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KOLEŻANKI I KOLEDZY!
Kolegium redakcyjne Słownika Oksfordzkiego od wielu lat wybiera słowo roku. Robiące największą karierę
w mediach i polityce, najsilniej kształtujące obraz świata
(w myśl zasady z „Księgi Rodzaju”: co nie nazwane, nie istnieje). W 2016 roku zwyciężyła POST-PRAWDA, zdefiniowana jako termin „odnoszący się do, lub opisujący sytuację, w której obiektywne fakty mają mniejsze znaczenie
w kształtowaniu opinii publicznej, niż odwołania do emocji i osobistych przekonań”. POST-PRAWDA, czyli inaczej
zwykłe, ordynarne kłamstwo, ale jak szlachetniej brzmi!...
Oto uwolniliśmy się od grzechu kłamstwa ciążącego od
tysiącleci na sumieniach, świat wyszedł nam naprzeciw i nagradza zwycięstwem każdą tezę, choćby najbardziej urągającą inteligencji i rozumowi; oto
świat uwolniony z dyktatu prawdy w myśl kremlowskiej doktryny Aleksandra
Dugina: „Prawda to kwestia wiary. Fakty są tym, w co wierzy większość.” Z kolei Paul Horner, który świadomie rozpowszechniając na Facebooku fałszywe
wiadomości zarabia na tym 10.000 $ miesięcznie, po wyborach w USA przyznał: „Robiłem sobie jaja, a oni we wszystko wierzą. To straszne.” Nic to nowego:
już Baruch Spinoza orzekł, że nie istnieją kłamstwa, a jedynie kalekie prawdy,
a François de La Rochefoucauld odkrył, że bywają fałsze, które tak dobrze udają
prawdę, iż byłoby omyłką nie dać się im oszukać. W przestrzeni publicznej odbywa się wielkie relatywizowanie prawdy, skuteczne przeciwstawianie jej fałszu, jako równoważnej i równoprawnej alternatywy. Wszyscy bierzemy w tym
udział, nie tylko jako kłamcy, ale też jako radośni konsumenci bredni w rodzaju
tezy, że wynik 1:27 jest historycznym dokonaniem Wielkiego Stratega. Sukces
polega na tym, że po raz drugi w historii na ważne stanowisko międzynarodowe został wybrany Polak wbrew woli władz Polski i z niemieckim poparciem
(pierwszym był Karol Wojtyła). Jest to dalszy ciąg przekazu, z którego wynika,
że wyborcze 18,6% procent głosów uprawnionych do głosowania wyraża wolę
suwerena, a Ziemia wspiera się na czterech słoniach. Stojących na skorupie żółwia. Zygmunt Bauman opisał w „El Pais” zjawisko „bańki filtrującej”: serwisy internetowe kierując się preferencjami użytkownika dobierają materiały najlepiej
dopasowane do jego upodobań; w ten sposób utwierdzają go w jego przekonaniach, sugerując, że wszyscy wokół myślą tak samo. Prowadzi to do tego, że
większość odbiorców mediów funkcjonuje w obrębie zamkniętych obiegów
informacji, w których jawne kłamstwa znajdujemy obok informacji zmanipulowanych. Wszystkie one razem potwierdzają się wzajemnie i wzmacniają. Widać
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to w studio telewizyjnym, gdy znany dziennikarz jak gąsior gałki łyka brednie
głoszone przez polityka, przegląda się w jego miedzianym czole i z kamienną
twarzą pozwala kpić z siebie w jakimś przedziwnym przekonaniu, że racja jest
matematyczną średnią wyciągniętą z prawdy i kłamstwa. Ileż razy z ust Szanownych Koleżanek i Kolegów, marszczących czoło dla uwidocznienia intelektualnej
przewagi, słyszałem tekst w rodzaju: prawda leży pośrodku. Otóż nie. Prawda leży
po stronie Prawdy, a kłamstwo tam, gdzie stało ZOMO, tudzież na przenośnej
drabince ostatnimi czasy. Biblia powiada: „Oszust nie zamieszka w domu moim,
Kłamca nie ostoi się w oczach moich.” [Ps 101,7]. A oni, klękając przed fałszywymi
bogami, dalej swoje. Czeka ich „udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To
jest śmierć druga...” (Apokalipsa, 21.8). Najstarsza Księga przewidziała wszystko:
i nadejście dobrej zmiany, i bombę termobaryczną i smutny koniec tych, którzy
na kłamstwie budują wyborczy wynik. Z lekcji fizyki wiemy, że akcja wywołuje reakcję. I kupczący prawdą też o tym wiedzą. Dziwnym trafem zaprzyjaźniona ambasada sygnalizuje, że z Krakowskiego Przedmieścia, z Alei Ujazdowskich, z Nowogrodzkiej płyną pytania o aktualność kanałów przerzutowych do Argentyny.
Podróżowałem Transsibem (Kolej Transsyberyjska), dzień zamieniał się
w noc, potem kolejny dzień, potem znów noc, a rano za oknem wciąż ta sama
podmokła równina z rachitycznymi brzózkami. Jakby czas kręcił się w wielkiej
pętli podróży bez końca. Do palarni na końcu wagonu zachodził Siergiej. Mówił,
że inżynier, wraca z kursu w Moskwie i jedzie do Krasnojarska (wielki ośrodek
przemysłu zbrojeniowego), martwił się, że straci robotę. Tłumaczył: segodnya
tanki bol’she ne ispol’zovat’ (dzisiaj czołgów się już nie używa). Zauważyłem, że
na mechanice znał się słabo, ale sypał świeżo nabytą wiedzą o tym, jak uczynić
kraj bezbronnym wprowadzając agenta, który zerwie kontrakty zbrojeniowe,
rozbije siły pancerne i pozbawi armię dowódców (kak batyushka Stalin v 1937
godu), wspomniał myśl Lenina o sprzątaczce (lub kimś takim) na czele państwa,
znał stare procedury uruchamiania poczciwych idiotów, mówił jak dyskretnie
przemycić bakcyl szaleństwa, na przykład w sierści kota. Siergiej miał też w programie przejęcie mediów, śmiał się, gdy wspomniałem o czwartej władzy, o demokracji... Wspomnienie powróciło, gdy przeczytałem sprawozdanie amerykańskiej organizacji pozarządowej Freedom House pt. „Nations in Transit 2017”,
The False Promise of Populism”, według którego Polska porzuca obszar cywilizacji zachodniej, demokracja nad Wisłą ma się najgorzej od czasów, kiedy po raz
pierwszy pojawiliśmy się w tym zestawieniu. Z kolei „Reporterzy bez Granic”, organizacja, która stoi na straży wolności prasy na świecie, opublikowała kolejny
raport; względem ubiegłorocznego wyniku znów obsunęliśmy się w rankingu
na pozycję 54. Wyprzedzają nas m.in. Jamajka, Samoa, Namibia, Urugwaj, Ghana, RPA, Burkina Faso, Tajwan i Botswana. Z tego wynika, że operacja rozpoczęła
się już, przychodzą do nas w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi
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wilkami... Poznać ich można albo za Ewangelią według św. Mateusza lub za
wskazaniem Jiří Dienstbiera: wygląda jak idiota, mówi jak idiota i jest idiotą...
Dołączyliśmy, jako Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, do
grona współorganizatorów konferencji „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego, a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”. Wtedy jeszcze,
w naiwności swojej, postrzegaliśmy sądy, jako ostatni szaniec, poprzez liczbę
sędziów choćby trudniejszy do spacyfikowania, niż kilku sędziów Trybunału
Konstytucyjnego. W historii cywilizacje upadały pod naporem barbarzyńców
z powodu kluczowego błędu, polegającego na przypisywaniu im jakichś zasad; innych, ale zasad, procesów myślowych dających się przy bliższym poznaniu zracjonalizować. Przekonaniu, że tak czy inaczej uda się z nimi dogadać.
Skutki tego błędu oglądamy dzisiaj na wakacyjnych wycieczkach oprowadzani
po zgliszczach. Nie potrafimy uczyć się na cudzych błędach, swoje zgliszcza
mamy już teraz, a ciągle będziemy rozmawiać (patrz lista zaproszonych), choćby podczas pierwszego Kongresu Prawników Polskich 20 maja w Katowicach.
Trzeba na nim być, choćbyśmy dzisiaj nie potrafili określić, co będzie sukcesem;
na pewno użyjemy wielu słusznych słów, dokonamy bezbłędnych rozpoznań
i rozjedziemy się do domów bez świadomości, czy zasialiśmy ziarno, czy plewy. Z poczuciem dobrze spełnionego wobec Ojczyzny obowiązku, przekonani
o swojej moralnej i intelektualnej wyższości. My, czyli bydło i swołocz, jak orzekła
posłanka Małgorzata Gosiewska w TV Republika. Wykształcenie prawnicze jest
mniej ważne, ważna jest prawda – uznał z kolei wiceminister sprawiedliwości
bez wykształcenia prawniczego, więc według swojej prawdy i tak zrobią swoje,
opanują ostatnią redutę Monteskiusza, bo nasze wyobrażenie o cywilizacyjnym
porządku jest im obce, należą do innego świata, świata Siergieja. Wiem, sędziowie wspierani przez nas będą się bronić, powoływać na oświadczenie prezesów
sądów najwyższych Unii Europejskiej, kolejne stanowisko Komisji Weneckiej,
opinie luminarzy nauki, i co z tego? Znajdą się wśród nich tacy o przyłębskiej
proweniencji, tak jak znaleźli się wśród nas: adwokatów i radców prawnych. I to
wystarczy, bo demos nie uczestniczy w niezawisłości sędziów, na nic mu niezależność Trybunału Konstytucyjnego; demos co miesiąc 500 lub więcej złotych
ma... Potomkowie tych, którzy donosili do cyrkułu i trupy powstańców styczniowych odzierali z butów nadal są wśród nas: Dyrektor Departamentu Edukacji
i Komunikacji w opanowanym przez dobrą zmianę Ministerstwie Środowiska
wita Przewodniczącego Rady Europejskiej kajdankami i szubienicą. To jest ten
klimat, ten sposób myślenia, ta wizja świata; dlatego powiadam wam: z barbarzyńcą się nie rozmawia, barbarzyńcy nie zaprasza się do towarzystwa. I na
Kongres Prawników. Zgoda, będziemy w tym osamotnieni, ale do czasu, być
może długiego niestety, bo jak zauważyła Wisława Szymborska: „Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie”.
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Nie wszyscy dali się ogłupić, szkoda, że bardziej za granicą, szkoda, że nie na
podkarpackiej wsi… Otóż, gdy Annette Laborey (w latach 1970.-80. prowadziła
w Paryżu „Fondation pour une entraide intellectuelle européenne” wspierającą
intelektualistów walczących z komunistami w Europie Środkowo-Wschodniej)
dowiedziała się, że Pan Adrian przyznał jej Order Zasługi RP, napisała: Niezliczone
gwałty na wolności i zasadach demokracji, których obecna Polska jest teatrem,
nietolerancja i nienawiść podniesione do rangi cnót, podeptana zasada rozdziału
państwa od Kościoła, zniesienie prawa do aborcji, rozpasany nacjonalizm, legalizacja ruchów parafaszystowskich, ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej, kategoryczna odmowa przyjęcia ofiar wojny syryjskiej – listę można by ciągnąć – splugawiły
naszą walkę. Polska wpadła w ręce partii, którą mogłabym tylko zwalczać. Odznaczenie nadane takimi rękami zmienia się w zniewagę. Nie przyjmuję… Annette
Laborey nie była jedyna, wielu odmówiło. Ci działali w myśl wskazania Władysława Bartoszewskiego: warto być przyzwoitym. Z białą różą w zębach.
Coś mi się wydaje, że niechcący otworzył nam się nowy cykl. Po tym jak
w ubiegłym numerze Prof. Zygmunt Tobor ze swoim współpracownikiem
pytał: „Po co prawnikom wiedza o implikaturach?” – w bieżącym numerze
dr Mateusz Zeifert zastanawia się „Po co prawnikom znajomość gramatyki? Jeszcze kolejny numer, może dwa, a zwieńczymy temat artykułem: „Po
co prawnikom znajomość prawa?” Gorąco polecam artykuł naszego kolegi,
aplikanta, Hieronima Krajewskiego o bezpieczeństwie w kancelarii. Zagrożenia czyhają na każdym kroku, pan major groźny jest nie tylko za kierownicą rządowej limuzyny. Tak trochę nijak ma się do wcześniejszego artykuł
kolegi Arkadiusza Tarasa (aplikant II roku) o zmianach, rozumiem, że wzmocnieniu ochrony danych osobowych, gdy oni i tak je mają w zakresie jakim
chcą, a przecież to również nas dotyczy, o czym przekonuje kolega Zenon
Klatka. Nasz stały felietonista dr hab. Tomasz Kubalica pisze o „Prawdziwych
zmyśleniach”; zapewne powtarzam się, ale słowo, że nie uzgadniam treści
materiałów: moje uwagi o post-prawdzie napisałem wcześniej... Widocznie
odwrót od prawdy jest wokół nas, kłębi się, gęstnieje, jak smog nie przymierzając, o który walczyć będziemy do ostatniego kęsa węgla.
Nie sposób nie pochwalić się sukcesami naszych sportowców, że tenisiści,
to wiadomo, ale nasza piłkarska reprezentacja po raz trzeci okazała się bezkonkurencyjna podczas mistrzostw Polski radców prawnych w kopanej (na hali)
i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli wszech czasów; słyszano, że w kuluarach
mistrzostw kręcił się Adam Nawałka.
Zapraszam do Iranu (już raz tam byliśmy), ale warto dowiedzieć się, że nie ze
wszystkim jest tak, jak się wydaje, i zapraszam do filharmonii z naszym przewodnikiem: Marią Nogaj. To tak w ramach ocieplenia klimatu (za oknem -4o C w maju).
Redaktor Naczelny – Marek Wojewoda
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WIADOMOŚCI Z IZBY

Maciej Czajkowski

z cudem. Oczywiście w przypadku Bali Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego nie sama zabawa jest najważniejsza,
ale przy tak zacnym i zaangażowanym gronie jest szansa, że moda na karnawałowe
bale i maskarady powróci w wielkim stylu,
co pozwoli na realizację coraz ambitniejszych działań charytatywnych.
MIĘDZY BATUTĄ A PARAGRAFEM

I BAL ŚLĄSKIEGO FORUM ZAWODÓW
ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Wprawdzie za oknami wiosna wreszcie rozzieleniła krajobraz, a słońce coraz
mocniej choć ciągle nieśmiało rozgrzewa
skostniałą po zimie ziemię, to warto cofnąć
się relacją w środek zimy, bo w tym roku
karnawał obfitował w ciekawe wydarzenia. W dniu 25 lutego w ostatnią sobotę
karnawału odbył się pierwszy Bal Śląskiego
Forum Zawodów Zaufania Publicznego
– bal o charakterze charytatywnym, gdyż
jego uczestnicy szczodrze wsparli inicjatywy Fundacji „Mam marzenie”. Bal Śląskiego
Forum stał się nie tylko zalążkiem do mniej
formalnej integracji pomiędzy zawodami
zaufania publicznego, ale ma realne szanse
na odnowienie i rozwinięcie wspaniałej tradycji zabaw, maskarad i bali w województwie śląskim. Wystarczy przypomnieć
huczne bale śmietanki towarzyskiej i urzędniczej organizowane przed wojną w sali recepcyjnej budynku Sejmu Śląskiego, o którego zaproszenia się wręcz zabijano lub nie
mniej znane bale organizowane w hotelu
Graf Reden w Królewskiej Hucie (obecnie
Teatr Rozrywki w Chorzowie), gdzie pomimo rozmachu imprez, na których bawiło
się nie raz i nie dwa po dwa tysiące ludzi,
zdobycie zaproszenia również graniczyło
8

Z największą przyjemnością informujemy o kolejnej inicjatywie Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach skierowanej do melomanów, ale również do
tych, którzy przygodę z muzyką poważną
dopiero planują rozpocząć. W ramach nowego cyklu: „Między batutą a paragrafem”
3 marca 2017 r. odbył się pierwszy koncert z udziałem zainteresowanych radców
prawnych i osób towarzyszących. Miłośnicy muzyki mieli przyjemność wysłuchać
koncertu w Filharmonii Śląskiej, gdzie pod
batutą światowej sławy dyrygenta – Eugena Tzigane – utwory m.in. Czajkowskiego,
Borodina i Mahlera wykonała Orkiestra
Symfoniczna oraz Chór Filharmonii Śląskiej.
Koncert pozostawił uczestników oczarowanych i pod wielkim wrażeniem, a fakt,
że bilety na to wydarzenie rozeszły się jak
ciepłe bułeczki nie pozostawił organizatorom żadnych wątpliwości, że podobne
kolejne wydarzenia również nie pozostaną
bez fantastycznego odzewu. Druga odsłona muzycznego cyklu już wkrótce, bo 9
czerwca 2017 (niestety bilety wyprzedały
się w ciągu dwóch zaledwie dni), a kolejne z pewnością przed nami, dlatego serdecznie zachęcamy do śledzenia działu
„Wydarzenia” na stronie internetowej OIRP
w Katowicach oraz na naszym fanpage’u
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na Facebooku, gdzie zawsze można zna- nie, ale i zadowolenie komisji. Po części
leźć najświeższe aktualności o wydarzenia pisemnej przyszła pora na przesłuchania.
w naszej izbie i nie tylko...
Ten etap już taki szybki nie był, dość powiedzieć, że finał czyli rozdanie dyplomów
KONKURS WIEDZY O PRAWIE
odbyło się po godz. 16:00. Drugi etap nie
Okręgowa Izba Radców Prawnych należał też do łatwych. O poziomie konkurw Katowicach w ramach budowa- su niech świadczy to, że niektóre pytania
nia świadomości prawnej obywateli, wywoływały grymas konsternacji nawet
edukacji prawnej oraz wzmacniania na twarzach członków komisji. Trudno bopaństwa prawa aktywnie uczestniczy wiem oczekiwać, aby uczeń podstawówki
w ambitnych projektach edukacyj- opisywał postępowania karne osoby poninych, w których młodzi ludzie mogą żej 17 roku życia albo postępowanie admipopisać się wiedzą na temat funkcjo- nistracyjne. Ku dużemu zaskoczeniu Kominowania wymiaru sprawiedliwości. sji konkurs odkrył prawdziwe perełki, które
W dniu 25 kwietnia odbył się na auli świetnie poradziły sobie i z takimi pytaniaUniwersytetu Śląskiego II etap (tzw. mi. Efekt to trzech rewelacyjnych laureatów
okręgowy) Ogólnopolskiej Akademii w grupie gimnazjów, w tym laureat zeszło– Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół rocznej olimpiady na poziomie centralnym
podstawowych i gimnazjalnych reali- oraz tyleż samo w grupie podstawówek.
zowanej przez Centrum Edukacji Praw- Impreza ze wszech miar udana i budująca.
nej Krajowej Rady Radców Prawnych Uzyskane doświadczenie pozwala członw ramach programu „Szkoła bliższa kom komisji na optymistyczne stwierdzeprawu” w roku szkolnym 2016/2017.
nie, że świadomość prawna w młodym
Komisja konkursowa powołana przez pokoleniu już nie tylko kiełkuje, ale pięknie
Komitet Organizacyjny w składzie: Dziekan rośnie, a w tym – co cieszyć powinno rówRyszard Ostrowski jako przewodniczący, nież i nasze koleżanki i kolegów, wzrasta
Anna Richter – członek – przedstawiciel wśród młodych uczniów rozpoznawalśrodowiska pedagogicznego oraz Grze- ność naszego zawodu. Jako bowiem ciegorz Chycki – członek Rady i koordyna- kawostkę należy przytoczyć wielokrotne
tor olimpiady jako sekretarz, punktualnie wypowiedzi młodych osób, w których poo godz. 10:00 (no dobrze bądźmy szczerzy jawiał się wątek zawodu radcy prawnego
aż do bólu była 10:02) po rozdaniu testów jako przez nich oczekiwanego, pożądanerozpoczęła zmagania uczniów. W tym roku go i to takiego, który wyróżnia się nie tylko
uczniowie dopisali nie tylko liczebnie, bo kolorem niebieskim – podkreślane – ale
na 44 zgłoszone i zakwalifikowane osoby i możliwością świadczenia pomocy prawstawiło się 43 kandydatów, ale tak punktu- nej na podstawie umowy o pracę. (zachoalnością jak i szybkością. Na testy przewi- wano oryginalność wypowiedzi:-)). Brawo
dziano 1 godzinę zegarową, tymczasem młodzieży, oby tak dalej!
uczniowie uporali się z zadaniem w około
Grzegorz Chycki
15 minut, wywołując ogromne zdziwieMaciej Czajkowski
K WARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY R ADCÓW PR AWNYCH W K ATOWICACH
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A W KRAJOWEJ RADZIE...

