęcie z przedstawienia usta-
wiając się bliżej sceny. Czeka nas nie-

spodzianka. Biorącemu udział w spek-
taklu ministrowi rządu w Assamie 
towarzyszy przedstawiciel, którego tak 
sponiewieraliśmy w trakcie przeprawy 
promowej. Nie pamięta nam tego jed-
nak i ładnie się kłania. Widać turystom 
sporo tu uchodzi na sucho.

Po dwóch nocach spędzonych w do-
mkach na palach udajemy się w dalszą 
podróż. Znowu czeka nas przeprawa 
promowa przez Brahmaputrę. Tym ra-
zem na jej południowy brzeg. Kolejka 
samochodów oczekujących na prom 
jest bardzo duża, ale panuje względny 
porządek.

W związku z tym, że tego dnia jedzie-
my do Parku Narodowego Kaziranga 
i mamy zaplanowane safari zapada de-
cyzja, że bez samochodów przeprawia-
my się najbliższym promem, a później 
bierzemy busa i jedziemy do Kaziranga. 
Na prom czeka wielu podróżnych, wszy-
scy stłoczeni, ale uczestnicy polskiej 
grupy znają z autopsji nie takie kolejki, 
są bardzo doświadczeni w takich sytua-
cjach i radzą sobie doskonale. Na prom 
wchodzą jako jedni z pierwszych. Mogą 
więc zająć nawet siedzące miejsca. 
Siedzenia są w zasadzie trzyosobowe. 
Dlaczego w zasadzie, ponieważ może 
zmieścić się więcej osób. Chciałam być 
miła, więc z dwoma plecakami, tak żeby 
zajmować jak najmniej miejsca, zaprosi-
łam do siadania hinduskie kobiety. Skoń-
czyło się tym, że siedziałam ja trzymając 
na kolanach chłopca, a oprócz mnie 
trzy kobiety, jedna z dziewczynką na 
kolanach. Może nie było wygodnie, ale 
za to poproszono mnie do pozowanie 
do zdjęcia. Ja też zrobiłam sobie selfie 
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z najbliższą współpasażerką, podarowa-
łam dzieciom długopisy i inne drobiaz-
gi. Ja w zamian otrzymałam płatki kwia-
tów ze świątyni z Majuli z ukłonami, 
uśmiechami i wzrokiem wzniesionym 
ku niebu, ale bez słów, bo nasze języki 
nie były kompatybilne.

Po zejściu z promu kierujemy się do 
czekającego na nas „super” jakości busa. 
Z przodu teoretycznie są dwa siedzenia. 
Jedno zajmuje nasz indyjski przewod-
nik, a drugie kierowca i dwóch jego po-
mocników, przy czym kierowca siedzi 
najbliżej drzwi, wychylony do środka 
sięga kierownicy i prowadzi busa. Moż-
na i tak. Jestem pewna, że nie jest to 
w ogóle wyjątkowa sytuacja w podró-
żowaniu busami w Indiach. 

Docieramy do Kaziranga. Po lunchu 
czeka nas safari. Park Narodowy Kazi-
ranga ma powierzchnię 430 km² i jest 
jednym z ostatnich miejsc, gdzie żyje 
zagrożony gatunek hinduskiego noso-
rożca, którego populacja w 1950 roku 
spadła do zaledwie 12 sztuk. Obecnie 
liczy ponad 1500 zwierząt. Na safari 
jedziemy otwartymi jeepami przez sa-
wanny i bagienne, 
wilgotne lasy liścia-
ste Kazirangi, będą-
ce schronieniem dla 
ponad 500 gatun-
ków ptaków, a także 
dzikich słoni, bawo-
łów azjatyckich, lam-
partów, jeleni i wielu 
innych gatunków. 
W programie wypra-
wy zawarto informa-
cję, że „Jeśli dopisze 

szczęście można zobaczyć nawet tygry-
sa”. Niestety, szczęście nam nie dopisało.

Następnego dnia wczesnym ran-
kiem, safari na słoniach. Jest to najlep-
szy sposób na zbliżenie się do noso-
rożców na bliską odległość.

Po śniadaniu przejazd do Sibsagar. 
Malownicza droga prowadzi wśród 
plantacji herbaty. Herbata z Assamu 
jest ulubionym gatunkiem herba-
ty mieszkańców Indii. Po południu 
zwiedzanie Sibsagaru, stolicy daw-
nego królestwa Ahomów. Panowali 
oni przez ponad sześć wieków, aż do 
przybycia Brytyjczyków w 1826 roku. 
Zwiedzamy Talatal Ghar, zbudowany 
w XVII wieku, wielopiętrowy garnizon 
wojskowy z podziemnym tunelem 
oraz Rang Ghar, które jest oryginalną 
i charakterystyczną dla architektury 
Ahomów owalną budowlą, stąd kró-
lewska rodzina oglądała pokazy walk 
słoni i inne sportowe zawody. Kolej-
ny obiekt do zwiedzania to Świątynia 
Shivadol z XVII wieku uznawana za 
najwyższą świątynię Sziwy w Indiach 
(32 m).
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Następny etap naszej 
podróży – wyjazd do pro-
wincji Mon, leżącej w re-
gionie Nagaland, grani-
czącego z Birmą. Mon 
zamieszkuje 17 plemion 
Naga, w tym Ao i Konyak. 
Naga zachowali liczne tra-
dycje, takie jak zbieractwo, 
tkactwo, misterne rzeźby 
w drewnie, rytualne tańce. 
Wojownicy Naga, znani byli 
z brawurowych wypraw na 
Birmę i Assam, byli łowcami głów do 
lat 50. XX wieku. Wojownicy wierzyli, 
że odcięcie głowy wroga pozwala na 
uwolnienie jego duszy. Cała historia 
Nagaland jest związana ze zwycza-
jem pozbawiania wrogów głów.

Za Kazimierzem Moszyńskim (Za-
rys etnografii górali Assamu, Skrypty 
uczelniane UJ nr 277, Kraków 1977): 
jednym z podstawowych wierzeń 
z zakresu tych, na których opiera 
się tak zwany kult dusz u Nagów, 
jest głębokie przekonanie, że głowa 
względnie czaszka zmarłego zacho-
wuje jakąś szczególniejszą a poży-
teczną moc zapładniającą i że jest 
w stanie wypromieniować ją na ży-
wych ludzi oraz na pola, użyczając 
im plenności. Wywodzi się to wie-
rzenie z innego, jeszcze bardziej za-
sadniczego, a mianowicie, że głowa 
względnie czaszka jest par excelance 
siedzibą duszy-życia.

W praktyce najważniejsze jest jed-
nak wierzenie, że każdy człowiek jest 
nosicielem mocy. Na tym to wierze-
niu gruntuje się tak niezmiernie silny 
u Nagów pęd do zdobywania sobie 
głów względnie czaszek ludzkich. Im 
kto więcej ich zdobył, tym więcej za-
pewnił plenności swym polom. Im 
ich więcej posiadała cała wieś, tym 
urodzajniejsze były jej dziedziny. 

KLUB PODRóŻNIKA
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Żyjące tam plemiona prowadziły 
wzajemne wojny podjazdowe i zabijając 
wrogów zdobywało cenne głowy. 
Czaszki układano w stosy, a w każdej 
wiosce było ich nawet kilka tysięcy, bo 
zbierano je przez pokolenia. 

W połowie XX wieku pojawił się wśród 
Nagów, człowiek, który przyniósł religię 
chrześcijańską. Zwyczaj obcinania głów 
i ich gromadzenia uznano za zły, a tradycja 
wystawiania czaszek na widok publiczny 
zaczęła zanikać. Na początku lat 50. XX 
wieku zakazano oficjalnie procederu ob-
cinania głów, a czaszki zakopano. 