Wasz Korespondent ma pewien kłopot odkąd w ustawie
o radcach prawnych
w art. 59 pojawił się
ustęp 4 upoważniający Prezydium Krajowej
Rady do sprawowania czynności należących do zakresu działania Krajowej Rady
Radców Prawnych; z pewnymi wyjątkami
rzecz jasna w rodzaju uchwalania i zatwierdzania budżetu, uchwalania regulaminów,
czy awaryjnego wyboru Prezesa i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli jego
mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Radców Prawnych. Szczęściem Prezydium nie może także podwyższyć składki członkowskiej i zmienić zasad
jej podziału (między Izby i warszawską Centralę), bo znając snujące się gdzieniegdzie
tęsknoty do Konstantynopola alias Bizancjum, mielibyśmy się z pyszna. Jak się zatem rzekło Wasz Korespondent zaczyna się
czuć porzucony, pomijany, zepchnięty na
boczny tor i stygnie jak pozbawiona pary
lokomotywa. Bo wszystko co istotne, z racji
owego ustępu czwartego, dzieje się poza
wiedzą i wolą Waszego Korespondenta
(jakby co, to nie WK).
Co by nie powiedzieć, samo Prezydium
do niektórych czynności się nie nadaje, na
przykład do galowania (od słowa „gala”).
Więc była gala z okazji wręczenia nagród
„Kryształowego Serca Radcy Prawnego”...
Tak, tak... WK zdaje sobie sprawę z tego, że
nie wszyscy podzielają jego sceptyczny
stosunek do fetowania radców i aplikantów, którzy z potrzeby serca (nie kryształowego) i nie na pokaz poświęcają swój czas
10

dla ludzi dotkniętych brzemieniem rzeczywistości. Z kronikarskiego obowiązku
odnotujemy, że z naszej Izby wyróżniona
została koleżanka Krystyna Wal-Sobieszek.
Honorowym gościem był Adam Bodnar,
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Jak co roku najgoręcej dyskutowano
nad uchwałą w sprawie budżetu Krajowej
Rady Radców Prawnych, ponieważ dysponenci działów finansowych bronili swoich
pozycji, jak niepodległości. Ale udało się, ku
niezadowoleniu wszystkich prawie, bo pieniędzy zawsze jest za mało. Przyjęty został
ponadto plan pracy i uchwały zawierające
słowo „kalendarium” w tytule i za rok dopiero dowiemy się, jak dalece udało się wypełnić je treścią.
Takie czasy, że najistotniejszym (w ocenie WK) aktem stała się uchwała wyrażająca daleko idący niepokój Krajowej Rady
powodowany działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej dotykającymi Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej
Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego
i sądownictwa powszechnego. Krajowa
Rada zobowiązała Prezesa, Wiceprezesów
oraz Prezydium do aktywnego udziału
w debacie publicznej... I stało się. Radcowie
nie tylko organizacyjnie, ale i potencjałem
intelektualnym angażowali się podczas
konferencji o rozproszonej kontroli zgodności prawa z Konstytucją 3 marca w Katowicach; Krajowa Rada stała się jednym
z trzech filarów (obok Adwokatury Polskiej
i Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA), zwołujących Kongres Prawników Polskich. Jak
zauważyła to Prof. Małgorzata Gersdorf,
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, był
to pierwszy taki Kongres po 81 latach! Poprzedni odbył się w 1936 roku, też w Kato-
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wicach. Trzy lata później wybuchła wojna.
Na Kongresie byliśmy zatem my, radcowie
prawni. My, którym nie jest wszystko jedno, my, których na sali było niepełne trzy
setki. Przypomnę, że radców jest 40 tysięcy. Ktoś powie: nie zmieścilibyśmy się; ale
to nieprawda, bo mogło nas być więcej,
czyli obecni wyczerpali liczbę tych, którzy
chcieli być, którzy poważnie traktują słowa wypowiadane przed wpisem na listę
radców prawnych: „Ślubuję uroczyście...
przyczyniać się do ochrony i umacniania
porządku prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej...”. Reszta udała się na grilla.
Gośćmi Kongresu byli: Koen Lenaerts,
Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE, Prezydent Europejskich Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) Nuria Diaz Abad, wiceprezydent Stowarzyszenia Sędziów Europejskich
dla Demokracji i Wolności Medel Thomas
Guddat. Był Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości, Prezes i sędziowie
Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Był prof. Adam
Strzembosz, pierwszy w wolnej Polsce Prezes Sądu Najwyższego, nie zawiedli wcześniejsi Prezesi Trybunału Konstytucyjnego,
przy braku obecnego; nie wspomnę o politykach, bo ich intencje mogły być różne,
ale byliśmy przede wszystkim my. Był to
jakiś wybór: Wasz Korespondent wolał być
wśród nich, co oczywiście nie wyklucza
tego, że ktoś woli być z Patrykiem Jakim.
Czy Kongres okaże się sukcesem, zostawi ślad w rzeczywistości, czy uczyni
ją lepszą – dzisiaj, nazajutrz, nie da się
tego ocenić. Na pewno jednak Kongres
był sukcesem solidarności, jak ocenił to
Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, mimo że
na sali sądowej sędzia, adwokat, radca

prawny są po różnych stronach, tak na
Kongresie są razem. Chyba po raz pierwszy, jak WK pamięta, przedstawiciele
zawodów prawniczych wypowiedzieli
się jednym głosem w obronie państwa
prawnego, w obronie praw obywatela,
w obronie Polski, po prostu.
Owocem Kongresu będzie powołanie wspólnej Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej dla przygotowania projektów
aktów prawnych wymazujących czas
smuty grubą kreską, reformy wymiaru
sprawiedliwości, odbudowy Trybunału
Konstytucyjnego, a to – jak zapowiedziała prof. Małgorzata Gersdorf – będzie
bolało. Powstaje księga dokumentująca
niezgodne z Konstytucją działania ustawodawcze władzy. Będzie wsparcie dla
osób szykanowanych za to, że stanęli
po stronie prawa. To było istotne, mniej
ważne były zdarzenia eksponowane
w mediach: tak, przybyli przedstawiciele dobrej zmiany. Nie przyjechali dyskutować o naprawie prawa, nie zamierzali
nas wysłuchać, władza przyjechała pokazać, kto tu rządzi. Więc niech się nie
dziwi ten, który łamie Konstytucję na
śniadanie, a bywa, że przed śniadaniem
o czwartej rano, że podczas odczytywania jego listu z pouczeniami o treści konstytucyjnych norm, sala zaczyna buczeć
i skandować, „Konstytucja!” Ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni
– powiedział Onufry Zagłoba. Słów kolejnego wysłannika WK nie chce nawet
wspominać. Wstyd. I sala wyszła.
Przed Krajową Radą Radców Prawnych
prawdziwe, kto wie, czy nie historyczne
wyzwanie.
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dr Mateusz Zeifert