Ostatni łowcy głów to starzy ludzie 
– z wyglądu mają po 70, 80, a może 
i więcej lat. Są wytatuowani na twa-
rzach, klatce piersiowej i plecach. Tatu-
aż był wykonywany, gdy chłopak zabił 
po raz pierwszy i obciął głowę – był to 
swoisty rytuał inicjacji. Nie musiało się 
to odbyć w bitwie. W pojedynku mógł 
po prostu obciąć głowę osobie z wro-
giego plemienia, mogła należeć do 
kobiety czy dziecka – ważny był sam 
akt. Dzięki temu stawał się mężczyzną 
i zyskiwał prestiż.

Wojownicy noszą na 
szyjach wisiory z minia-
turkami głów – to znak, 
że obcięli przynajmniej 
jedną. Są wciąż dumni 
z tej tradycji.

Najwięcej łowców 
głów zostało w plemie-
niu Konyak i oni najdłu-
żej celebrowali tę maka-
bryczną tradycję.

Obecnie myśliwi 
nie wywieszają czaszek 

swoich wrogów przed domem tak, jak 
to było kiedyś, ale do dziś przetrwała 
tradycja umieszczania tam czaszek upo-
lowanych zwierząt. Jedną z praktyk, któ-
ra przetrwała, jest palenie opium. 

Zwiedzamy wioskę Phuktong, znaną 
z dwóch dużych murongów – domów 
dla chłopców i dziewcząt, które pełniły 
dawniej funkcje mieszkalne i edukacyj-
ne. Tutaj przekazywano młodym poko-
leniom plemienne tradycje, wierzenia 
i umiejętności. W murongach przecho-
wuje się broń i trofea wojenne. 

Kolejna wioska (nazwy nie pamię-
tam), w której mieszkańcy mieszkają 
w „szczęśliwych domach”. Wszystkie 
wśród gęstych krzewów marihuany.

We wsi Longwa (na granicy z Birmą 
dosłownie, bo dom króla przecina gra-
nica) spotykamy się ze zdecydowanie 
starszym pokoleniem mężczyzn Ko-
nyak. Starsi panowie po narkotykach 
tańczą tylko dla nas. Taniec nie jest 
oszałamiający, ale samo to, że możemy 
zobaczyć prawdziwych łowców głów 
wystarczy za wszystko. Tancerze ubra-
ni są zgodnie z tradycją w przepaski 
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na biodrach. Mają ciekawe nakrycia 
głowy i ozdoby. Na twarzach tatuaże. 
A po lunchu wizyta w kolejnej wiosce. 
Jest niedziela i mieszkańcy odpoczy-
wają. Mężczyźni spotkali się w muron-
gu, siedzą przy ogniu i śpiewają. Jak 
dla mnie to wspaniałe przeżycie.

W Mon mieszkaliśmy w bambuso-
wych domkach z łazienkami z zimną 
wodą. Było bardzo zimno więc „poran-
na kąpiel” nie należała do wielkich przy-
jemności, na szczęście można było do-
stać wiadro ciepłej wody. 

I to już koniec. Czas przygotowy-
wać się do następnej wyprawy. Cią-
gle szukamy takich miejsc, gdzie nie 

dociera zbyt wielu turystów, gdzie 
można zobaczyć ludzi, dla których 
zachodnia cywilizacja jest jeszcze od-
legła. Dla tych ludzi jesteśmy, czasem 
odnoszę wrażenie, jak dla nas kosmi-
ci. Ale zawsze spotykamy się z miłym 
przyjęciem i uśmiechem. 

Kocham ten świat. 
On odchodzi. Jeszcze 
trochę i ten świat bę-
dzie tylko „cepelią”, wy-
stępem dla turystów za 
pieniądze. Wiem, że tak 
być musi, bo każdy ma 
prawo żyć komforto-
wo, w domu z łazienką, 
a nie w chałupie z kro-
wiego łajna. Ale jednak 
szkoda. Kiedyś ktoś 
mnie zapytał: po co 
tam jeździsz, chcesz zo-
baczyć biedę i stwier-
dzić, że tobie jest le-
piej? Odpowiedziałam: 

nie, ale dlatego, że mam okazję zoba-
czyć naprawdę szczęśliwych ludzi. 

PS. Pisząc korzystałam z informacji 
zawartych w programie wyprawy, prze-
wodnikach, z informacji usłyszanych od 
przewodników, od ludzi, których spoty-
kaliśmy, z Internetu i ze skryptu Kazimie-
rza Moszyńskiego z antykwariatu.

Bożena Cyrol 
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Z wielkim zainteresowaniem prze-
czytałem tradycyjnie erudycyjny 
edytorial radcy prawnego Marka Wo-
jewody w numerze 4(12)2016 kwar-
talnika „Radca.pl”. W istocie, tekst du-
żego formatu. Wielkiego, rzekłbym. 
Pełen, jak zwykle, odniesień do litera-
tury, historii i współczesności. 

Zainteresował mnie zwłaszcza ten 
passus: „Dlatego chwała nam, adwo-
katom i radcom prawnym, środowi-
skom prawniczym, które w potrzebie 
bez wahania stanęły w obronie prawa, 
instytucji Państwa, pokazały, że Polska 
jest dla nich ważna, że nam nie jest 
wszystko jedno. Brawo my!”.

Brawo, radcowie, brawo! Wasze 
wsparcie jest w istocie odczuwalne, 
wręcz namacalne. Tyle, że ja go nie 
zauważyłem. Jak trafnie zauważono, 
bardziej zainteresowało mnie „500+ 
à rebours, czyli 500 minus”. Odezwała 
się legendarna pazerność Temidy. Za-
głuszyła owe setki apeli i wyrazów so-
lidarności kierowanych pod adresem 
sędziów, których niezawisłość i nie-
zależność była regularnie ogranicza-
na, okrawana przy użyciu stosowanej 
w Ministerstwie Sprawiedliwości „stra-
tegii salami”. Krojono nas na plasterki, 
a nóż dzierżyli także ministrowie czy 
sekretarze stanu będący… radcami 
prawnymi. Życzliwą pamięcią darzy-
my zwłaszcza Jerzego „musimy mieć 
nad wami kontrolę” Kozdronia, toż to 
radca z 34-letnim stażem. Dziękujemy, 
Panie Mecenasie. 

Jak widać, są wśród prawników „ra-
chunki krzywd”. Ich wyliczenie mogłoby 
zapełnić niejeden numer korporacyj-
nego kwartalnika. Przyszły jednak czasy 
trudne, czasy prawdziwej próby. To bez-
sporne. Jestem orędownikiem jednego 
frontu prawników, bo wszyscy jesteśmy 
na celowniku nowej rewolucji. Z nami 
się teraz walczy, wszystkimi, niezależ-
nie od przekonań czy koloru żabotów 
u tóg. Ale zanim zaproponuję pojedna-
nie, chciałbym wyjaśnić jedną kwestię. 
Zakładam, że przerażenie Pana Marka 
Wojewody nie pozwoliło mu doczytać 
wywiadu w Dużym Formacie do koń-
ca. Gdyby bowiem zadał sobie ten trud 
i przerażenie pokonał, dowiedziałby się, 
że wiersz pastora Niemöllera jest mi do-
brze znany. Zbyt dobrze. Od pokoleń 
mojej rodziny, po które już kilkakrotnie 
„ktoś przychodził”. Wtedy, proszę mi 
wierzyć, zwykli ludzie nie protestowa-
li. Chcę wierzyć, że wzorem środowisk 
prawniczych, o których była mowa, 
gromki protest rozległby się teraz. 