PO CO PRAWNIKOM
ZNAJOMOŚĆ GRAMATYKI?
Prawo – parafrazując klasyka – jest jak cebula, to znaczy
ma wiele warstw. Warstwą najbardziej „zewnętrzną”, najłatwiej dostrzegalną i najbardziej oczywistą jest warstwa
językowa. Nic dziwnego, że poświęca się jej sporo uwagi:
filozofowie prawa od zawsze pasjonują się filozofią języka,
językoznawcy zajmują się charakterystyką języka aktów
prawnych (języka prawnego), teoretycy prawa formułują zalecenia dotyczące redagowania i interpretowania
przepisów, dogmatycy prawa roztrząsają znaczenie poszczególnych ustawowych terminów, prawnicy praktycy
tworzą wzory pism procesowych itd. We wszystkim tym
dominują rozważania na temat płaszczyzny semantycznej (znaczeniowej) i leksykalnej (słownej) aktów prawnych. Formułowane w literaturze dyrektywy wykładni
językowej dotyczą niemal bez wyjątku sposobów przypisywania znaczenia poszczególnym wyrazom1. Sędziowie nagminnie odwołują się do słowników językowych, rozstrzygając o znaczeniu spornych wyrażeń2. W ostatnich latach ukazało się
zresztą kilka cennych publikacji poświęconych tej materii3.
Jak powszechnie wiadomo język, oprócz leksykonu (słownika), składa się także z gramatyki. Gramatyka stanowi zespół reguł morfologicznych i syntaktycznych, tj. dotyczących tworzenia i łączenia wyrazów (i mniejszych elementów języka – tzw. morfemów)
w większe całości4. Przynależą tu takie – znane już uczniom szkoły podstawowej – za1
Por. np. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, str. 130 – 174; T. Chauvain, T. Stawecki, P.
Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, str. 236; L. Morawski, Zasady wykładni prawa, str. 89-108; A.
Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa
2009, str. 25 – 80; J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 2007, str. 195 – 197, M.
Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2012,
2
W SIP Lex Omega znajdują się blisko 23 tys. orzeczeń, w których pojawia się fraza słownik
języka polskiego (stan na 12 maja 2017 r.). Zapewne nie we wszystkich wyrażenie to używane jest
w odniesieniu do interpretacji prawa, jednak można spokojnie założyć, że dotyczy to ogromnej
większości.
3
Por. M. Zieliński, Wykładnia…, passim; Z. Tobor, P. Żmigrodzki, A. Bielska-Brodziak, Co każdy
prawnik o słownikach wiedzieć powinien, Przegląd Sądowy 2008, z. 7/8, str. 79-95; A. Bielska-Brodziak, Z. Tobor, Słowniki a interpretacja tekstów prawnych, Państwo i Prawo 2007, z. 5, str. 20-33.
4
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (red. K. Polański), Warszawa – Wrocław – Kraków
1993, str. 183.
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gadnienia, jak budowa składniowa zdania (zdania pojedyncze i złożone), szyk wyrazów,
związki składniowe (współrzędne, podrzędne), części zdania (podmiot, orzeczenie itd.),
części mowy (czasowniki, rzeczowniki itd.), odmiana wyrazów (deklinacja, koniugacja),
kategorie gramatyczne (przypadek, liczba, rodzaj, czas, tryb, osoba itd.) i wiele innych.
Okazuje się, że gramatyczna płaszczyzna języka aktów prawnych jest analizowana
niezwykle rzadko5. Wskazuje się co najwyżej, że przy interpretacji tekstów prawnych
należy korzystać z ogólnych reguł składniowych języka narodowego; że teksty prawne
nie cechują się jakąś swoistą gramatyką6. Znajduje to zresztą formalne potwierdzenie
w postanowieniach aktualnych Zasad Techniki Prawodawczej7. Już w dwudziestoleciu międzywojennym wyrażono pogląd, że „najwięcej trudności przy wykładni norm
prawnych nasuwa element leksykalny. Syntaktyczna budowa norm współczesnych,
logiczne powiązanie ich części oraz styl odznaczają się na ogół prostotą i tylko w rzadkich wypadkach utrudniają zrozumienie nakazów ustawodawcy”8. Nie jest to bynajmniej polską specyfiką. Jeden ze współczesnych autorów amerykańskich stwierdza:
„ponieważ tak wiele problemów interpretacyjnych w prawie ma charakter leksykalny,
teoretycy i dogmatycy prawa skłonni są myśleć o znaczeniu, a nawet o całym języku,
jako o dotyczącym wyłącznie znaczenia słów”9. Bez wątpienia wątpliwości gramatyczne w praktyce stosowania prawa pojawiają się znacznie rzadziej, niż wątpliwości typowo semantyczne. Nie zmienia to faktu, że mimo wszystko się one pojawiają.
W niniejszym artykule zaprezentuję, w oparciu o orzecznictwo polskich sądów, wycinek problemów interpretacyjnych, których źródłem jest gramatyka przepisu. Jednocześnie spróbuję wykazać, że znajomość reguł gramatyki (w sensie znajomości teorii
lingwistycznej) może stanowić dla prawnika użyteczną umiejętność zawodową, podWyjątkiem są tu publikacje z zakresu teorii legislacji, np. A. Malinowski, Redagowanie tekstu
prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2008; S. Wronkowska, M. Zieliński,
Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993; S. Wronkowska, M. Zieliński,
Komentarz do Zasad Techniki Prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012.. Por. także kilka opracowań z zakresu teorii interpretacji: Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy,
Warszawa 2013, str. 166 i n., 241-242; L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, str. 101-103;
A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009, str. 69-74.
6
Por. T. Chauvain, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp…, str. 236; L. Morawski, Zasady…, str. 88; M.
Zieliński, Wykładnia…, , str. 101; A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa
2006, str. 237; H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2006, str. 11; M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011, str. 91.
7
„Zdania w ustawie redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka
polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych”, § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908 ze zm.).
8
E. Waśkowski, Teoria wykładni prawa cywilnego, Warszawa 1936, str. 27. Pogląd ten podzieliło
później wielu innych autorów, por. np. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, str. 213.
9
L. Solan, Why Laws Work Pretty Well, But Not Great: Words and Rules in Legal Interpretation, Law
and Social Inquiry 2001, vol. 26/243, str. 245 (tłumaczenie moje – M.Z.).
5
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noszącą nie tylko walory stylistyczne jego pism procesowych, lecz przede wszystkim
wartość merytoryczną argumentów w nich zawartych.
Zacznijmy od tego, że w orzecznictwie sądowym panuje – pomimo obiekcji
zgłaszanych regularnie przez teoretyków prawa10 – przekonanie o pierwszeństwie
wykładni językowej (językowych dyrektyw wykładni) i subsydiarności pozostałych
rodzajów wykładni. Zgodnie z tym poglądem, „gdy wykładnia językowa daje rezultat
jasny i jednoznaczny interpretator powinien oprzeć się na wyniku wykładni językowej,
a jedynie w celu jej potwierdzenia może posłużyć się wykładnią systemową, czy też
celowościową”11. Gramatyka jest jedną z płaszczyzn języka, a zatem argumenty dotyczące gramatyki przepisu niewątpliwie zaliczają się do wykładni językowej. W orzecznictwie i dogmatyce prawniczej funkcjonuje zresztą termin „wykładnia gramatyczna”,
używany na ogół zamiennie z terminem „wykładnia językowa”12. Wszystko to sprawia,
że siła perswazyjna argumentów gramatycznych jest w realiach polskiej kultury prawnej nie do przecenienia. Analiza orzeczeń pokazuje, że w wielu przypadkach znajomość gramatyki i odwołanie do stosownej reguły dostarcza bardzo silnego argumentu za określonym rozstrzygnięciem albo wręcz eliminuje wątpliwość interpretacyjną.
Przyjrzyjmy się kilku przykładom.
Zgodnie z przepisem „renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie
niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało…”13
w określonych okresach (to i pozostałe podkreślenia moje – M.Z.).. Powstało pytanie,
czy w okresach tych powinna powstać niezdolność do pracy, czy jedynie naruszenie
sprawności organizmu, które tę niezdolność następnie (czasem wiele lat później) wywołało. Sprawa budziła spore kontrowersje, zarówno w aktualnym, jak i w poprzednim
stanie prawnym14. Sąd Najwyższy uznał, że ustawowe okresy odnoszą się do powstaPor. np. Z. Tobor, W poszukiwaniu…, str. 122-134; A. Bielska-Brodziak, Interpretacja…, str. 191
i n.; M. Matczak, Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007, str. 181 i
n.; M. Zieliński, Osiemnaście mitów w myśleniu o wykładni prawa. Palestra 2011 nr ¾, str. 27-28.
11
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 lipca 2015 r., II SA/Ol 104/15, Lex nr 1805278. W literaturze
teoretycznoprawnej pogląd ten prezentuje m. in. L. Morawski, Zasady…, str. 72 i n.
12
Por. M. Zeifert, Argument z gramatyki w interpretacji prawa (rozprawa doktorska napisana
pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Z. Tobora i promotor pomocniczej dr A. Bielskiej-Brodziak, w druku).
13
Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135 poz.
1268). Art. 4. 1. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia;
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
14
Art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U.1998.64.414 j.t.):
„Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, niezależnie od dochodu, z zastrzeżeniem
ust. 4a i 5”. Por. uchwałę 7 sędziów NSA w Warszawie NSA z dnia 16 listopada 1998 r., OPS 12/98,
Lex nr 34801.
10
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nia naruszenia sprawności organizmu, a nie do powstania całkowitej niezdolności do
pracy. Zdaniem sądu „wynika to z posłużenia się przez ustawodawcę zaimkiem «które»,
użytym w rodzaju nijakim, co nakazuje odnieść okresy wymienione w (…) do naruszenia sprawności organizmu, a nie do całkowitej niezdolności do pracy; w związku z tą
ostatnią ustawodawca musiałby posłużyć się rodzajem żeńskim «która»”15. Jak widać
problem interpretacyjny został rozstrzygnięty dzięki prostemu (wręcz szkolnemu)
rozbiorowi gramatycznemu zdania16.
Gramatyka to nie tylko składnia – w skład tradycyjnie rozumianej gramatyki wchodzi
także morfologia, a więc reguły tworzenia wyrazów (słowotwórstwo) i ich odmiany
(fleksja)17. Jeśli chodzi o odmianę wyrazów, w języku polskim przyjmuje ona postać
deklinacji (rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i liczebniki) albo koniugacji (czasowniki).
Przyjrzyjmy się dwóm kategoriom gramatycznym koniugacji, które w istotny sposób
wpływają na znaczenie przepisu: aspektowi i czasowi.
Aspekt stanowi bodaj najbardziej uniwersalną kategorię gramatyczną koniugacji18.
Wykazują ją nie tylko czasowniki w formie osobowej (np. orzekł – orzekał), ale także
różne formy odczasownikowe, jak bezokolicznik (np. orzekać – orzec), bezosobnik (np.
orzekano – orzeczono) czy rzeczownik odczasownikowy (orzekanie – orzeczenie). Czasowniki niedokonane oznaczać mogą stany ciągłe, czynności niezakończone, czynności równoczesne z innymi, czynności wielokrotne (iteratywne), czynności trwające jakiś
czas (duratywne), czynności nierezultatywne i inne. Z kolei czasowniki dokonane oznaczać mogą czynności zakończone, czynności jednokrotne, przyczyny określonego stanu i inne. Te subtelności semantyczne są dostrzegane przez sądy i często powoływane
jako argumenty interpretacyjne.
W jednej ze spraw sąd oceniał możliwość obniżenia podatku akcyzowego od
sprzedaży paliw silnikowych o podatek zapłacony przy nabyciu „komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw”19. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że
„prawodawca w zwrocie «przeznaczonych do wytworzenia» odwołał się do aspektu
Uchwała SN z dnia 15 marca 2006 r., II UZP 4/06, Lex nr 172367.
Przykładów tego typu argumentacji jest więcej, np. „Budując zdanie w ten sposób, iż ze
słowem «odpisy» powiązał on (prawodawca – M.Z.) określenie «w części», całkowicie jasno wyraził
swą myśl, wyznaczając regułę zachowania”, wyrok WSA w Łodzi z dnia 1 lutego 2011 r., I SA/Łd
1465/10, Lex nr 821083.
17
Por. Encyklopedia…, red. K. Polański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999, str. 183. Por. też: J.
Strutyński, Gramatyka polska, Kraków 1998, str. 15-16.
18
Pomijam tu lingwistyczną kontrowersję, czy aspekt stanowi kategorię fleksyjną (odmienną) czy też selektywną (nieodmienną), Innymi słowy, czy wyrazy: orzec – orzekać stanowią różne
formy tego samego leksemu czy też tzw. pary aspektowe leksemów bliskoznacznych. por. na ten
temat H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005, str. 87;
Z. Saloni, Cechy składniowe polskiego czasownika, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976,
str. 81 i n.
19
§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie podatku
akcyzowego (Dz.U. nr 27 poz. 269).
15
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dokonanego tego czasownika (tj. wytworzyć). Aspekt ten, ogólnie mówiąc, pozwala
przedstawić czynność jako zakończoną, wykonaną. Przeciwny mu – aspekt niedokonany (w analizowanym przypadku wytwarzać) – nie określa czynności jako czynności
zakończonej, lecz jako trwającą lub powtarzającą się. Tak więc aby uprawniony mógł
obniżyć należny podatek musi wcześniej dojść do wytworzenia wyrobów akcyzowych
z komponentów, za które opłacono akcyzę”20. Nie wystarczy – jak utrzymywała strona
skarżąca – że określone komponenty nadają się do wytworzenia paliw, ani nawet, że
zostaną do tego celu wykorzystane w przyszłości.
W innej sprawie powstało pytanie, czy „paliwa wykorzystywane do napędu
pojazdów”21 to wyłącznie paliwa, które rzeczywiście służą temu celowi. Sąd I
instancji skłaniał się ku odpowiedzi pozytywnej, której konsekwencją byłoby
zwolnienie zakupionych przez stronę paliw od tzw. opłaty paliwowej, przewidzianej w ustawie. Odpowiedź negatywną Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnił w obszernym wywodzie22, odwołując się do funkcji gramatycznej aspektu niedokonanego i specyfiki imiesłowów przymiotnikowych. Wskazał m. in.,
że „czasowniki niedokonane oznaczają m.in. czynności tzw. nierezultatywne,
jedynie skierowane w stronę jakiegoś celu, ale niekoniecznie zmierzające do
jego osiągnięcia”. Ma to – zdaniem sądu – istotne znaczenie dla odczytania
spornego przepisu. „W tym przypadku słowo «wykorzystywanych» nie ma znaczenia czasownikowego i nie odnosi się do tego, co się z tymi paliwami dzieje lub będzie działo (wówczas należałoby powiedzieć, że paliwa są lub będą
wykorzystane). A zatem według przedstawionych reguł znaczeniowych języka polskiego «paliwa wykorzystywane do napędu pojazdów» to paliwa które
mają taką cechę, że nadają się do wykorzystania do napędu pojazdów, mogą
być w tym celu wykorzystane ale niekoniecznie faktycznie temu celowi posłużą. Określenie «wykorzystywanych» (…) abstrahuje wobec tego od rzeczywistego przeznaczenia paliw”.
Tego typu argumentacja, odwołująca się do aspektu użytego w przepisie czasownika, jest dość powszechna. Sądy wskazywały m. in. na aspekt form odczasownikowych w wyrażeniach takich, jak: „odpis wezwania przesłanego” (a nie
przesyłanego)23, „termin płatności upływał” (a nie upłynął)24, „okres, w którym wyWyrok NSA w Warszawie z dnia 9 maja 2013 r., I GSK 1339/11, Lex nr 1327798; por. także: wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 maja 2011 roku, III SA/Wa 2584/10, Lex nr 995074.
21
Art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571, ze zm.).
22
Uchwała NSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2011r., I GPS 2/11, Lex nr 846663; por. także: wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2012 r., I SA/Wr 1581/11, Lex nr 1113509.
23
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 6 października 2011 r., I SA/Sz 658/11, Lex nr 984543; art.
72 § 4 pkt 1 u.p.e.a.
24
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2011 r., II FSK 2159/09, Lex nr 821168; art. 116 § 2 o.p.
20
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stąpiło prawo do obniżenia podatku należnego” (a nie występowało)25, „żołnierz
zwalniany z zawodowej służby wojskowej (a nie zwolniony)”26, „ułatwianie spożycia
napoju alkoholowego” (a nie spożywania)27, „kurs ogłaszany przez Narodowy Bank
Polski” (a nie ogłoszony)28 czy „koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z
urzędu” (a nie udzielanej)29.
Kolejną czasownikową kategorią gramatyczną, która pojawia się w sądowej argumentacji jest czas. W języku polskim istnieją trzy czasy gramatyczne: teraźniejszy,
przeszły i przyszły. Każdy z nich znajduje zastosowanie w języku aktów prawnych30, a
różnice pomiędzy czasami mogą zaważyć na rozstrzygnięciu sprawy. Przykładu dostarcza uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego dotycząca odpowiedzialności majątkowej
członków zarządu za zobowiązania spółki31. W prawie handlowym odpowiedzialność
ta powstaje, „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna”32, natomiast w
prawie podatkowym – „jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w
części bezskuteczna”33. Zdaniem sądu ta różnica w gramatyce przepisów nie jest obojętna dla ich znaczenia – użycie czasu przeszłego świadczy o tym, że „na gruncie prawa
publicznego o bezskuteczności egzekucji można mówić tylko jako o zdarzeniu zaistniałym, a nie jako o zdarzeniu przyszłym”. Dodatkowym argumentem jest dokonana zmiana legislacyjna – w poprzednim stanie prawnym cytowany przepis Ordynacji również
wyrażony był w czasie przyszłym. „Ten zabieg ustawodawczy uniemożliwia odnośnie
25
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2012 r., I SA/Wr 615/12, CBOSA nr 6110, 6560; art.
86 ust. 13 u.p.o.t.u. (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.). Na marginesie można
zauważyć, że nowelizacją tą wyrażenie „prawo to wystąpiło” zostało zastąpione wyrażeniem „prawo to powstało”, co rozwiązuje przedstawiony powyżej problem interpretacyjny.
26
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r., II SA/Wa 1703/13, Lex nr 1547383, por.
także: wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r., I OSK 694/12, Lex nr 1376079; wyrok
WSA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 r., II SA/Wa 891/12, Lex nr 1260603; art. 23 ust. 1 pkt 1 lit.
a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367).
27
Wyrok SN z dnia 14 marca 2007 r., IV KK 472/06, Lex nr 44638; art. 208 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm., dalej: k.k.).
28
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 lipca 2009 r., I SA/Po 311/09, Lex nr 552491; art. 45a ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27 t.j.).
29
Postanowienie SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 15/05, Lex nr 151472; art. 29 ust. 1 ustawy z
dnia z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U.2015.615 j.t.): „Koszty nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa”. Por. też art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. „Wydatki Skarbu Państwa obejmują w szczególności wypłaty dokonane z tytułu: (…) nieopłaconej przez strony
pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych”.
30
Warto zastrzec, że czas przeszły przyjmują wyłącznie czasowniki pełniące w zdaniach tekstu
prawnego tzw. funkcję opisową, podczas gdy czasowniki w czasie teraźniejszym i przyszłym mogą
pełnić zarówno funkcję opisową, jak i dyrektywalną, por. A. Malinowski, Redagowanie…, str. 35.
31
Uchwała 7 sędziów SN z dnia 13 maja 2009 r., I UZP 4/09, Lex nr 512467, por. także wyrok SN
z dnia 16 października 2009 r., I UK 231/08, Lex nr 1615190.
32
Art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030
j.t., dalej: k.s.h.).
33
Art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. Poz. 613).
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do należności publicznoprawnych utożsamienie «bezskuteczności egzekucji» z nieściągalnością wierzytelności od samej spółki, tj. stanem, w którym z okoliczności sprawy
wynika, że spółka nie ma majątku, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie
swojej należności, a zatem, że wszczynanie postępowania egzekucyjnego będzie bezcelowe, albowiem egzekucja okaże się bezskuteczna”. Na gruncie prawa podatkowego,
inaczej niż na gruncie prawa handlowego, dla powstania odpowiedzialności członka
zarządu spółki konieczne jest więc formalne przeprowadzenie egzekucji, zakończone
jej umorzeniem z uwagi na częściową lub całkowitą bezskuteczność.
W omówionych powyżej przykładach reguły gramatyki, tj. reguły budowy składniowej zdania i odmiany czasowników, dostarczyły bardzo mocnych argumentów za
określonymi rozstrzygnięciami. Znajomość gramatyki przydaje się jednak nie tylko po
to, by podnieść argument odwołujący się do budowy gramatycznej przepisu. Często
– sądzę nawet, że znacznie częściej – pozwala tego rodzaju argumenty przekonująco
podważyć. Orzecznictwo pełne jest bowiem rozstrzygnięć opartych na regułach gramatycznych rozumianych w sposób niepełny, zniekształcony lub zwyczajnie błędny.
Przyjrzyjmy się kolejno kilku tego rodzaju przykładom.
Zacznijmy od problemów związanych z omawianymi powyżej kategoriami
gramatycznymi aspektu i czasu. Nie wspominałem dotąd, że czasowniki w formie osobowej czasu teraźniejszego (np. orzekam, orzekasz, orzeka) nie wykazują kategorii aspektu. Mówiąc ściślej, czas teraźniejszy tworzony jest wyłącznie
od czasowników niedokonanych. Ta prosta prawidłowość – wchodząca w skład
szkolnego kursu gramatyki – czasami umyka uwadze sędziów. W licznych orzeczeniach sądy wiążą istotne skutki prawne z aspektem (zarówno dokonanym,
jak i niedokonanym) w odniesieniu do czasowników w czasie teraźniejszym, np.
„Zwrot «udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela» wskazuje
na użycie czasowników «udaremnić» i «uszczuplić» w trybie dokonanym. Wykładnia gramatyczna przemawia więc za uznaniem, że omawiany zwrot oznacza
wymóg wypełnienia przez dłużnika (…) znamion skutku wyrażonych w terminach «udaremnia» lub «uszczupla»”34 albo „Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż
ustawa używa terminu «wytwarza», który to wyraz posiada formę czasownika
niedokonanego”35. Taka argumentacja jest oparta na nieporozumieniu i należyta
znajomość reguł gramatyki wystarcza do jej całkowitego zdyskredytowania.
Przejdźmy do innych kwestii. Jednym z częstszych problemów o charakterze gramatycznym, jaki pojawia się przy stosowaniu przepisów, dotyczy wieloznaczności składniowej. Wieloznaczność składniowa (inaczej: syntaktyczna
Postanowienie SN z dnia 4 listopada 2002 r., III KK 283/02, Lex nr 56845; art. 300 § 2 k.k.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r., II AKa 45/12, Lex nr 1129382; art. 53 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485); por.
także postanowienie SN z dnia 8 marca 2005 r., V KK 14/05, Lex nr 148182; Postanowienie SN z dnia
25 marca 2010 r., IV KK 315/09, Lex nr 589816, art. 586 k.s.h.
34
35
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lub gramatyczna, zwana także homonimią lub polisemią składniową lub – na
gruncie logiki – błędem amfibologii36) polega na zbudowaniu zdania w sposób,
który pozwala przypisać mu różne interpretacje, przy czym źródłem wątpliwości nie jest znaczenie żadnego z użytych wyrazów, lecz sposób ich wzajemnego powiązania. Wieloznaczność składniowa często dotyka przepisów zawierających wyliczenia wierszowe (liniowe)37. W tego typu wyliczeniach zwykle
pojawia się tzw. część wspólna – wyrażenie określające wszystkie elementy
wyliczenia (zwykle przymiotnik, imiesłów lub zdanie podrzędne). Częstokroć
jednak nie wiadomo, czy dane wyrażenie stanowi część wspólną wyliczenia,
czy też po prostu jeden z jego elementów. Ustalenie tej stricte gramatycznej
kwestii ma ogromne znaczenie praktyczne.
W jednej ze spraw Sąd Najwyższy zajął się przepisem penalizującym zachowanie osoby, która „bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo…”38. Powstało istotne pytanie,
czy narażenie odnosi się jedynie do pobicia – z uwagi na rodzaj i liczbę użytego zaimka „w którym” – czy też zarówno do pobicia, jak i do bójki. Innymi słowy
– czy zdanie podrzędne „w którym naraża się…” stanowi określenie ograniczone do jednego z elementów wyliczenia, tj. „pobicia”, czy też część wspólną
wyliczenia39. Sąd Najwyższy opowiedział się – zapewne zgodnie z intuicją czytelnika – za drugą ze wskazanych opcji. Podobną regułę ogólną znajdziemy w
szeregu innych orzeczeń40.
Rzecz w tym, że w równie często w orzeczeniach pojawia się reguła odmienna,
nakazująca wiązać końcowe (lub początkowe) określenie jedynie z wyrażeniem bezpośrednio z nim sąsiadującym. Przykładowo przepis przewidywał zwolnienie od cła
dla towarów, których „powrotny wywóz nie nastąpił wskutek zniszczenia towarów albo
36
A. Malinowski, Redagowanie…, str. 103. Z. Ziembiński precyzuje, że „błąd amfibologii popełnia osoba, która wygłasza wypowiedź wieloznaczną ze względu na składnię, nie zdając sobie z tej
wieloznaczności sprawy”, por. tenże, Logika…, str. 141.
37
Mają one postać zwykłych zdań gramatycznych, a elementy wyliczenia umieszczone
są obok siebie, w przeciwieństwie do tzw. wyliczeń kolumnowych, gdzie elementy wyliczenia
umieszczone są pod sobą w formie osobnych jednostek redakcyjnych tekstu. Por. S. Wronkowska,
M. Zieliński, Problemy…, str. 96; A. Malinowski, Redagowanie…, str. 157.
38
Art. 158 § 1 k.k.
39
Wątpliwość tę – zdaniem sądu drugiej instancji – potęgował fakt, że w poprzednim stanie
prawnym analogiczny przepis zawierał zaimek który w liczbie mnogiej: „Kto bierze udział w bójce
lub pobiciu, w których naraża się człowieka…”, por. art. 158 § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r.
Kodeks karny (Dz. U. z dnia 14 maja 1969 r.; dalej: d.k.k.).
40
Por. uchwała SN z dnia 24 stycznia 2001 r., I KZP 45/00, Lex nr 45014; uchwała SN z dnia
27 kwietnia 1994 r., I KZP 8/94, Lex nr 20658; wyrok SN z dnia 22 lipca 2013 r., III UK 106/12, Lex nr
1555688; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2008 r., III SA/Wa 421/08, Lex nr 1072963; wyrok
WSA w Szczecinie z dnia 25 lutego 2010 r., I SA/Sz 31/10, Lex nr 570714; por. także: wyrok NSA z dnia
16 września 2009 r., II FSK 185/09, Lex nr 523789; wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 marca 2009 r., I SA/
Łd 1370/08, Lex nr 497194.
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ich utraty nie zawinionej przez podmiot dokonujący obrotu towarowego”41. Powstało
pytanie, czy zniszczenie, o którym tu mowa, również musi być niezawione, a w konsekwencji – czy np. ubytki powstałe w procesie technologicznym uprawniają do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Pod względem składni przepisu mamy tu sytuację analogiczną do powyższej. Naczelny Sąd Administracyjny42 rozstrzygnął jednak
dokładnie odwrotnie, tzn. uznał, że przesłanka winy odnosi się wyłącznie do sytuacji
utraty towaru, a zatem sporne wyrażenie uznał za element wyliczenia, a nie jego część
wspólną. Przykładów stosowania tej reguły ogólnej jest więcej43.
Mamy zatem do czynienia z dwiema przeciwstawnymi regułami interpretacyjnymi, z których każda uzasadniana jest odwołaniem do reguł gramatyki. Argumentacja taka ewidentnie chybia celu, bowiem wieloznaczność składniowa
to sytuacja, w której reguły gramatyki z definicji dopuszczają więcej niż jedną
poprawną interpretację. Innym quasi-gramatycznym argumentem, który bardzo często pojawia się przy tego typu wątpliwościach jest argument ze spójnika
rozdzielającego elementy wyliczenia. Zauważalna jest następująca tendencja:
w ocenie sądów spójnik lub (jako odpowiednik funktora alternatywy zwykłej)
wskazuje, że określenie odnosi się do wszystkich członów wyliczenia44, natomiast
spójnik albo (jako odpowiednik funktora alternatywy rozłącznej) ogranicza określenie do ostatniego (pierwszego) członu wyliczenia45.
Po pierwsze zaznaczyć należy, że przypisywanie interpretacji logicznej spójnikom języka naturalnego (w tym również języka prawnego) jest przedmiotem
kontrowersji. Zarówno w literaturze teoretycznoprawnej, jak i w orzecznictwie dostrzega się, że sposób użycia spójników przez prawodawcę jest daleki od logicznej
Art. 15 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (Dz.U.1989.75.445 t.j.). Pamiętajmy, że
przepis ten pochodził sprzed reformy ortograficznej z 1998 r., która zmieniła pisownię partykuły
nie z imiesłowami przymiotnikowymi (por. uchwałę Rady Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 grudnia 1997 roku, popartą i przyjętą w dniu 24 lutego 1998 roku
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).
42
Wyrok NSA w Katowicach z dnia 30 grudnia 1998 r., I SA/Ka 19/97, Lex nr 57439.
43
Wyrok NSA z dnia 6 października 2005 r., FSK 2289/04, Lex nr 173119; wyrok NSA w Łodzi z
dnia 19 listopada 1999 r., I SA/Łd 1532/97, Lex nr 40955; wyrok NSA w Gdańsku z dnia 13 listopada
2003 r., I SA/Gd 1412/00, Lex nr 102675; wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 listopada 2009 r., II FSK
881/08, Lex nr 550103; wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2008 r., II FSK 1577/06, Lex nr
470980; wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2009 r., II PK 313/08, Lex nr 1746679; wyrok 7 sędziów NSA
w Warszawie z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 5/10, Lex nr 737353; wyrok WSA w Olsztynie z dnia
22 grudnia 2010 r., I SA/Ol 759/10, Lex nr 749684; por. także: wyrok NSA w Warszawie z dnia 24
kwietnia 2009 r., II FSK 1505/08, Lex nr 551705; wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2010 r., II
FSK 2123/08, Lex nr 658096; wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 marca 2010 r., II FSK 1732/08, Lex nr
595925; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2010 r., III SA/Wa 2267/09, Lex nr 603608.
44
Por. postanowienie SN z dnia 20 września 2007 r., I KZP 30/07, Lex nr 302671; uchwała SN z
dnia 24 stycznia 2001 r., I KZP 45/00, Lex nr 45014; wyrok SN z dnia 22 lipca 2013 r., III UK 106/12, Lex
nr 1555688; wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2009 r., II PK 313/08, Lex nr 1746679.
45
Por. wyrok NSA z dnia 6 października 2005 r., FSK 2289/04, Lex nr 173119.
41
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konsekwencji46. Nawet jednak pomijając tę kwestię, przedstawioną powyżej argumentację trzeba uznać za całkowicie chybioną. Mamy tu bowiem do czynienia z
przypisywaniem spójnikom roli, której nie mogą one pełnić. Czym innym bowiem
jest dopuszczalność jednoczesnego spełnienia obu elementów wyliczenia, czym
innym zaś – związki składniowe pomiędzy elementami wyliczenia a wyrażeniem
określającym. Można to zobrazować następującymi schematycznymi przykładami:
Zwalnia się od podatku (A lub B) posiadające cechę X;
Zwalnia się od podatku (A) lub (B posiadające cechę X);
Zwalnia się od podatku (A albo B) posiadające cechę X;
Zwalnia się od podatku (A) albo (B posiadające cechę X).
Uwzględniając logiczną interpretację spójników lub i albo musimy uznać, że w zdaniach (1) i (2) zwolnione od podatku mogą być oba elementy (A, B), a w zdaniach (3) i (4)
tylko jeden z nich. Jeśli chodzi o cechę X, to w zdaniach (1) i (3) należy musi ją posiadać
zarówno A jak i B, natomiast w zdaniach (2) i (4) jedynie B. Nie wynika to jednak z rodzaju
użytej alternatywy, a z umiejscowienia nawiasów, które symbolizują relacje składniowe
w obrębie zdania. Ustalenie tych relacji jest złożoną aktywnością, uwzględniającą szereg czynników językowych i pozajęzykowych.
Przejdźmy do innej grupy problemów. Regularne kontrowersje wzbudza
liczba rzeczowników występujących w przepisach (pojedyncza i mnoga).
Na gruncie przepisów karnych często pojawia się następujący problem: czy
liczba mnoga wyrazu desygnującego przedmiot bezpośredniej ochrony lub
przedmiot czynności sprawczej winna być odczytywana jako „co najmniej
dwa”? Zasada nullum crmen sine lege zdaje się przemawiać za odpowiedzią
pozytywną, natomiast ratio legis regulacji zwykle przemawia za odpowiedzią
negatywną. Najsłynniejszy tego typu przypadek dotyczył przepisu o treści:
„Kto hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce podlega karze (…)” 47. Powstało pytanie, czy na podstawie tego przepisu
można pociągnąć do odpowiedzialności karnej osobę, która utrzymuje (hoduje) bez zezwolenia tylko jednego psa. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi
pozytywnej, a swoje stanowisko uzasadnił nie tylko przekonująco, lecz także
nieprzeciętnie barwnie, odwołując się między innymi do XVI-wiecznej tradycji łowieckiej 48. Konkluzja była następująca: „samo tylko użycie w treści normy prawnej liczby mnogiej dla określenia przedmiotu bezpośredniej ochrony
lub przedmiotu czynności sprawczej nie oznacza, że ustawodawca używa jej
w znaczeniu zwrotu: «co najmniej dwa»”.
Por. m. in. S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy…, str. 146; Z. Ziembiński, Logika…, str. 86; A.
Malinowski: Redagowanie…, s. 65; uchwała SN z dnia 20 czerwca 2012 r., I KZP 8/12, Lex nr 1165312;
uchwała 7 sędziów SN z dnia 9 września 2008 roku, III CZP 31/08, Lex 484767.
47
Art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2015.2168 j.t.).
48
Uchwała SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 26/2001, Lex nr 49484.
46
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Analogiczne wątpliwości powstały w innych sprawach – na gruncie przepisów
penalizujących „handel ludźmi” (gdzie sprawca dokonał sprzedaży jednego tylko
człowieka)49 oraz działanie „na szkodę wierzycieli” (gdzie sprawca pokrzywdził tylko
jednego wierzyciela)50. W sprawach tych zapadały jednakowe rozstrzygnięcia – względy systemowe i celowościowe przeważały nad literalnym znaczeniem tekstu, a w każdym razie taką narrację przyjmował Sąd Najwyższy.
W orzecznictwie spotykamy także problem odwrotny: czy liczba pojedyncza rzeczownika powinna być odczytywana jako „nie więcej niż jeden”. Swego czasu spore
zainteresowanie wzbudził wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący Kodeksu wyborczego. W przepisach Konstytucji pojawia się termin dzień wyborów (w liczbie pojedynczej) oraz sformułowanie, że wybory wyznacza się na określony dzień (np. „dzień
wolny od pracy”)51. Nowo uchwalony Kodeks wyborczy wprowadził możliwość, że
„głosowanie w wyborach przeprowadzone zostanie w ciągu dwóch dni”. W rezultacie
powstała wątpliwość co do konstytucyjności tej regulacji.
Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że „postanowienia ustawy zasadniczej są jednoznaczne, a ich rozumienie zgodnie z regułami języka polskiego nie
wywołuje wątpliwości ani nie prowadzi do rezultatów, które byłyby nie do przyjęcia z jakichkolwiek względów. Nie ma więc podstaw do poszukiwania innego
znaczenia tych postanowień niż wprost w nich wyrażone”52. Tym samym Trybunał uznał, że konstytucyjne sformułowanie „dzień wyborów” wyklucza możliwość
przeprowadzania wyborów dwudniowych53.
Mamy zatem sytuację nieco paradoksalną. Z jednej strony przy interpretacji przepisów karnych odchodzi się od ich dosłownego brzmienia i sięga po wykładnię celowościową, celem poszerzenia zakresu odpowiedzialności karnej; z drugiej – ograniczenie
praw wyborczych obywateli uzasadnia się koniecznością dosłownego odczytywania
treści przepisów Konstytucji. Kolejnym paradoksem może być fakt, że w świetle teorii lingwistycznych to pierwsze działanie zasługuje na aprobatę, podczas gdy drugie
jest mocno dyskusyjne. Dla językoznawców oczywiste jest bowiem, że liczba użytego w wypowiedzi rzeczownika nie przesądza liczby jego desygnatów. Mamy tu do
czynienia z niezwykle interesującymi problemami teoretycznymi, takimi jak rozróżnienie okazu i typu, użycie generyczne (gatunkowe) czy koncepcja językowych butów
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2017 r., V KK 388/16, art. 253 § 1 k.k.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2015 r., II KK 216/15, art. 302 § 1 k.k.
51
Art. 98 ust. 2 i 5 art. 99 ust. 1 i 2 art. 105 ust. 3 art. 109 ust. 2, art. 127 ust. 3 oraz art. 128 ust.
2 art. 238 ust. 2 i 3 Konstytucji.
52
Wyrok TK z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11 (Dz. U. z dnia 21 lipca 2011 r.), Lex nr 936458.
53
Do wyroku zgłoszono trzy zdania odrębne, w tym zdanie odrębne sędzi S. Wronkowskiej-Jaśkiewicz, która jest jednym z czołowych polskich teoretyków prawa, specjalistką m. in. od
zagadnień legislacji. Wykazała ona przekonująco, posługując się przykładami z różnych aktów
prawnych (w tym samej Konstytucji), że liczba pojedyncza w tekście prawnym zazwyczaj bywa
używana na oznaczenie całej klasy desygnatów.
49
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wirtualnych54. Innymi słowy – rozstrzygnięcie kazusu „chartów” i jemu podobne nie
stanowią odejścia od „literalnego brzmienia przepisu”, bo owo „literalne brzmienie
przepisów”, wyznaczane przez reguły gramatyki, w rzeczywistości dopuszcza znacznie
więcej możliwości odczytania tekstu. Okazuje się zatem, że wraz ze wzrostem wiedzy
lingwistycznej spectrum dopuszczalnych wariantów interpretacyjnych nie kurczy się,
lecz poszerza. Stajemy się bowiem świadomi różnorodności środków oferowanych
przez gramatykę języka55.
Z przytoczonych wyżej przykładów wynika, że argumentacja opierająca się na
regułach gramatyki bywa wadliwa. Po pierwsze zdarza się, że interpretator wykazuje się zwykłą nieznajomością reguł gramatyki – jak w orzeczeniach, w których sądy
przypisują kategorię aspektu czasownikom w formie czasu teraźniejszego. Reguły
gramatyki po prostu „mówią co innego”, niż się wydaje. Po drugie możliwa jest
sytuacja, w której reguły gramatyki dopuszczają kilka równoprawnych wariantów
interpretacyjnych – jak w przypadku wieloznaczności składniowej. Można powiedzieć, że reguły gramatyki mówią wówczas „zbyt wiele”. Po trzecie reguły gramatyki często w ogóle nie rozstrzygają pewnych – kluczowych z punktu widzenia
prawa – kwestii z zakresu referencji (odniesienia wyrażeń języka do rzeczywistości).
Innymi słowy – reguły gramatyki mówią „zbyt mało” i odwoływanie się do nich w
takich przypadkach stanowi zwykłe nadużycie. We wszystkich wyróżnionych tu
sytuacjach interpretacyjnych do głosu muszą dojść czynniki pozajęzykowe, czyli
to, co prawnicy kwalifikują zwykle jako narzędzia wykładni systemowej, celowościowej, funkcjonalnej, historycznej itd.
Chciałbym na koniec zauważyć, że powyższa konstatacja wcale nie umniejsza użyteczności gramatyki dla prawnika praktyka. Znajomość gramatyki jest przecież niezbędna dla dostrzeżenia jej ograniczeń w konkretnym przypadku stosowania prawa.
Niezależnie od tego, czy reguły gramatyki oferują rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych czy wprost przeciwnie – nie dowiemy się tego, jeżeli nie będziemy ich znać.
Mateusz Zeifert
Dr Mateusz Zeifert jest adiunktem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2016 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Argument z gramatyki w interpretacji prawa” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab.
Z. Tobora i promotor pomocniczej dr A. Bielskiej-Brodziak. Asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
Por. np. R. Grzegorczykowa, prowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1995,
str. 120-133; R. Langacker, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków 2009, str. 701-708.
55
Sprawdza się tu znana zasada: „Jeśli jedynym narzędziem jakie posiadasz jest młotek, to
będziesz miał tendencje do traktowania wszystkich problemów jako gwoździ”, J.W. Stempel, A
Better Approach to Arbitrability, Tulane Law Review 1991, vol. 65, s. 1177 (cyt. za A. Bielska-Brodziak,
Interpretacja…, str. 58-68. Autorka wskazuje, że powiedzenia tego używali również m. in. M. Twain
i A. Maslow).
54

K WARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY R ADCÓW PR AWNYCH W K ATOWICACH

23

PRAWO

ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
– EWOLUCJA CZY REWOLUCJA?
Arkadiusz Taras

aplikant II roku OIRP Katowice

Z danymi osobowymi oraz ich
przetwarzaniem spotkać się można
dosłownie w każdym aspekcie naszego życia zarówno zawodowym,
jak i prywatnym. Ochrona danych
osobowych stanowi jeden z nieodłącznych elementów praktyki radcy
prawnego. W pracy radcy prawnego
z danymi osobowymi w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych (wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować określoną osobę
fizyczną) mamy do czynienia na każdym etapie prowadzonej działalności.
W przypadku obsługi podmiotów gospodarczych przetwarzanie danych
osobowych następuje m. in. w związku z powierzonymi danymi osobowymi pracowników klienta. Wielu radców
prawnych świadczących doradztwo
prawne względem klientów indywi24

dualnych (osób fizycznych) dokonuje procesów przetwarzania danych
osobowych już na poziomie udzielania porady prawnej. Zdecydowanie
w szerszej skali przetwarzanie danych
osobowych następuje w związku
z prowadzonym postępowaniem sądowym, gdzie oprócz danych osobowych klienta radcy powierza się
również dane osobowe pozostałych
uczestników postępowania.
Zatem ochrona danych osobowych stanowi w środowisku radców
prawnych bardzo istotne i powszechne zjawisko. Tym bardziej z uwagi
na wykonywanie zawodu zaufania
publicznego od radców prawnych
w pierwszej kolejności wymaga się
należytego i świadomego przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych.

PRAWO

Niestety, ochrona danych osobowych w polskim społeczeństwie nie
jest zbyt wysoce rozwinięta, o czym
świadczyć może przede wszystkim
niska świadomość obowiązków jakie
nałożył ustawodawca celem prawidłowej ochrony danych osobowych. O ile
przedstawiony wyżej stan faktyczny
uzasadniony może być „niską” dolegliwością prawną wobec osób naruszających obowiązek ochrony danych
osobowych (wprawdzie przewidziano w określonych sytuacjach odpowiedzialność karną zagrożoną nawet
karą pozbawienia wolności, to jednak
w praktyce nie spotyka się przykładów
jej stosowania) oraz brakiem ze strony
państwa kontroli przestrzegania przedmiotowych przepisów przez adresatów tych norm, to o tyle nowelizacja
przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych przewidująca możliwość
nałożenia bez uprzedniej notyfikacji
wielomilionowych kar pieniężnych za
naruszenia przepisów przez uprawniony organ z całą pewnością wymusi
wdrożenie odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Na chwilę obecną obowiązującymi
aktami prawnym, regulującymi problematykę danych osobowych są na
poziomie krajowym ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.
Dz.U. z 2016 r. poz. 922 dalej: UODO),
na poziomie ogólnoeuropejskim Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych

osobowych i swobodnego przepływu
tych danych). Jednakże niniejszy stan
prawny utrzymywać się będzie do 25
maja 2018 r., a zatem w chwili wprowadzenia czasopisma radca.pl do druku
do zmiany w sferze ochrony danych
osobowych pozostanie niespełna rok.
Wspomniane wyżej zmiany spowodowane są przyjęciem przez Parlament Europejski w dniu 27 kwietnia
2016 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
RODO weszło w życie w terminie
20 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, jednak
będzie miało zastosowanie dopiero 2
lata od dnia wejścia w życie- czyli po
24 maja 2018 r. Prawodawca europejski tym samym dał adresatom tych
norm odpowiedni czas na wdrożenie
zmian zgodnie z RODO.
Konsekwencją prawną wejścia
w życie RODO jest obowiązek odpowiedniego wprowadzenia regulacji prawnych zawartych w RODO na
kanwę ustawodawstwa krajowego.
Część regulacji ma charakter bezwzględnie wiążących dla polskiego
ustawodawcy, natomiast część z nich
pozostawiono do wdrożenia według
własnego uznania.
Zgodnie z przedstawionym przez
polskiego ustawodawcę w dniu 28
marca 2017 r. projektem nowej ustawy
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o ochronie danych osobowych (dalej:
Nowa UODO) zmian jest sporo, część
z nich ma charakter rewolucyjny, inne
natomiast stanowią pewnego rodzaju ewolucję obecnie obowiązujących
standardów.
Co istotne wszelkie rozwiązania
zawarte w Nowej UODO wynikają
z wprowadzonego RODO. Poniżej
prezentuję Państwu najważniejsze ze
zmian:
Zmiana w sferze odpowiedzialności podmiotów naruszających przepisy Nowej UODO.
Istotną nowością w odniesieniu
do obowiązującej UODO jest uregulowanie odpowiedzialności cywilnej
za naruszenie przepisów o ochronie
danych osobowych oraz zrezygnowanie ustawodawcy z odpowiedzialności karnej.
Nowa UODO przewiduje drogę
dochodzenia przed sądem roszczeń
z tytułu naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych.
Na podstawie tejże regulacji, osoba
której dane osobowe zostały bezpośrednio naruszone, uprawniona będzie do wystąpienia z powództwem
przeciwko temu kto dopuścił się takiego naruszenia. Zgodnie z projektem Nowej UODO sądami właściwymi
rzeczowo do rozstrzygania sprawy
w niniejszym przedmiocie będą sądy
okręgowe.
Co istotne, ten odrębny tryb nie
wyłącza możliwości występowania
z innymi roszczeniami z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych, np. na podstawie art. 24
26

Kodeksu cywilnego, czyli w trybie
właściwym dla dochodzenia naruszeń
dóbr osobistych.
Z drugiej jednak strony prawodawca rezygnuje w Nowej UODO
z odpowiedzialności karnej w związku z szeroko rozumianym naruszeniem obowiązku ochrony danych
osobowych. Nowa UODO nie zawiera rozdziału przepisy karne. Wydawać się może, iż niniejsza zmiana
stanowi wyraz ewolucji w ochronie
danych osobowych. Na chwilę obecną tego typu posunięcie wydaje się
być słuszne. Stosowanie najdolegliwszej z form odpowiedzialności
jaką jest odpowiedzialność karna
w związku z m.in. udostępnianiem
danych osobom nieuprawnionym
jest zbyt daleko idącym obwarowaniem, który wprawdzie „na papierze”
wywiera bardzo duży efekt jednakże
jest o tyle niefortunne, że w praktyce tak jak wspomniano we wstępie
nie jest stosowane. Z całą pewnością odpowiedzialność cywilna oraz
administracyjna jest wystarczająca
dla należytego respektowania norm
prawnych regulujących ochronę danych osobowych.
Zmiana Generalnego Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (dalej:
GIODO) na Urząd Ochrony Danych
Osobowych (dalej: Urząd) z Prezesem
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na czele (dalej: Prezes Urzędu).
Zgodnie z projektem Nowej UODO
obecna instytucja GIODO ulegnie
przemianowaniu na Urząd Ochrony
Danych Osobowych. Na czele Urzę-
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du stać będzie prezes reprezentujący
Urząd na zewnątrz oraz podejmujący
decyzje w jego imieniu.
Obecnie Nowa UODO nie zawiera szczegółowych regulacji w powyższym zakresie, póki co brak jest
także informacji co do procedury powołania i odwołania Prezesa Urzędu,
a także jego kompetencji. Z całą pewnością jednak Urząd Ochrony Danych
Osobowych występuje w roli następcy prawnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
i część z dotychczasowo obowiązujących regulacji zostanie wprost zastosowane względem Urzędu.
Zmiana Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej: ABI) na
Inspektora Ochrony Danych (dalej:
IOD).
Zgodnie z postanowieniami nowej UODO obecnie występujący
w procesach przetwarzania danych
osobowych ABI zostanie zamieniony
na IOD. ABI jako podmiot odpowiedzialny za zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych oraz prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych
przez administratora danych powoływany był przez administratora danych i podlega rejestracji w jawnym
rejestrze prowadzonym przez GIODO. Niniejsze postanowienia znajdują swoje odzwierciedlenie w Nowej
UODO. Zmianie natomiast ulega termin zgłoszenia przez administratora
danych ABI-ego Prezesowi Urzędu
i wynosi on 14 dni od dnia objęcia
funkcji.

Co istotne, osoby sprawujące
funkcję ABI-ego przed rozpoczęciem
obowiązywania RODO (do 25 maja
2018 r.) będą mogły nadal sprawować swoją funkcję już jako IOD wyłącznie do 1 września 2018 r. Do tego
czasu administrator danych będzie
zobowiązany ponownie powołać Inspektora Ochrony Danych oraz zgłosić go w terminie 14 dni do Prezesa
Urzędu.
Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych (dalej: Postępowanie)
jako nowa forma postępowania w rękach Prezesa Urzędu.
Bez wątpienia Postępowanie stanowi nowość w ramach regulacji Nowej
UODO. Zgodnie z Nową UODO Postępowanie wszczynane jest m.in. przez
Prezesa Urzędu w związku z przeprowadzoną kontrolą i stwierdzeniem naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych. Postępowanie wszczynane jest zarówno na wniosek, jak
i z urzędu, ma charakter jednoinstancyjny. Postępowanie zakończone jest
decyzją Prezesa Urzędu. W ramach
decyzji kończących postępowanie
należy wyróżnić:
Podjęcie czynności zmierzających
do usunięcia naruszeń (m.in. sprostowanie lub usunięcie danych, zawiadomienie osoby której dane dotyczą);
Udzielenie upomnienia w sytuacji
gdy stwierdzone naruszenia mają charakter znikomy (charakter uznaniowy
sankcji).
Decyzje Prezesa Urzędu będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu.
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Zmiana zakresu działań podejmowanych przez Prezesa Urzędu
w związku ze stwierdzeniem naruszenia obowiązków ochrony danych
osobowych w trakcie przeprowadzonej kontroli.
Nowa UODO wprowadza w dalszej kolejności modyfikacje w zakresie
czynności kontrolnych oraz rodzaju dopuszczalnych działań organu ochrony
danych osobowych względem administratora danych. Na mocy obecnie obowiązującej UODO GIODO w razie stwierdzenia naruszeń nakazuje przywrócenie
stanu zgodnego z prawem, a w razie
stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej,
jej pracownika lub innej osoby fizycznej
będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie kieruje do organu
powołanego do ścigania przestępstw
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nowa UODO wprowadza w tej
kwestii znaczne zmiany, przywiązując
do czynności kontrolnych zdecydowanie więcej uwagi.
W razie stwierdzenia naruszeń
ochrony danych osobowych Prezes
Urzędu posiada następujące narzędzia:
Nowa UODO zobowiązuje Prezesa
Urzędu do wszczęcia Postępowania;
Żądanie wszczęcia względem osób
winnych uchybień postępowania
dyscyplinarnego (w rozumieniu
przepisów prawa pracy) lub innego
przewidzianego prawem;
Nałożenie w drodze decyzji kary
pieniężnej na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 RODO.
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Kary pieniężne jako najważniejszy środek przestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych.
Kary pieniężne to niewątpliwie
„najistotniejsza” z punktu widzenia
adresatów norm zmiana. Zasadniczo
dzięki przewidywanym w RODO karą
pieniężnym nowa regulacja danych
osobowych zyskała na popularności
i stanowi przedmiot najczęstszych
pytań przedsiębiorców. Z własnej
praktyki spotykam się z dużą obawą
ze strony przedsiębiorców w kwestii
kar jako ewentualnego środka „przymusu” ze strony państwa do określonych działań. Również spotkałem się
ze stwierdzeniem, iż niniejsze kary
pieniężne mogą stanowić narzędzie
do zwalczania konkurencji przez
przedsiębiorców działających na tym
samym rynku, którzy mogą przykładowo złożyć zawiadomienie do Prezesa Urzędu o możliwości naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych przez danego przedsiębiorcę,
a co za tym idzie w razie zasadności
wysuniętych twierdzeń Prezes Urzędu może nałożyć odpowiednią karę
pieniężną na przedsiębiorcę.
Zmiana ta jest zdecydowanie rewolucyjna w stosunku do obecnie
obowiązujących przepisów. Nowa
UODO w związku z RODO przewiduje prawo do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w formie
decyzji. Dotyczy to zarówno podmiotów nie publicznych w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
podmiotów publicznych.
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Prezes Urzędu uprawniony będzie do nałożenia kar finansowych na
podmioty niepubliczne do kwoty 20
000 000 EUR lub do 4% całkowitego
rocznego obrotu, natomiast na publiczne do 100 000 zł.
Nałożone kary stanowić będą dochód
budżetu państwa. Co istotne Prezes
Urzędu będzie mógł odroczyć płatność
kar lub rozłożyć ją na raty wyłącznie ze
względu na ważny interes wnioskodawcy. Jednakże przy rozłożeniu płatności
na raty trzeba będzie się liczyć z naliczeniem odsetek za zwłokę w rozumieniu
ustawy Ordynacja podatkowa.
Z całą pewnością górna granica kary
pieniężnej przewidziana dla podmiotu
niepublicznego stanowi jak na warunki
polskie kwotę bardzo dolegliwą. Stąd
też spotkać się można z niepokojem ze
strony przedsiębiorców i zwiększonym
ruchem w sferze wdrażania prawidłowych procedur ochrony danych osobowych. Najprawdopodobniej prawodawca uznał, iż tylko tego typu rozwiązanie
może spowodować osiągnięcie zamierzonego celu w postaci przestrzegania
ochrony danych osobowych.
W oparciu o powyższe odpowiedź
na postawione w tytule pytanie nie
jest łatwa. Z jednej strony Nowa
UODO w oparciu o RODO wprowadza bardzo dużo nowych nieznanych

do tej pory regulacji. Z drugiej jednak
strony, pewien trzon przepisów pozostaje zachowany w niezmienionej formie. Nadal możemy mówić m.in. o 5
filarach ochrony danych osobowych,
na które będą się składały wymogi
legalności przetwarzania danych (zasada legalności), świadomości osób
przetwarzających dane osobowe,
zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego danych, obowiązku notyfikacyjnego do GIODO (Prezesa
Urzędu), obowiązku informacyjnego
o prawach przysługujących osobom,
których dane są przetwarzane.
Zmian i nowości jest stosunkowo
dużo i wydawać by się mogło, iż stanowią one swoistą konsekwencję zebranych na przestrzeni wielu lat doświadczeń w temacie stosowania przepisów
o ochronie danych osobowych.
Na zakończenie należy jednak podkreślić, iż póki co mamy do czynienia
z projektem Nowej UODO, a zatem
niektóre kwestie mogą ulec jeszcze
pewnym modyfikacjom. Mimo to
z uwagi na fakt, iż aktem naczelnym
determinującym niniejsze zmiany
jest RODO, większość zmian zostanie
wprowadzona przez polskiego ustawodawcę w wymiarze niezmienionym, uregulowanym w RODO.
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BEZPIECZNA KANCELARIA

– CZYLI JAK NADĄŻYĆ ZA NIEBEZPIECZEŃSTWAMI
XXI W. DLA KANCELARII PRAWNEJ
Hieronim Krajewski
aplikant radcowski OIRP Katowice

Celem tego tekstu jest wskazanie zagrożeń związanych z prowadzeniem bądź
pracą w kancelarii prawnej w XXI w. oraz określenie sposobów ograniczenia ryzyka. Jesteś szeregowym pracownikiem kancelarii? Ten tekst jest też dla ciebie
– może dzięki niemu wykażesz inicjatywę, którą doceni twój szef.
DOGMATY

1. Większość zagrożeń bierze się z lenistwa lub głupoty.
2. Nic nie jest za darmo. Ale to nie znaczy, że można olać bezpieczeństwo. Nie
oznacza to też, że bezpieczne rozwiązania muszą być drogie.
3. Adwokaci, radcowie, doradcy, rzecznicy muszą chronić wszelkie dane pozyskane od klienta; wszelkie wpadki obciążają właśnie was, i to dyscyplinarnie.
4. Służby (nie tylko polskie) oraz przestępcy bezpieczeństwo twoich danych mają w głębokim poważaniu. To TY musisz zapewnić, że w każdej sytuacji będą chronione.
ZADANIE

Zakładając, że nie znasz się na nowych technologiach, tym bardziej należy zwrócić
większą uwagę na dostosowanie swojego biura/kancelarii do wymogów prawnych.
Każdy z zawodów zaufania publicznego jest obłożony obowiązkami odnośnie
chronienia zbieranych danych w ramach wykonywania wolnego zawodu.
Kto by tam chciał nas śledzić / nie robię nic złego, więc nie mam co chronić
swojej prywatności / od kiedy cyberprzestępcy czają się na naszą kancelarię?
Szczerze? Niezależnie od odpowiedzi naszym obowiązkiem jest po prostu
przeciwdziałanie takiemu zagrożeniu.
Niniejszy tekst pozwoli Ci chronić zarówno Twoją prywatność, jak i informacje
objęte tajemnicą zawodową przed służbami oraz przestępcami.
Służby? Tak, nie może nam uciec z pola widzenia, iż obowiązuje tzw. ustawa
inwigilacyjna, która nadaje daleko idące uprawnienia do ingerowania w tajemnicę
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naszej korespondencji, którą musimy chronić w sposób szczególny. Zwłaszcza, że
możemy się nigdy nie dowiedzieć o objęciu nas kontrolą operacyjną bądź inwigilacją prewencyjną.
Podobne zastrzeżenia wyraża KIRP.
Nie jest przecież sytuacją niemożliwą, że objęty kontrolą ‘wspólnik’ oskarżonego, którego bronimy, przekazać może informację istotną, lecz niewygodną z punktu widzenia interesu naszego klienta.
Informacja ma swoją wartość, dlatego też trzeba pamiętać o szpiegostwie gospodarczym, którego przy okazji możemy paść ofiarą. Zwłaszcza, że aż 27% dużych
przedsiębiorstw w Polsce padło ofiarą cyberataku (http://itfocus.pl/dzial-it/bezpieczenstwo/cyberbezpieczenstwo-w-polsce-gorzej-niz-w-rumunii/)
JAK SIĘ BRONIĆ?