Czekam wciąż na ten protest, Panie 
Mecenasie, wierząc, że sytuacja jednak 
nie będzie go wymagała. I nie jest to 
wystawianie legendarnej solidarno-
ści prawniczych środowisk na próbę, 
bynajmniej… To wiara, że „jeszcze bę-
dzie przepięknie, jeszcze będzie nor-
malnie”, co nie jest cytatem z kampanii 
wyborczej, a tekstem ważnej dla mnie 
pieśni. Z pewnością wszystkim znanej. 

Pozdrawiam. 
Jarosław gwizdak

LIST DO REDAKCJI
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SKIM&L CUP 2017 ZAKOńCZONY!

W dniach od 3 do 5 lutego br. 
w Szczyrku odbyły się po raz kolejny 
przy udziale radców prawnych i wspar-
ciu Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Katowicach zawody narciarskie 
i snowboardowe lekarzy, farmaceutów 
i radców prawnych SKIM&L CUP.

Wydarzenie to zgromadziło zwyczajo-
wo już liczną grupę zawodników, którzy 
przyjechali do Szczyrku z całej Polski, czę-
sto również ze swoimi rodzinami.

O warunki pogodowe organizato-
rzy w tym roku nie musieli się mar-
twić, gdyż gospodarz obiektu, na któ-
rym odbywały się zawody narciarskie 
i snowboardowe, Beskid Sport Arena 
miał już zgromadzone zapasy białego 
puchu z poprzedniego roku w spe-
cjalnych magazynach, a nadto in-
tensywne opady utworzyły trzyme-
trową pokrywę śnieżną na stoku. 

W piątek odbył się slalom specjal-
ny na oświetlonym stoku BSA. Naj-
lepszy czas w tej konkurencji wśród 
wszystkich prawników osiągnął Mi-
chał Pawlas – asystent sędziego w Są-
dzie Rejonowym w Jaworznie (kate-
goria M5 – w generalnej klasyfikacji 

drugie miejsce). Niestety, w tym roku 
nie odwiedził nas nasz mocny zawod-
nik Jarosław Mydlarski – radca prawny 
z Gdańska, gdyż doznał kontuzji pod-
czas treningów tuż przed zawodami. 
Slalom pań – w kat. K 4 – na czwartym 
miejscu przyjechała Małgorzata Michal-
ska – radca prawny z Warszawy, w kat. 
K 5 – na piątym miejscu radca prawny 
Ewa Siwińska-Beck (OIRP Łódź), a w kat. 
K 6 – na 6 miejscu radca prawny Alek-
sandra Comi (OIRP Warszawa).

Pozostałe miejsca zajęte przez praw-
ników w slalomie były następujące: kat. 
M 2: Andrzej Janiak– 4 miejsce, kat. M 4: 
– Piotr Misiewicz (OIRP Katowice) – 4 miej-
sce, Krystian Mularczyk (OIRP Wrocław) – 5 
miejsce, Michał Wydrych – 6 miejsce. Wie-
czorem w Hotelu Meta odbyła się grillowa 
kolacja, po której wręczono zwycięzcom 
medale i dyplomy za wyniki w slalomie. 
W imieniu poszczególnych samorządów 
medale wręczali:

Śląskiej Izby Lekarskiej – Prezes Jacek 
Kozakiewicz,

Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Katowicach – Pełnomocnik Dziekana 
ds. Integracji Piotr Zarzecki,

Śląskiej Izby Aptekarskiej – Prezes Piotr 
Brukiewicz.

r� pr� 
Piotr Zarzecki
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Następnego dnia już od godziny 
ósmej rano rozpoczęto kolejną rywali-
zację, tym razem w slalomie gigancie. 
W sobotę nasi reprezentanci uzyskali 
następujące rezultaty:

– kat. K4 –Joanna Olszówka-Zarze-
cka (OIRP Katowice) – 3 miejsce, Mał-
gorzata Michalska (OIRP Warszawa) – 6 
miejsce, – kat K5 – Katarzyna Celewicz 
(notariusz)  – 5 miejsce, kat. K6 – Gize-
la Węglarz –Dudys (OIRP Katowice) – 6 
miejsce, kat. M2 – Andrzej Janiak – 4 
miejsce, kat. M4 – Piotr Misiewicz (OIRP 
Katowice) – 4 miejsce, Michał Wydrych 
– 6 miejsce, Krystian Mularczyk (OIRP 
Wrocław) – 9 miejsce, Paweł Jóźwiak  – 
10 miejsce, kat. M5 Michał Pawlas – 2 
miejsce, Daniel Kocur – 4 miejsce, Prze-
mysław Grzyb – 5 miejsce, snowboard 
kobiet- Gizela Węglarz-Dudys (OIRP 
Katowice) – pierwsze miejsce, Joanna 
Zdzieszyńska – drugie miejsce. 

W zawodach ski-tourowych wśród pa-
nów – pierwsze miejsce zdobył adwokat 
Przemysław Grzyb, a drugie miejsce wśród 
kobiet notariusz Katarzyna Celewicz.

Po wydarzeniach sportowych przyszedł 
czas na Konferencję Naukową „Sport – Me-
dycyna – Prawo”, którą ponownie otwarli 
przedstawiciele samorządów, przy czym 
tym razem byli to: Zyta Kaźmierczak-Zagór-
ska – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, 
Ryszard Ostrowski – Dziekan Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz 
Piotr Brukiewicz – Prezes Śląskiej Izby Apte-
karskiej. Honorowym gościem konferencji 
był Prezes Zarządu Polskiego Związku Nar-
ciarskiego Apoloniusz Tajner. 

W panelu prawnym wykład wy-
głosił Ludwik Żukowski, radca praw-
ny, Arbiter Trybunału Arbitrażowego 
ds. Sportu PKOl pt. „Obowiązki regu-
laminowe i ustawowe uczestnika za-
wodów sportowych na przykładzie 
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niektórych dyscyplin narciarskich, 
a w panelu medycznym dr. A. Mio-
duszewski – Ortopedika Warszawa, 
dr M. Smolik i dr P. Zagórski – Sport-
-Klinika Żory pt. „Urazy skrętne stawu 
kolanowego na nartach i nowoczesne 
zaopatrywanie uszkodzeń więzadło-
wych stawu kolanowego.”

Po konferencji i uroczystej kolacji 
odbyło się wręczanie medali za slalom 
gigant, ski-tour oraz pucharów dla naj-
lepszych zawodników w kombinacji 
alpejskiej. Medale wręczał gość hono-
rowy, Prezes PZN Apoloniusz Tajner, na-
tomiast puchary za kombinację alpejską 
przedstawiciele samorządów.

Najlepszym zawodnikiem prawnikiem 
(w kombinacji alpejskiej – slalom i slalom 
gigant), który otrzymał Nagrodę Dziekana 
OIRP w Katowicach w postaci pucharu, 
został asystent sędziego Michał Pawlas, 
a najlepszą prawniczką – również wyróż-
nioną pucharem – radca prawny Małgo-
rzata Michalska (OIRP Warszawa). 

Sponsorzy postarali się o wyśmienite 
nagrody w postaci nart, bagażnika na 
narty, sportowych akcesoriów narciar-
skich i treningowych oraz innych cen-
nych niespodzianek. Emocje sportowe 
powoli opadały, ale nie był to z pewnoś-
cią koniec towarzyskiej integracji, gdyż 
sobotni wieczór zakończył się w Hotelu 
Meta w prawdziwie karnawałowym sty-
lu, czyli zabawą taneczną.