Niestety, 99,9% kancelarii nie będzie w stanie obronić swych tajemnic w przypadku ataku wymierzonego przez profesjonalnych hakerów tudzież służby. Nie
oznacza to jednak, że należy ułatwiać im zadanie, ani tym bardziej nonszalancko
zapraszać tych mniej uzdolnionych złoczyńców.
1. Szyfrowanie jest twoim najlepszym przyjacielem.
••Zaszyfruj komputer czy laptop za pomocą True crypt (lecz nie każdą wersją) bądź
VeraCrypt. Jest to w zasięgu umiejętności większości znajomych informatyków,
a pozwala spać spokojnie w przypadku np. kradzieży laptopa. Program open source, przy prawidłowej konfiguracji i silnym haśle bije na głowę komercyjne rozwiązania,
••Stwórz fizyczną kopię bezpieczeństwa i też ją zaszyfruj podanymi wyżej programami,
2. Korzystasz z kopii w chmurze?
••Patrz punkt 1.
••Niestety zarówno aplikacje jak Dropbox, czy te sprofilowane do obsługi kancelarii
prawnych, pomimo tego, iż chwalą się szyfrowaniem danych zawartych na serwerach,
mają możliwość ich odszyfrowania i przekazania na żądanie służb bez naszej
wiedzy,
••Niedawno Dropbox przyznał, że wykradziono hasła użytkowników 4 lata temu [sic!]
(https://niebezpiecznik.pl/post/dropbox-po-4-latach-przyznaje-ze-doszlo-do-kradziezy-hasel/); Dropbox otwiera sobie od czasu do czasu twoje pliki
••Prokurator, dla przykładu, zamiast próbować zwalniać radcę z tajemnicy zawodowej,
zabezpieczy po prostu odszyfrowaną zawartość serwerów z naszymi, a więc i naszych
klientów, plikami.
••Należy rozważyć korzystanie z alternatyw dla chmur w postaci Mega, albo
Resilio (dawniej BitTorrent Sync); pierwszy z nich to serwer do hostingu plików,
który domyślnie szyfruje składowane na nim dane za pomocą kluczy niesymetrycznych; drugą opcją jest skorzystanie z protokołu bittorrent, czyli nie ma
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żadnego serwera ani chmury, są tylko nasze urządzenia synchronizujące konkretne foldery wyłącznie pomiędzy sobą,
••Ewentualnie można wprowadzić dodatkowe szyfrowanie danych w chmurze za pomocą programu BoxCryptor,
3. Zdrowy rozsądek to podstawa działania.
Pierwsze: nie myśl!
Drugie: Jeśli myślisz, nie mów!
Trzecie: jeśli mówisz, nie pisz!
Czwarte: jeśli piszesz, nie podpisuj!
Piąte: jeśli podpisujesz, nie dziw się.
Zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe podpowiadają, że należy myśleć nad
tym co i jak artykułujemy. Należy się zastanowić, czy to co chcemy napisać czy
przekazać przez telefon mogłoby zaszkodzić naszemu klientowi lub nam, gdyby
wpadło w niepowołane ręce.
4. Nie korzystaj z darmowych skrzynek pocztowych. Po prostu nie. Pomijając fakt,
że adres radcy czy adwokata @buziaczek.pl, interia, wp, onet, wygląda nieprofesjonalnie, dostawcy darmowych skrzynek nie zapewniają tajemnicy korespondencji, nie
mówiąc już o zabezpieczeniu tajemnicy zawodowej.
“Przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując, wysyłając lub odbierając materiały do lub za pośrednictwem Usług, użytkownik
udziela firmie Google (i jej współpracownikom) ważnej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie
i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów.” Wyciąg z Warunków korzystania z Usług Google.
Dla bezpieczeństwa:
••Zrezygnuj z polskich dostawców serwerów pocztowych,
••Korzystanie z rodzimych dostawców serwerów pocztowych (tych płatnych) zapewnia
podstawowe szyfrowanie, lecz w dalszym ciągu nie zabezpiecza przed żądaniami służb.
••Wybierając dostawcę weź pod uwagę przedmiot twojej działalności, dla przykładu
nie jest najlepszym pomysłem przechowywanie tajemnic spółki gazowej np. w Rosji.
••Gdy nie jesteś w stanie wybrać wybierz ProtonMail, skrzynkę domyślnie szyfrowaną
o bardzo intuicyjnym interfejsie,
••Rozważ korzystanie z adresów dedykowanych dla konkretnych działań,
••Potrzebujesz maila tylko do rejestracji w serwisie, do którego już nie wrócisz? Skorzystaj z tzw. 10-minutowych maili – np Guerillamail.com
••Ważne! Nie korzystaj z prywatnej poczty do celów służbowych i vice versa. Nie chcemy, by detektyw naszej zazdrosnej żony włamując się na prywatną skrzynkę miał dostęp do danych naszych klientów (i oczywiście odwrotnie).
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••Nie pobieraj załączników jeśli nie znasz nadawcy. Wydaje się to infantylne, lecz
sukces tzw. oprogramowania ransomware wskazuje, że nie wszyscy sobie powyższą
zasadę przyswoili (w 2016 roku zapłacono szantażystom ok 850 mln $ https://mobile.
twitter.com/TuurDemeester/status/831183434018017280)
••Korzystaj z filtru spamu,
5. Komórka.
••Nie instaluj aplikacji niewiadomego pochodzenia,
••Nie rootuj ani jailbreakuj swojego telefonu jeśli nie wiesz z czym się to wiąże.
••Do komunikacji używaj aplikacji Signal (wersja Android i iOs), zdziwisz się ilu ludzi
w twojej książce telefonicznej chce dbać o swoją prywatność.
••Wickr Me zapewnia wysoką prywatność, lecz wydaje się mało praktyczny dla stałej
komunikacji, dlatego nie popadajmy w przesadyzm
••WhatsApp, iMessage, Hangouts, Allo a nawet Telegram nie gwarantują bezpieczeństwa.
••C zyść regularnie telefon, poprzez tzw. factory reset np. raz na miesiąc/kwartał pozwoli ograniczyć ilość danych, które mogą wpaść w niepowołane ręce
razem z telefonem, pozwala też na usunięcie wszelkiego nie zainstalowanego przez nas oprogramowania:); teoretycznie telefony działające na iOS dają
większy poziom bezpieczeństwa, lecz znane są przypadki odzyskania danych
z tych urządzeń,
••Używasz telefonu z Androidem? Sprawdź czy masz włączone opcje (Ustawienia/Bezpieczeństwo) szyfrowania telefonu oraz by hasła były niewidoczne,
••Jeżeli trzeba koniecznie skorzystać z WiFi w restauracji, czy hotelu (w przeciwieństwie
do publicznych Hot Spotów których w ogóle nie powinno się używać) skorzystaj
z darmowej aplikacji Opera VPN,
6. Internet
••Przemyśl, czy nie powinieneś skorzystać z VPN – czyli sieci, która pozwoli ukryć twój
ruch sieciowy, pod warunkiem, iż skorzystasz z VPN, który nie przechowuje informacji o użytkownikach,
••Korzystanie z sieci TOR zapewnia stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa, lecz
też należy mieć na uwadze, że MSWiA posiada swoje serwery pośredniczące (tak,
podsłuchuje całą komunikację bez podstawy prawnej); konieczny jest też pewien reżim pracy na komputerze (rezygnacja że wtyczek przeglądarki, czy Java – brak EPU),
dlatego opcja ta jest raczej nie do zaakceptowania,
••Rodzime służby kupiły oprogramowanie służące do przejmowania kontroli nad
komputerami czy komórkami, więcej tutaj (http://bezkarnoscpolicji.info/kontrakontrola/bezpieczenstwo/hakerzy-ujawnili-czym-szpieguja-nas-polskie-sluzby-odnosnie-bezpieczenstwa-rad-kilka/)
K WARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY R ADCÓW PR AWNYCH W K ATOWICACH
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••Hasła są jak majtki, często zmieniasz, nie dzielisz się nimi, i najlepiej, żeby były odpowiednio silne i nie strzeliły podczas skłonu,
Jako, że trudno te wszystkie hasła spamiętać użyj:
••Managera haseł – lastpass.com,
••Dwuskładnikowego uwierzytelniania
Przy okazji, najlepsze są hasła zdaniowe, które tylko nam się będą kojarzyć np. ZostaneNajl3pszymPrawnik1em
••Ostatnio coraz bardziej popularnym staje się U2F (następca dwuskładnikowego uwierzytelniania), czyli klucz podobny do pendrive, który można połączyć np. z kontem
Google, czy lastpass; taki klucz przy pomocy API przeglądarki weryfikuje również adres
serwisu na który się logujemy, co chroni nas przed phishingiem (skierowaniem nas na
stronę łudząco podobną w celu wyłudzenia danych); koszt Yubikey to ok. 20-30 $
••Router – złośliwe oprogramowanie jest w stanie przejąć kontrolę nad twoim routerem (może przekierować na stronę łudząco podobną do banku czy EPU lub po
prostu rejestrować nasz cały ruch sieciowy), dlatego koniecznie należy aktualizować
software routera; niestety trzeba to najczęściej robić ręcznie wg instrukcji producenta;
zdaje się, że istnieje zależność pomiędzy ceną urządzenia a jego podatnością na ataki,
w związku z tym router za 60 zł lub ten otrzymany od operatora należy zastąpić.
••Antywirus – dla znacznej większości użytkowników jest to oprogramowanie niezbędne (uwaga, darmowe licencje nie obejmują użytku komercyjnego!),
••Nie korzystaj z darmowych Hotspotów (darmowego WiFi) na dworcach, lotniskach,
restauracjach itd. A już na pewno nie loguj się do żadnego serwisu,
7. Miscellanea
Zaklej kamerkę na twoim komputerze,
••Dla każdego z nas wydawać by się mogło komputer to narzędzie codziennego użytku, lecz z racji tego, że prowadzimy albo pracujemy w kancelarii musimy oddzielić to,
jak prywatnie korzystaliśmy z tego urządzenia, a jak powinniśmy z niego korzystać zawodowo jako świadomy prawnik,
••Na rynku dostępne są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT, które pozwalają na zauważenie ryzyk oraz większą świadomość podejmowanych czynności,
••Jak być na bieżąco w sieci, chroniąc swoją prywatność: (https://panoptykon.org/
wiadomosc/kanaly-informacyjne-czyli-jak-byc-na-biezaco-w-sieci-chroniac-swoja-prywatnosc),
••Jesteś poza kancelarią/domem a potrzebujesz skorzystać z komputera? Dobrym pomysłem jest noszenie przy sobie pendrive’a z własnym systemem operacyjnym,
8. IRL (In the Real Life)
••Dziś już nikogo nie dziwi, że na spotkaniach biznesowych, zgromadzeniach zarządów
należy zdeponować telefony komórkowe (najlepiej do metalowej kasetki poza pomieszczeniem),
Hieronim Krajewski
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O ZAKRESIE TAJEMNICY ZAWODOWEJ
Adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym uznano za winnego naruszenia obowiązku
dochowania tajemnicy zawodowej, ponieważ ujawnił prokuraturze informację o kliencie
uzyskane w związku z udzieleniem pomocy prawnej (dotyczyło to nieskładania przez klienta
sprawozdań finansowych).
W kasacji obwiniony podniósł, że ujawnione dane były jawne i publiczne (uzyskane z KRS
już po zakończeniu usługi, a potrzebne adwokatowi w procesie o wynagrodzenie po dwóch
latach po zakończeniu usługi).
Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 1.12.2016 r. – SDI 65/16) przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia i stwierdził, że:
–zakres
–
odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy wyznacza ustawa, a więc norma deontologiczna nie może odpowiedzialności poszerzać
–wyznaczony
–
on jest przede wszystkim przez związek pozyskania informacji z wykonywaniem zawodowych czynności merytorycznych. Jego ustaleniu służy przeprowadzenie testu,
a więc odpowiedź na pytanie, czy gdyby nie wykonywanie czynności zawodowych adwokat
uzyskałby daną wiadomość. Odpowiedź negatywna wskazuje na istnienie takiego związku.
–w
– tej sprawie ujawnione informacje były związane z wykonywaniem zawodu, ale nie zostały
pozyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Chodzi więc o to, by informacja miała
bezpośredni związek ze świadczoną pomocą prawną. Przekazanie przez klienta szerszych
informacji powinno być dokonywane ze świadomością, że w pozostałym zakresie tajemnica
adwokata nie obowiązuje, lecz pozostaje pod ochroną pozostałych norm deontologicznych.
Jeżeli czyn obwinionego nie stanowił naruszenia tajemnicy adwokackiej, to jednak naruszał godność zawodu adwokackiego i podrywał zaufanie do niego. Wyższy Sąd rozważy
więc, czy możliwe jest przyjęcie innej kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu.
K WARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY R ADCÓW PR AWNYCH W K ATOWICACH
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RADCA PRAWNY W STOSUNKU PRACY A UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI
Radczyni prawna w czasie trwania stosunku pracy zawarła z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po jego ustaniu. Sądy obu instancji zasądziły na jej rzecz odszkodowanie
(znaczne) wynikające z tej umowy. W toku procesu były pracodawca podniósł, że zatrudniono ją (jako dyrektora, kierownika działu) w związku z wykonywaniem przez nią zawodu radcy
prawnego, posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, a także w celu świadczenia pomocy
prawnej. Wskazał też, że przez cały okres zatrudnienia powódka miała uprawnienia radcowskie i z tego tytułu była zobowiązana do zachowania tajemnicy.
W następstwie kasacji byłego pracodawcy Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia
12.04.2016 r. – II PK 73/15 uchylił wyrok zasądzający i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania.
Sąd Najwyższy stwierdził, że podstawową kwestią jest odpowiedź na pytanie – czy
można skutecznie zawrzeć umowę o zakazie konkurencji z pracownikiem wykonującym zawód radcy prawnego świadczącym obsługę prawną pracodawcy. Sąd wskazał, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ma charakter
przyczynowy, a jej celem jest wyłączenie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy
i umiejętności uzyskanych w toku zatrudnienia u danego pracodawcy w samodzielnej
działalności konkurencyjnej oraz przy wykonywaniu pracy na rzecz podmiotów taką
działalność prowadzących. Taka umowa zawarta z osobą wykonującą obsługę prawną
pozbawiona byłaby swojej przyczyny causae; brak możliwości wykorzystania przez
radczynię informacji wykorzystanych podczas zatrudnienia wynikał już z zasad
wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego. Niedopełnienie tych obowiązków rodzi odpowiedzialność z art. 471 KC, odpowiedzialność dyscyplinarną, a nawet karną (art. 266
par. 1 KK). Brak lub wadliwość causae powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnych bądź też niemożność skutecznego dochodzenia roszczenia. Sąd rozważając skomplikowany i nie do końca wyjaśniony zakres obowiązków powódki wskazał
też, że powyższy brak causae w umowie o zakazie konkurencji dotyczy jedynie
pracownika będącego radcą prawnym, który w ramach swoich obowiązków
pracowniczych wykonuje obsługę prawną pracodawcy. Nie dotyczy więc osoby będącej radcą prawnym, która zajmuje stanowisko niezwiązane z obsługą
prawną zatrudniającego.
PRZYWRÓCENIE TERMINU NA WNIESIENIE ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO
Pełnomocnik otrzymał pełnomocnictwo do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej 4
dni przed upływem ustawowego terminu, a z powodu swojej choroby złożył skargę w kilka
dni po jego upływie. Sąd Apelacyjny uznał, że bezczynność strony, która ustanowiła pełnomocnika w prawie dwa miesiące od otrzymania wyroku było jej zawinionym niedbalstwem
i tej jej winy nie wyłącza choroba pełnomocnika przypadająca na ostatnie 3 dni terminu.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18.11.2016 r. – I UZ 32/16 po rozpatrzeniu
zażalenia stwierdził, że „zwlekanie z dokonaniem czynności procesowej do ostatnie36
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go dnia terminu nie powinno być traktowane jako zawinione działanie strony”.
Tak więc jeśli choroba pełnomocnika uniemożliwiająca dokonanie tej czynności w terminie
nastąpiła w ostatnich dniach terminu, to brak jest winy w jego uchybieniu. Należy to bowiem
oceniać z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Nagłe zachorowanie pełnomocnika usprawiedliwia niedokonanie czynności procesowej w terminie, jeśli nie można było
od chorej osoby oczekiwać natychmiastowego zorganizowania (jeszcze w okresie weekendu) zastępstwa. Sąd Najwyższy wskazał, że profesjonalny pełnomocnik planując dokonanie
czynności procesowej musi uwzględnić, ze zwykłego doświadczenia życiowego, możliwość
wystąpienia czasowej przeszkody – szczególnie wówczas, gdy pełnomocnik cierpi na powtarzające się, krótkotrwałe niedyspozycje zdrowotne. Inaczej jednak trzeba ocenić przypadek, gdy niedyspozycja zdrowotna jest nagła i niemożliwa do przewidzenia, np. ostra infekcja.
Pełnomocnik sporządzał środek odwoławczy wspólnie z powodem w ostatnim dniu
ustawowego terminu i to w czasie, gdy złożenie pisma bezpośrednio w sądzie nie było już
możliwe. Pojawiła się nieprzewidziana trudność (awaria komputera), w związku z którą po jej
usunięciu przez informatyka przesyłkę nadano na poczcie prawie 3 godziny po upływie terminu. Sąd Okręgowy oddalił wniosek o przywrócenie terminu podkreślając, że strona świadomie podjęła czynności w ostatnich godzinach ustawowego terminu, zaś pełnomocnik
mógł podjąć inne czynności zmierzające do sporządzenia pisma (ręcznie). W związku z tym
trudno przyjąć, że strona uchybiła terminowi bez swojej winy.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12.01.2017 r. – II PZ 27/16 uchylił
odmowne postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu. Oto ważniejsze
stwierdzenia uzasadnienia:
– rygoryzm sądu II instancji jest nadmierny. Formalizm procesowy jest
rękojmią nieodwracalności skutków procesowych – nie ma jednak charakteru bezwzględnego;
- nie jest rolą sądu wyznaczenie wzorca prawidłowej relacji między nią a pełnomocnikiem;
- zawinienie musiałoby być łączone nie z okresem przewidzianym dla jego wniesienia, lecz
z barierą uniemożliwiającą zrealizowanie czynności procesowej;
- klient miał prawo od profesjonalnego pełnomocnika oczekiwać najpełniejszego przełożenia swoich racji na język prawniczy, a więc rozwiązanie zastępcze nie byłoby tak efektywne;
- awaria komputera nie świadczy o zawinieniu klienta;
- wniesienie zażalenia z niespełna 3-godzinnym opóźnieniem nie mogło w żaden sposób
zdestabilizować sytuacji procesowej ani naruszyć interesów strony przeciwnej.
SĄD NAJWYŻSZY (POŚREDNIO) O ZAKAZIE PACTUM DE QUOTA LITIS
Radca prawny w umowie zlecenia ustalił wynagrodzenie w wysokości 17% wartości
udziału zleceniodawcy w prawie własności przedmiotowej nieruchomości i określił to
jako wynagrodzenie za sukces wpisując w tej umowie rezygnację z wynagrodzenia
za prowadzenie sprawy. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny go uniewinnił, a Wyższy uznał
winę i wymierzył karę. Kasację wywiódł i Minister Sprawiedliwości (na niekorzyść obwinionego) i obrońca obwinionego.
K WARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY R ADCÓW PR AWNYCH W K ATOWICACH
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Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3.11.2016 r. – SDI 71/16 uchylił orzeczenie Wyższego Sądu i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. Sąd stwierdził, że Wyższy Sąd Dyscyplinarny skazując obwinionego naruszył regułę ne
peius (art. 454 par. 1 KPK niemożność skazania oskarżonego uniewinnionego w I instancji jako
gwarancja dwuinstancyjności orzekania o winie).
Sąd Najwyższy odnosząc się do meritum problemu (zakaz pactum de quota litis) wskazał
jednak, że Wyższy Sąd ma możliwość uchylenia uniewinniającego orzeczenia Sądu I instancji
i przekazania mu sprawy do ponownego rozpoznania. Dodał też, że „w związku z kierunkiem
kasacji Ministra Sprawiedliwości na niekorzyść obwinionego w przypadku ponownego rozpatrzenia sprawy przez Sąd I instancji, nie jest wykluczone wydanie wyroku skazującego”.
O POJĘCIU „OSOBY POZOSTAJĄCEJ WE WSPÓLNYM POŻYCIU” CIĄG DALSZY
W Biuletynie nr 2/2016 wskazałem na uchwałę „siódemki” Sądu Najwyższego z dnia
25.02.2016 r. – I KZP 20/15 interpretującą szeroko powyższe pojęcie zawarte w artykule 115
par. 11 KK oraz w naszym Kodeksie Etyki. Uchwała wywołuje kontrowersje w doktrynie, czego
dowodem są aż trzy głosy na ten temat zawarte w nr 1-2 z 2017 „Palestry”. Interpretowanie tego pojęcia na gruncie naszych zasad etyki ma zasadnicze znaczenie, stąd konieczność
zwrócenia uwagi również na dyskusyjne aspekty tego problemu.
POWIADAMIANIE DZIEKANA O ZARZUTACH PROKURATORSKICH
Godna rozważenia jest uchwała NRA będąca reakcją na ostatnie wydarzenia związane z
aferą reprywatyzacyjną oraz fałszowaniem zwolnień lekarskich.
NRA postanowiła, że adwokat, któremu postawiono zarzut umyślnego popełnienia przestępstwa ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Dziekana swojej izby. Takie powiadomienie nie stanowi jednak samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Przekazanie wiedzy o fakcie nie byłoby ani samooskarżeniem, ani dostarczeniem
dowodów. NRA uznała, że wczesne posiadanie przez samorząd wiedzy o takim fakcie umożliwi podjęcie stosownych działań wyjaśniających zasadność zarzutu, skonsultowanie z radcą
prawnym właściwej reakcji, a w razie konieczności zapewnienie mu odpowiedniej pomocy.
Daje to też możliwość ograniczenia strat wizerunkowych poprzez odpowiednią reakcję wewnątrz samorządu i na zewnątrz.
Uwaga
Takiej uchwały nie mamy, ale można przyjąć, że radca prawny może, a nawet powinien
powiadamiać o takim zdarzeniu swojego dziekana.
KRÓTKO
O pactum de quota litis – W wykonaniu uchwały zjazdu dotyczącej uelastycznienia
zasad wynagrodzenia w NRA opracowano projekt uregulowania wysokości wynagrodzenia
w zależności wyłącznie od wyniku sprawy.
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Uwaga
Jest to kolejny problem z zakresu etyki zawodowej przedstawiony w projekcie naszego Kodeksu Etyki z 2013 roku. Poprzednio sygnalizowałem pracę adwokatury nad postanowieniami dotyczącymi zwalniania z tajemnicy zawodowej. Możemy oczekiwać, że adwokaci przejmą z naszych rozważań projektowych, nieprzyjętych na zjeździe, jeszcze inne propozycje. Jak
widać wykonaliśmy dla Adwokatury prace wstępne, a teraz pewnie będziemy nadganiać.
Zwalnianie z tajemnicy. W marcowej interpelacji poselskiej do Ministra Sprawiedliwości
zapytano o liczbę adwokatów i radców prawnych zwalnianych z tajemnicy na podstawie
art. 180 KPK. W odpowiedzi poinformowano posła, że taka statystyka nie jest prowadzona, a
zmiany tego przepisu (w kierunku uchylenia możliwości zwalniania) byłyby niecelowe.
Koszty dyscyplinarek. NRA podniosła, z uwagi na konieczność urealnienia kosztów,
koszty postępowań dyscyplinarnych. I tak np. postępowanie w dwóch instancjach może
kosztować łącznie nawet 55 tysięcy złotych (dotąd 9 tysięcy), a upomnienie dziekańskie – 3
tysiące złotych (dotąd 500 złotych).
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Profesor M. Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego napisał „na scenie, na której prowadzi się publiczną debatę nad prawem, stoją dwa
krzesła. Ale oba zajmuje ten sam rozmówca, który w zależności od tego w jakiej roli się wypowiada przesiada się z jednego na drugie”.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE I NADOBOWIĄZKOWE
Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych – pod red. A. Biłgorajskiego (LEX 2015).
Tajemnica adwokacka, analiza konstytucyjna – W. Marchwicki (C.H. Beck 2015).
A. Steinsbergowa – Widziane z ławy obrończej (zapiski obrończynie w procesach politycznych z lat pięćdziesiątych – wyd. Towarzystwo Więź).
M. Dubois (cytat poniżej).
R. Mróz – Kasacja (thriller prawniczy doktora prawa – kancelaria i procesy w polskich realiach)
J. Grishan – Demaskator (jak działa amerykańska komisja etyki sędziowskiej).
J. Dubois – Nieład czyli iluzje sprawiedliwości (opowiadania inspirowane wykonywaniem
zawodu adwokata).
CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
Adwokat nie powinien robić niczego, co zmniejszy jego szacunek dla
siebie. Oznacza to stanowcze, mimo czyhających pokus – unikanie sytuacji dwuznacznych moralnie. Musi znać uczucie wstydu, by bez wstydu
spojrzeć na siebie w lustrze.
Maciej Dubois – Słynny obrońca, również w procesach politycznych, wielokrotny dziekan Izby Warszawskiej – w książce pod tytułem „Adwokat – rozmowa o życiu
w ciekawych czasach”.
Zenon Klatka
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PRAWDZIWE ZMYŚLENIA
Dr hab. Tomasz Kubalica

Chyba każdy z nas przeczytał
jakąś książkę beletrystyczną lub
przynajmniej obejrzał jakiś film
fabularny. Wzięliśmy tym samym
udział w bardziej lub mniej zmyślonej rzeczywistości, która jednak
przez moment okazała się tak wciągająca, jakby była prawdziwa. Tutaj
jednak zaczynają się wątpliwości.
Czy dojrzały człowiek może traktować jakąkolwiek fikcję jako rzeczywistość? Gdzie leży granica między
fikcją a faktem? Po co nam fikcja
skoro w życiu kierujemy się wartością prawdy? Czy fikcja może być tylko niewinną rozrywką, sposobem
na oderwanie się od trudów życia?
Powiedzmy, że jesteśmy na seansie filmu Jamesa Camerona Obcy
– decydujące starcie. W trakcie filmu
przeżywamy emocje jego głównej
bohaterki Ellen Ripley oraz odnalezionej przez nią dziewczynki Newt:
ich strach przed tytułowym Obcym,
smutek po śmierci matki i porwaniu
ojca dziewczynki, panikę, gdy uciekają przed zagrożeniem, czy też nadzieje na ucieczkę z księżyca Ache40

ron (LV-426). Zdajemy sobie sprawę,
że wszelkie postacie, wydarzenia i ich
okoliczności są fikcyjne, a nawet więcej – racjonalnie wiemy, że niektóre
sytuacje przedstawione w filmie są
niemożliwe z punktu widzenia praw
natury. Mimo to wyimaginowane
poczucie zagrożenia i nadzieja docierają do naszej głębi i wywierają
skuteczny wpływ na nasze emocje. Chociaż nie wierzymy, że ktoś
faktycznie ginie, a ktoś inny zostaje
naprawdę porwany, to jednak przejmujemy się fikcyjnym scenariuszem
wydarzeń. Nasze prawdziwe emocje
wywołane przez nieprawdziwe wydarzenia składają się na tak zwany
paradoks przeżywania fikcji.
Na nasze przeżycia doznawane
w obcowaniu z dziełem filmowym
lub dowolnym innym dziełem artystycznym składają się takie elementy
jak po pierwsze autentyczna reakcja
emocjonalna na nasze fantazje o dramatycznych doświadczeniach bohatera danej fikcji oraz po drugie – posiadana przez nas wiedza o fikcyjnym
charakterze wyobrażanych sobie
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przez nas wydarzeń. Jeżeli połączymy te stany, to otrzymamy paradoks
fikcyjnych przeżyć, czyli sytuację wymykającego się racjonalnemu osądowi połączenia zaprzeczających sobie
stanów psychicznych odbiorcy.
Ten absurd można sobie lepiej unaocznić, gdy nasze przeżycia odniesiemy do innej bardziej prozaicznej
sytuacji życiowej, jak na przykład konieczność przejścia w nocy przez odludną okolicę w podejrzanej dzielnicy
wielkiego miasta. Boimy się potencjalnych napastników i nasz strach wydaje się zrozumiały. Załóżmy jednak, że
mamy wykrywacz zbirów, który pokazuje, że okolica z całą pewnością jest
bezpieczna. Wtedy nasze przerażenie
nie wydaje się racjonalnie uzasadnione. W ten sposób można mnożyć
przykłady racjonalnych i irracjonalnych
reakcji emocjonalnych, kiedy nasze
przeżycia są zgodne lub nie z naszymi
przekonaniami. Na przykład, jeżeli nie
wypełniłem kuponu na loterii, to racjonalnie nie mogę cieszyć się z wylosowania liczb, które zawsze obstawiam.
Jeśli właśnie nie straciliśmy kogoś bliskiego, to niezrozumiały byłby smutek
po jego odejściu i tak dalej. A przecież
wszystkie te sytuacje tak naprawdę
odpowiadają przeżywaniu filmowej
fikcji. Angażujemy się emocjonalnie,
choć wiemy, że zaprezentowane osoby, sytuacje i miejsca są wymyślone
przez filmowców. Przeżywając emocje
filmowej Ripley, jesteśmy trochę tak,
jak ten wystraszony przechodzień, uradowany wygrany na loterii czy zasmucony bliski w sytuacji, gdy nie wyda-

rzyło się nic takiego, co uzasadniałoby
nasze przeżycia, to znaczy nie ma realnych napastników, nie ma prawdziwej
wygranej ani nikt nam nie zmarł. Nasze
filmowe odczucia są zatem irracjonalne. Doznajemy prawdziwych emocji
w wyniku nieistniejących okoliczności.
Jako widzowie kinowi stajemy się paradoksalnie ludźmi chorymi z urojenia
i przewrażliwionymi paranoikami.
Żeby rozwiązać tak postawiony paradoks, mamy właściwie trzy możliwości: albo (1) uznamy nasze emocje za
równie fikcyjne, co przeżywana fantazja albo (2) pogodzimy się z faktem, że
przeżycia nie są racjonalne i zasadniczo muszą rozmijać się z faktami albo
(3) zaakceptujemy, że emocje dokonują się w zawieszeniu osądu o faktyczności. W pierwszym przypadku
możemy przyjąć następujące uzasadnienie. Emocje w odpowiedzi na nierzeczywiste zjawiska nie mogą być
prawdziwe i dlatego stanowią tylko
stan quasi emocjonalny, który jedynie
przypomina prawdziwe przeżycia. Takie rozumienie fikcji jako quasi-sądów
postulował znany polski filozof Roman Ingarden. To nie rozwiązuje jednak całkowicie problemu, gdyż nadal
nie wiadomo, jak rozróżnić prawdziwą
emocję od quasi emocji. Okazuje się
zatem, że zarówno w perspektywie
subiektywnej, jak i obiektywnej przeżycia nie różnią się ze względu na stan
faktyczny, do których się odnoszą; fikcję przeżywamy tak samo, jak prawdę.
Druga możliwość zakłada, że
przeżywanie fikcji musi mieć charakter irracjonalny, gdyż przeżycia same
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w sobie są irracjonalne w pewnym
podstawowym sensie. Problem polega jednak na tym, że irracjonalność
emocji może mieć jeszcze inny sens,
gdy na przykład na fikcyjne smutne wydarzenie reagujemy radością
a na wesołe – smutkiem. To byłaby
skrajna postać braku adekwatności reakcji emocjonalnej. Można zatem powiedzieć, że emocje mogą
być podwójnie irracjonalne i poza
przeżywaniem zdarzeń fikcyjnych
na płaszczyźnie obiektywnej same
mogą być w wymiarze subiektywnym irracjonalnie w sposób nieadekwatny do okoliczności.
Trzecia możliwość polega na uznaniu, że emocje powodują przejściowy
stan zawieszenia naszego realizmu,
tak że w tym stanie przynajmniej
tymczasowo zaczynamy wierzyć
w przedstawione wydarzenie i zawieszamy nasz wrodzony krytycyzm.
Przy takim rozumieniu stanów emocjonalnych pozostają one w zgodzie
ze stanem przekonań o przeżywanych wydarzeniach, a to oznacza,
że emocje w odniesieniu do fikcji
nie są całkowicie irracjonalne, tylko
samo poczucie realizmu ma czasami
mniejszą a czasami większą władzę
nad nami. Jeżeli uznajemy możliwość
zawieszenia poczucia realności, to
emocje stają się zgodne z naszymi
przekonaniami i nastawieniami, czyli
subiektywnie racjonalne, choć obiektywnie mogą być traktowane jako irracjonalne. Gdy zaangażuje nas fikcja,
to subiektywnie zaczynamy wierzyć
w realność przedstawionych sytuacji,
42

które jednak obiektywnie pozostają
nieprawdziwe, czyli tylko z tej obiektywnej perspektywy zachowujemy
się irracjonalnie.
U podstaw paradoksu autentycznego przeżywania fikcji leży starożytne założenie, że sztuka przejawiająca się w fikcji literackiej lub filmowej
jest tylko naśladowaniem rzeczywistości, a zatem – czymś gorszym od
niej. Naśladujemy bowiem zawsze
coś oryginalnego, a w jego wyniku
otrzymujemy coś wtórnego. W tym
duchu filozofowie klasyczni tacy jak
Platon i Arystoteles przyjmowali, że
istotą sztuki jest mimesis, czyli tworzenie iluzji rzeczywistości poznawanej zmysłami przez naśladowanie jej wyglądu. Artysta w ich ujęciu
jest jedynie rzemieślnikiem biegłym
w sztuce naśladowania natury. Również nieprzypadkowo w wielu językach rzeczownik „sztuka” (nm. Kunst)
jest spokrewniony z przymiotnikiem
„sztuczny” (künstlich). Choć takie założenie o wtórności sztuki tkwi głęboko w naszych przekonaniach, to
jednak nie musi ono być prawdziwe,
gdyż, jeżeli się lepiej zastanowić, to
w wyniku działań artystycznych niekoniecznie otrzymujemy coś wtórnego. Sztuka wysokich lotów polega
przede wszystkim na udoskonaleniu
zastanych treści. Na przykład artysta
rysownik lub malarz doskonali się nie
tylko technicznie, lecz również ulepsza przetwarzaną rzeczywistość, tak
że zamiast na zwykłe owoce na talerzu patrzymy na wspaniałą kompozycję martwej natury.
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Niezależnie od tego, którą możliwość rozwiązania naszego paradoksu przyjmiemy, to zauważyć należy,
że samo emocjonalne angażowanie
się w fikcje nie musi być wcale złe.
Niezależnie od tego, czy stanowi to
wyraz reakcji na urojone zagrożenie
lub wyimaginowane szczęście, fikcja
umożliwia nam bezpieczne odkrywanie nas samych, naszych emocjonalnych reakcji. W ten sposób nie
musimy doświadczać rzeczywistych
przygód, żeby wiedzieć, jak zareagowalibyśmy w pewnych sytuacjach.
W ten sposób sztuka w różnych jej
przejawach począwszy od prostej
sztuki rozrywkowej, a skończywszy
na najdoskonalszych dziełach ludzkiego artyzmu, karmi się fikcją. Dzięki
fikcji możemy zrozumieć, jaki rodzaj

reakcji mogą wywołać oczekiwane
i nieoczekiwane zdarzenia. Dzięki takim symulacjom oswajamy zaistniałe
problemy oraz przygotowujemy się
na nowe wyzwania. Przeżywanie fikcji jest wprawdzie paradoksalne, ale
takie musi być każde wyjście poza
własną sferę komfortu, poza swój
oswojony i bezpieczny świat. Takie
wyjście może być albo świadome
i przygotowane wcześniejszymi wizualizacjami, albo nagłe i niespodziewane. W każdym razie wcześniejsza symulacja, nawet jeżeli nie
pozwala na prognozowanie wszystkich niezależnych od nas obiektywnych okoliczności, to pozwala
przygotować przynajmniej własną
psychikę i świadomość.
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

NIEZMIENNOŚĆ
PRAWA
„Przyzwyczajenie powoduje,
że bezprawie uważa się za prawo,
a fałsz za prawdę”.
						Georg Christoph Lichtenberg1
Jak powszechnie wiadomo – przynajmniej w środowisku prawniczym – prawo ulegało zmianie na przestrzeni wieków. Niektórzy twierdzą, iż była to swoista
ewolucja – od „złego” prawa do „dobrego” prawa. Jak możemy się dowiedzieć z
wypowiedzi polityków, a także niestety i prawników – aktualnie obowiązujące w
Polsce prawo jest doskonałe a co za tym idzie nie powinno ono ulegać jakimkolwiek zmianom. Oczywiste jest, że mają oni na myśli to prawo, które nie zostało
„zepsute” przez aktualną większość sejmową.
Ci, którzy czytają moje felietony/uwagi z pewnością zauważyli, iż wielokrotnie odcinałem się od doprecyzowania pojęć podstawowych poprzez
przymiotniki np. „demokracja (jaka?) socjalistyczna” (może też być „liberalna”),
„własność społeczna” czy inne potworki w rodzaju „prawo demokratyczne”
(???) czy „sprawiedliwość społeczna” itp. Tak naprawdę użycie przymiotnika
zawęża dane określenie do niektórych przypadków. W przypadku takich pojęć jak „demokracja” czy „prawo” dodanie przymiotnika jest interpretowane
w taki sposób, który wskazuje nam, iż nie ma demokracji poza „demokracją
liberalną” nie ma też innej sprawiedliwości poza „sprawiedliwością społeczną” albo „sprawiedliwością socjalistyczną”. Stąd już mamy niewielki krok do
stwierdzenia (aż strach przywołać) przypisywanego Stalinowi – „nie ma demokracji dla wrogów demokracji”. Oczywiście „naszej” demokracji…
Georg Christoph Lichtenberg – o dziwo nie był prawnikiem ani filozofem tylko profesorem
matematyki i nauk przyrodniczych. Jednakże w XVIII wieku, aby być wybitnym naukowcem trzeba
było być „choć trochę” także filozofem. Jak jest dzisiaj, każdy widzi …
1
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Mit nienaruszalności prawa
Ocena obowiązujących przepisów prawa w kategoriach „dobrego” lub „złego”
prawa jest przesunięciem oceny do kategorii moralności (czym prawnicy nie powinni się zajmować). W konsekwencji może prowadzić do narzucenia społeczeństwu jedynego „słusznego” – czytaj „dobrego prawa”(?), a co za tym idzie wszelka
polemika dotycząca ewentualnych zmian w przepisach zostanie wyeliminowana.
W polskim społeczeństwie – w tym także w środowisku prawniczym pielęgnowane są pewne mity dotyczące np. retroakcji prawa. Powszechnie akceptuje się zasadę lex retro non agit 2 zapominając przy tym, iż Konstytucja
RP ogranicza jej działanie tylko do prawa karnego (art.42). Tylko w tym zakresie jest ona zasadą konstytucyjną. Często zapomina się o tym, iż niektóre
ustawy np. kodeks cywilny wprost piszą o dopuszczalności działania wstecznego ustawy – art. 3 kodeksu cywilnego „Ustawa nie ma mocy wstecznej,
chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu”.
Problematyką zakazu działania prawa wstecz – jako fundamentalną niezmienną zasadą będącą podstawą nowoczesnego systemu prawnego – zajmowało się wielu filozofów i prawników. Polemizowali oni także z zasadą
wstecznego działania prawa karnego.
Jednym z nich był wybitny prawnik amerykański Lon Luvois Fuller3, który w
swych opracowaniach poddał krytyce tzw. pozytywizm prawniczy.
Problem donosiciela
W swej książce „Moralność prawa”4 zastanawia się on między innymi nad przypadkami dopuszczalności złamania zasady „prawo nie działa wstecz” także przez
przepisy karne5. Przedstawił w niej problem hipotetycznego donosiciela6 i możliwe
koncepcje prawne pozwalające na pociągnięcie go do odpowiedzialności.
W koniecznym skrócie przedstawię tu jego ciekawe rozważania w tym zakresie.7
W pewnym hipotetycznym kraju został obalony rządzący totalitarny reżim i do
władzy doszła grupa, która utworzyła rząd tymczasowy. Społeczeństwo domagało
się jednak od sprawujących władzę aby ukarali donosicieli, którzy współpracowali
z dawnym systemem. Minister sprawiedliwości wezwał więc swoich pięciu zastępców i poprosił ich o opinie w tej sprawie.
I zastępca: „Jest rzeczą (…) oczywistą, że w sprawie donosicieli nic nie możemy
uczynić. Czyny, których dotyczyły ich donosy, były w świetle przepisów ustanowioLex retro non agit – prawo nie działa wstecz
Profesor prawa na Uniwersytecie Harvarda – USA
4
Moralność prawa (The Morality of Law) – Warszawa PIW – 1978 r.
5
Inspiracją w tym zakresie był dla niego problem ukarania zbrodniarzy hitlerowskich po II
wojnie światowej.
6
Kiedyś już o tym pisałem ale było to ponad 25 lat temu.
7
Op. cit. - str. 311-321
2
3
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nych przez ówczesną władzę niedozwolone. Wyroki wydawane na ich ofiary pozostawały w zgodzie z obowiązującymi wówczas zasadami prawa.”8 W dalszej części
wywodzi, że poprzednia władza dała sędziom zbyt szerokie uprawnienia w zakresie orzekania, a zasada tych niekontrolowanych uprawnień w sprawach karnych
nie została formalnie uchwalona, lecz obowiązywała na zasadzie „cichej zgody”.
Podnosi, iż poprzednicy po prostu pomijali nie odpowiadające im przepisy prawa – jeśli więc aktualna władza zacznie oceniać, iż dane przepisy były nieważne,
niektóre wyroki zbyt surowe, tym samym postąpi tak jak poprzednicy, a to spowodowało ich obalenie. Reasumując, w zakresie rozwiązania problemu odpowiedzialności donosicieli nie należy podejmować żadnych działań.
II zastępca: Popiera wniosek I zastępcy ale znajduje zupełnie inne jego uzasadnienie. Przypomina, że przepisy prawa winny być znane tym, którzy im podlegają. Jego zdaniem w okresie poprzedniego reżimu miało miejsce swoiste interregnum suwerenności prawa, trwała wtedy „wojna każdego z każdym” a jednym
z jej elementów była działalność donosicieli. O tym okresie należy zapomnieć, a
przeszłość winna pozostać przeszłością.
III zastępca: Uważa, że nie można rozumować na zasadzie „albo-albo”. Jego zdaniem poprzedni reżim nie stał w całości ponad prawem, co oczywiście nie znaczy,
iż jego wszelkie czyny zasługują na pełne prawne uwierzytelnienie. W czasie poprzednich rządów nie było wojny każdego z każdym. Toczyło się normalne życie.
Należy więc różnicować poszczególne czyny - „przypadek człowieka, który będąc
zakochany w cudzej żonie, skazał jej męża na śmierć, donosząc władzom, iż ten
popełnił drobne przestępstwo. (…) Wiedział, że sądy są posłusznym narzędziem
realizacji wszelkiej polityki.”9
Dalej stwierdza, że wiele wypadków jest wątpliwych z uwagi m.in. na motywację sprawców, jednak fakt ich istnienia nie powinien powstrzymać aktualnej władzy przed osądzeniem tych przypadków, które nie budzą wątpliwości.
IV zastępca: Podobnie jak poprzednik jest sceptyczny w stosunku do rozumowania „albo-albo”. Uważa jednak, że wybiórcze traktowanie czynów obalonego
reżimu jest nie do przyjęcia. Takie postępowanie zrównuje aktualną władzę z poprzednią, która właśnie tak postępowała. Należy więc po przeprowadzeniu stosownych badań uchwalić stosowną ustawę, która zdefiniuje poszczególne czyny
i pozwoli na ukaranie ich sprawców. Byłaby to ustawa karna działająca wstecz, nie
ma bowiem innego wyjścia …
V zastępca: Uważa, że to co proponuje jego poprzednik prowadzi do swoistego
paradoksu – chcąc położyć kres nadużyciom poprzedniej władzy nowa chce zrobić to stosując metodę stosowaną przez poprzedników – wprowadzając ustawę
karną działającą wstecz. W wielu przypadkach poprzednia władza działa bardziej
8
9
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stanowczo niż nakazywałyby to okoliczności. Ustawa definiująca poszczególne
czyny napotkałaby z pewnością na szereg trudności. Proponuje, aby dać społeczeństwu możliwość pozaprawnego rewanżu; należy przymknąć oczy – ludzie
po cichu załatwią swoje sprawy, z pewnością paru niewinnych ucierpi lecz system
prawny i jego zasady zostaną nienaruszone.
Jak więc przedstawiono wyżej w tym zakresie nie ma dobrych rozwiązań, są też
znacznie gorsze niż ustawa działająca z mocą wsteczną…
Prawo jako konwencja
Prawo obowiązuje nie tylko w czasie – obowiązuje również w przestrzeni. Oczywiste jest, iż przepisy karne różnych krajów są odmienne z uwagi na odrębność
kulturową, historię tradycję itp. uwarunkowania.
Oto jeden z przykładów. Z pewnością wielu Czytelników zdziwi fakt, że uważany za bardzo nowoczesny kodeks karny austriacki z 1974 roku10 przewidywał karę
za cudzołóstwo (naruszenie wierności małżeńskiej)11. W myśl tego przepisu zdrada
małżeńska podlegała karze, chyba, że zdradzony małżonek na to się godził, umożliwiał lub ułatwiał jej dokonanie. Za takie przestępstwo była przewidziana kara
grzywny lub kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Było to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Oczywiście sprawca/sprawczyni nie podlegał/
podlegała karze jeśli współmałżonek zdradę wybaczył – nie podlegały ściganiu
tylko te osoby, których przebaczenie dotyczyło. Prawdopodobnie przepis ten obowiązywał aż do 1997 roku.
Trudno w przedstawionym wyżej przypadku mówić o odrębności kulturowej lub historycznej. Po prostu z takich czy innych przyczyn zostało wprowadzone w Austrii określone rozwiązanie – wynikające z ogólnie przyjętych w
tamtejszym środowisku norm postępowania czy myślenia. Nie oceniam oczywiście, czy taki wybór był słuszny i czy oddawał rzeczywiste poczucie konieczności istnienia takiego zakazu.
Obowiązujące w danym społeczeństwie normy postępowania często przybierają postać norm prawnych. Jak wiadomo, normy te są zróżnicowane w zależności od długości i szerokości geograficznej – podlegają także zmianom w
czasie – ewoluują –co wcale nie znaczy, iż jest to droga ku dalszemu doskonaleniu. Zatem zmiana prawa, nie zawsze służy ogółowi społeczeństwa, czasem
tylko wąskiej, wydzielonej grupie decydentów …
Należy też pamiętać, iż nie zawsze bowiem jest też tak (jak to ładnie ktoś określił), że wszystko, co jest zgodne z zasadami prawa musi być dobre …
Austriacki kodeks karny : ustawa związkowa z dnia 23 stycznia 1974 r. o czynach zagrożonych
karą sądową – został on opublikowany przez Wydawnictwo Prawnicze – Warszawa 1980 r.
11
Widocznie była wtedy taka „potrzeba społeczna” lub nawet „potrzeba polityczna”…
10
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UGÓR SĄDU I RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