Niedziela powitała chętnych i jeszcze 
spragnionych… ruchu ski-tourowym 
spacerem na Skrzyczne przy pięknej, 
słonecznej pogodzie. 

Nie mniejsze podziękowania niż am-
bitnym uczestnikom należą się naszym 

wspaniałym sponsorom, bez których 
wsparcia impreza nie miałaby takiej 
oprawy i rozmachu tj. Firmie Maserati 
Pietrzak, Beskid Sport Arena, Taurus, Mo-
kate, Delta Trans sp. z o.o., HELIMED, ING 
Bank Śląski, Allianz, Greenland Group, 
EKOLAND, ORTOPEDIKA, ROSA, SWIX, 
SYNOPTIS PHARMA, SCANMED oraz 
spółce Meta International sp. z o.o. ze 
Szczyrku, która udostępniła swój hotel. 

Jak zwykle gorące podziękowania 
należą się Pani Monice Noskowiak, która 
wraz ze współpracownikami wspaniale 
przygotowała hotel dla gości, a także 
zorganizowała odpowiednie warunki 
do przeprowadzenia zawodów i kon-
ferencji. Dziękujemy również Prezesowi 
Maciejowi Wróblowi, który ponownie 
zdecydował się na organizację SKIM&L 
CUP 2017 i osobiście ją nadzorował. Po-
dziękowania należą się także Śląskiej Iz-
bie Lekarskiej, Śląskiej Izbie Aptekarskiej 
oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Katowicach, które wsparły wydarze-
nie finansowo i objęły swoim patro-
natem zawody SKIM&L CUP 2017. Na 
koniec dziękuję także radcy prawnemu 
Ludwikowi Żukowskiemu za interesują-
cy i treściwy wykład, Jerzemu Wójcikowi 
za przygotowanie tras narciarskich oraz 
Grupie Beskidzkiej GOPR za zapewnie-
nie bezpieczeństwa podczas zawodów. 

Do zobaczenia w przyszłym roku na 
stokach Beskidów. Oficjalne pełne wyniki 
wszystkich konkurencji ukażą się na stro-
nach internetowych trzech samorządów 
oraz stronie OIRP Katowice na facebooku. 

Piotr Zarzecki
Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki 

OIRP w Katowicach
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Fundacja Radców PrawnychSUBSIDIO VENIRE
Fundacja „Subsidio venire”  jest organizacją  
pożytku publicznego od grudnia 2009 r.
Zarząd Fundacji apeluje do wszystkich o wsparcie  
i pomoc na szczytne cele, dla których nasza Fundacja,  
została powołana.  
Przekaż 1% swojego podatku na działalność  
naszej organizacji.

Celem Fundacji jest:

  wspomaganie inicjatyw zapewniających powszechny dostęp 
do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich;

  działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej 
dla radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz ich rodzin;

  pomoc sierotom – dzieciom zmarłych radców prawnych, 
szczególnie w zakresie materialnym, edukacyjnym  
a także ich startu zawodowego;

Aby przekazać swój 1% podatku...

Po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą w tym roku,  
w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego  
należy wpisać nazwę Fundacja Radców Prawnych 
 „Subsidio Venire”  i numer KRS 0000326684.  
Można też zakreślić rubrykę udostępniającą  
dane adresowe darczyńcy.
Wpisujemy także kwotę, stanowiącą wartość  1% podatku  
po zaokrągleniu dziesiątek groszy w dół.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!!!

Jeśli ktoś chciałby przekazać nam więcej niż 1 % podatku, 
prosimy o wpłaty  na konto:
Fundacja Radców Prawnych  
„Subsidio venire”
Bank BPH O/Warszawa numer konta:  
34 1060 0076 0000 3200 0135 4989

P R Z E Z N A C Z  S W Ó J  1 %  P O DAT K U  
F U N DA C J I  R A D C Ó W  P R AW N YC H

K R S  0 0 0 0 3 2 6 6 8 4