W dniach 11–14 maja 2017 r. odbyła
się we Wrocławiu VI Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych. Artykuł ten poświęcony więc
będzie omówieniu niektórych – jak mi
się wydaje – istotnych wniosków wynikających z przebiegu konferencji.
Szkolenia na konferencji prowadzone były w dwóch odrębnych grupach
– osobna Rzecznicy, osobna Sędziowie
Dyscyplinarni. Z oczywistych względów nie uczestniczyłem w szkoleniu
Sędziów i omówić mogę tylko problematykę, wynikającą ze szkolenia dla
Rzeczników, jak i z części wspólnej dla
obu grup (odpowiedzi na pytania).
Szkolenie dla Rzeczników prowadzili SSA del. do SN Andrzej Kot i SSA we
Wrocławiu Zdzisław Pawłowicz. Natomiast przegląd nowego orzecznictwa
Sądu Najwyższego dla obu grup przedstawił SSN Andrzej Siuchniński.
Odnosząc się ogólnie do poglądów
przedstawionych przez obu sędziów
S.A. we Wrocławiu stwierdzić należy,
że były one przykładem różnicy poglądów typowych dla prawników, ale
i zarazem wskazywały na niską jakość
przepisów dotyczących postępowania
48

dyscyplinarnego, zawartych w ustawie
o radcach prawnych, jak i nieprecyzyjności przepisów zawartych w Kodeksie
Etyki Radcy Prawnego. Najwięcej trudności spotyka się w praktyce z interpretacją przepisów u.o.r.p., mówiących
o odpowiednim stosowaniu przepisów
kodeksu postępowania karnego, mniej
wyraźnie jest problemów dotyczących
stosowania przepisów Kodeksu karnego rozdział I-III.
W tym artykule dokładniej ocenić
chcę dwie problematyki:
1) odpowiedzialność dyscyplinarna
związana z nieuczestnictwem w szkoleniu zawodowym;
2) usprawiedliwiona nieobecność
radcy prawnego w trakcie prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.
ad.1) Jak Państwo wiecie, w tym roku,
kończy się następny cykl szkoleniowy
i niewątpliwie znajdą się radcy prawni,
którzy albo w ogóle nie uzyskają wymaganej ilości punktów, albo uzyskają
ich mniej, niż jest to wymagane. W poprzednim okresie problematyka odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikająca z wyżej wymienionych powodów
budziła wątpliwości, w pewnym sensie
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przecięte one zostały przez orzeczenie
Sądu Najwyższego z dnia 14.10.2014
sygn. SDI 32/14, w którym to orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, że przepisy
ustawy o radcach prawnych nie dały
podstaw prawnych organom samorządowym nakładania na radcę prawnego obowiązku szkolenia zawodowego,
obwarowanego sankcją dyscyplinarną.
Orzeczenie to spotkało się z powszechną krytyką glosatorów.
Po wydaniu tego orzeczenia sytuacja uległa zmianie. Ustawa z dnia
5.08.2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015,
poz.1225) znowelizowała m.in. u.o.r.p.,
przewidując, iż Krajowa Rada Radców
Prawnych (jak i Naczelna Rada Adwokacka) mają możliwość uchwalania regulaminów dotyczących dopełnienia
obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego
obowiązku przez członków obu samorządów zawodowych. Także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tej
problematyki uległo zmianie.
W dwóch orzeczeniach (z dnia
3.11.2016. sygn. SDI 56/16 i z dnia
9.02.2017 sygn. SDI 84/16) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że uchylanie
się od obowiązku szkolenia zawodowego określonego przez właściwy organ
samorządu zawodowego może stanowić przewinienie dyscyplinarne. Pozwolę tu sobie zacytować stwierdzenia zawarte w tych wyrokach.
„Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości,
że wykonywanie wszystkich zawodów

prawniczych, w tym również zawodu
adwokata musi łączyć się ze stałym
uzupełnianiem wiedzy. Już tylko sama
dynamika zmian przepisów, wprowadzanie nowych regulacji i instytucji
prawnych nie pozwala osobie chcącej
prawidłowo wykonywać swój zawód
na zaprzestanie doskonalenia zawodowego i zwłokę w aktualizowaniu znajomości przepisów prawa, orzecznictwa,
literatury przedmiotu. Problem, który
należy rozstrzygnąć rozpoznając kasację obrońcy obwinionego wymaga
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
adwokatura może obligować swoich
członków do doskonalenia zawodowego w sposób określony przez jej organy
samorządowe pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na pytanie to
należy odpowiedzieć twierdząco”.
„Stąd też trudno sobie wyobrazić,
aby racjonalny ustawodawca pozostawił wyłącznie mechanizmom rynkowym wymuszanie na adwokatach
doskonalenia zawodowego i eliminowania z ich zawodu tych, którzy
sami nie będą chcieli podnosić swoich kwalifikacji.”
„Nie do przyjęcia byłoby założenie, że realizacja zadań nakładanych
na samorząd zawodowy nie rodzi po
stronie jego członków odpowiednich
obowiązków. Brak takiego powiązania
pozbawiałby adwokaturę konstytucyjnych cech samorządu zawodowego,
gdyż sprawowanie przez nią pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodu
adwokata w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony czyniłoby
iluzorycznym”.
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„Stanowisko to znajduje potwierdzenie
w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 7
listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1778),
gdzie wskazuje się, że celem proponowanych zmian, a zatem także ratio legis
ustanowienia art. 93b u.p.a. oraz art. 683
u.r.p.), było wzmocnienie pozycji organów
dyscyplinarnych i usprawnienie postępowania dyscyplinarnego, dla zwiększenia
efektywności nadzoru samorządu zawodowego nad należytym wykonywaniem
zawodu adwokata i radcy prawnego. Tym
bardziej więc, nie wolno, jako zmierzających w kierunku sprzecznym z intencją
ustawodawcy, wprowadzonych zmian
interpretować jako rozluźniających wymogi usprawiedliwiania nieobecności
uczestników postępowania, określone
w Kodeksie postępowania karnego”.
Mam nadzieję, że powyższe uwagi
pozwolą Czytelnikom na wyciągnięcie
odpowiednich wniosków.
Wojciech Kubisa

Foto: Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

ad.2) Przepisy nowej ustawy (jak
i prawa o adwokaturze) przewidują
obecnie, iż w postępowaniu dyscyplinarnym, czy to na etapie dochodzenia, czy w postępowaniu przed
Sądem Dyscyplinarnym radca prawny
może usprawiedliwić swoją nieobecność przez złożenie zaświadczenia
lekarskiego wydanego przez każdego, dobrowolnie wybranego, lekarza,
a więc nie ma obowiązku złożenia
zaświadczenia lekarskiego wydanego
przez lekarza sądowego.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
3.11.2016 sygn. SDI 56/16 stwierdził
jednak, iż przepis art. 117 § 2a k.p.c.
(stwierdzający obowiązek usprawiedliwienia niestawiennictwa przez lekarza sądowego) jest przepisem, który
doprecyzowuje formę zaświadczenia
lekarskiego, o którym mowa w przepisie ustawy korporacyjnej i zacytuję tu
słowa Sądu Najwyższego.
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r.pr. Barbara Konarzewska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Przekroczenie granic wolności słowa i pisma przez radcę prawnego jest
przedmiotem skarg, a zatem spraw
rozpatrywanych przez nasz Sąd Dyscyplinarny przy OIRP w Katowicach.
Wielu radcom prawnym naszego
Kwartalnika temat poruszany w niniejszym artykule będzie wydawać się
bezsporny i jasny. Jednak praktyka
dyscyplinarna wskazuje, że niektóre
„oczywistości” innym mogą wydawać
się wielce problematyczne.
Stan Faktyczny
Obwiniony w postępowaniu przed
sądem powszechnym występował samodzielnie, we własnym imieniu, sporządzał i podpisywał pisma procesowe
opatrując je jednak „radca prawny X
i podając nawet nr Kt OIRP w Katowicach”. W piśmie procesowym skierowanym do sądu i pełnomocnika, obwiniony użył sformułowań: „powód
stwierdza jednoznacznie, iż zarzuty te
są kompletną kompromitacją pełnomocnika pozwanego i dowodzą tylko
jego zupełnej i kompletnej niewiedzy w przepisach prawa i unormowaniach prawnych”, „zdumienia powoda,
iż można popełniać tak rażące błędy
i wykazywać taką nieznajomość prawa

i kompletną ignorancję jak pełnomocnik pozwanego”, stwierdzenie takie dyskredytuje tego pełnomocnika w całości,
„co jest oczywiste i o czym wie nawet
student 1 roku prawa”, „powoływanie
się przez pozwanego i jego fachowego
pełnomocnika ………… jest zdumiewające oraz kuriozalne i dowodzi tylko
stosunkowo kiepskiej znajomości przez
pełnomocnika pozwanego obszernej
problematyki…………”.
Rozstrzygnięcie
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (dalej OSD) uznał, iż radca prawny takimi
stwierdzeniami przekroczył granicę
rzeczowej potrzeby, a także publicznie
okazał swój osobisty stosunek do pełnomocnika pozwanego występującego przed sądem, jak również uchybił
godności zawodu przed sądem, naruszył dobre imię i osobistą godność
radcy prawnego wypowiadając się,
wobec sądu oraz podmiotu reprezentowanego przez tego radcę, negatywnie o sposobie prowadzenia przez
tegoż sprawy i braku znajomości prawa, tj. naruszenie art. 64 ust.1 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016r poz. 233), w zw.
z art. 11 i art.38 ust. 5 i 6 i art. 52 ust.3
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Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i na
podstawie art. 65 ust.1 pkt.2 w.cyt.
ustawy o radcach prawnych wymierzył karę nagany oraz obciążył kosztami postępowania dyscyplinarnego.
OSD poddał ocenie prawnoetycznej zachowanie radcy prawnego
przez pryzmat przepisu art.11, a także art.38 ust. 5 i 6 oraz art. 52 ust.3
KEPR. Uzasadniając tą konkluzję OSD
stwierdził, że radca prawny w swoich wystąpieniach tak zawodowych
jak i prywatnych powinien zachować
umiar i takt oraz unikać publicznego okazywania swego osobistego
stosunku – zwłaszcza negatywnego
– wobec innych uczestników postępowania. OSD stanął na stanowisku,
że nawet uwzględniając fakt, iż obwiniony występował we własnej sprawie i miał emocjonalny stosunek do
niej, to jednak treść jego wypowiedzi
pod adresem skarżącego dalece wykracza poza przyjęte normy i jest nie
do zaakceptowania.
Od orzeczenia OSD obwiniony
złożył odwołanie zaskarżając je w całości. Obwiniony podniósł m. in. zarzut naruszenia przez OSD przepisów
prawa tj. art. 4 i 6 oraz art. 64 ustawy
o radcach prawnych i postanowień
art. 11 i art. 38 ust. 5 i 6 i art. 52 ust.
3KERP poprzez błędną wykładnię
ustawowego terminu „pomoc prawna”. Obwiniony zarzuty te oparł na
tym, że OSD nie ma kognicji, gdyż
użył on sformułowań zawartych
w skardze i we wniosku o ukaranie
nie jako pełnomocnik i nie jako radca
prawny świadczący pomoc prawną,
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tylko jako osoba fizyczna (powód)
we własnej sprawie prywatnej.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (dalej
WSD) uznał ten zarzut za nietrafny
albowiem OSD dokonał zmiany kwalifikacji prawnej właśnie z powodu
dostrzeżenia, że do przewinienia dyscyplinarnego doszło nie podczas
świadczenia pomocy prawnej innemu klientowi, lecz przez obwinionego, który ma status radcy prawnego.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy „Radcą prawnym w rozumieniu ustawy
z 6 VII 1982 o radcach prawnych jest
osoba, która posiadając odpowiednie
kwalifikacje (art. 24 ust.1) zostanie wpisana na listę radców prawnych i złoży
ślubowanie (art. 23 ust.1), chociażby
zawodu radcy prawnego nie wykonywała. Status radcy prawnego wiąże
się z uprawnieniem do wykonywania
zawodu radcy prawnego, a nie jego
faktycznym wykonywaniem. Utrata
tego statusu następuje z chwilą skreślenia z listy radców prawnych (art.23
ust.2), postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18.07.1985. IPA 20/85 LEX
nr 14869 publ. PiZS 1986/1/69
Wyższy Sąd Dyscyplinarny zauważył, że w literaturze dotyczącej etyki radcy prawnego podkreśla się, iż
uczestniczenie w sporze sądowym
o to kto ma rację, w sytuacji gdy interesy stron są sprzeczne, a także gdy
pojedynek na argumenty wymaga
pełnego zaangażowania intelektu
i wiedzy, niesie też ryzyko dla prestiżu
zawodowego radcy prawnego. Czynności zawodowe dokonywane są na
sali sądowej często w atmosferze na-
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pięcia i frustracji. Ta specyfika zawodu wymaga, by prawo gwarantowało
możliwość użycia środków zapewniających obronę interesów podmiotu,
na rzecz którego świadczona jest pomoc prawna (zawód radcy prawnego
– Zenon Klatka, Sławomir W. Ciupa,
Krystyna Stopa, Wydanie II, 2011).
W zakresie rozważań WSD była
także odpowiedź na pytanie, czy obwiniony nie będąc pełnomocnikiem
procesowym (ale posiadający nadal
zawodowy status radcy prawnego)
na etapie postępowania przed sądem powszechnym, w którym sformułował przedmiotowe zarzuty, miał
ku temu istotne powody i czy były
one potrzebne dla osiągnięcia skutku
procesowego. Odpowiedź przecząca
była podstawą utrzymania w mocy
orzeczenia I instancji.
WSD stwierdził, iż nawet mylne
określenia, błędna informacja klienta
czy też brak specjalizacji pełnomocnika w danej dziedzinie nie uprawniają
do użycia sformułowań mających cechy zniesławiania lub poniżania czy
też świadomego obniżania wizerunku
lub profesjonalizmu radcy prawnego
będącego przeciwnikiem procesowym. Radca prawny wykonując czynności zawodowe (nawet we własnej
sprawie) nie może w swoich wypowiedziach naruszać prawa. Prawnik
ma bowiem działać w granicach prawa zgodnie z zasadami etycznymi.
Nie zgodził się również WSD z zarzutem obwinionego w odwołaniu,
a mianowicie brakiem kognicji Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego do

rozpoznania sprawy. Obwiniony uznał,
że sprawa skargi pełnomocnika strony
przeciwnej kwalifikuje się do rozpoznania w trybie prywatnego aktu oskarżenia z art. 212 czy 216 k.k. a nie do
postępowania dyscyplinarnego. WSD
uznał ten zarzut za chybiony, gdyż
przepis art. 11 ust2 ustawy o radcach
prawnych reguluje tę kwestię, i tak:
„nadużycie wolności, o której mowa
w ust.1, stanowiąca ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub
obrońcy, kuratora, świadka, biegłego
lub tłumacza podlega ściganiu tylko
w drodze dyscyplinarnej”.
Ta forma immunitetu materialnego
determinuje kierunek postępowania
i granice kognicji sądownictwa dyscyplinarnego radców prawnych.
WSD uznając, iż treść pism obwinionego działającego przed sądem
w swojej prywatnej sprawie zawierała sformułowania nietaktowne, które
naruszały zasadę umiaru w krytyce
radcy prawnego reprezentującego
przeciwną stronę sporu, podkreślił,
że jeżeli osoba będąc profesjonalnym
uczestnikiem procesu (tytułująca się
uprawnieniami radcy prawnego) decyduje się na wypowiedzenie pewnych słów, czy też napisanie określonych sformułowań, uznając, że
nie są one niestosowne, to bierze na
siebie ryzyko odmiennej ich oceny
przez adresata i organy dyscyplinarne. WSD zauważył, iż każdy adresat
norm deontologicznych powinien
ważyć swoje słowa, by nie narazić się
na zarzut postępowania niegodne-
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Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

go osoby wykonującej dany zawód
ale nawet także tylko wpisanej na
listę radców prawnych. Wypowiedzi
radcy prawnego zawsze powinny
charakteryzować tak jak każdą jego
inną czynność zawodową, rzeczowość, umiar, uczciwość i należytą
staranność. Wyróżniać je powinno
pełna znajomość rozważanych kwestii, a także dystans do czynników
pozamerytorycznych lub nie związanych z istotną sprawą. Okoliczności, w jakich realizuje się prawo do
wolności słowa, wymagają od radcy
prawnego ustawicznego równoważenia powściągliwości, precyzji słowa i umiejętności przekonywania do
swoich racji. Radca prawny ponosi
odpowiedzialność za treść swojej
wypowiedzi wówczas, gdy naruszyła
ona prawo (ma cechy pomówienia
lub zniesławienia) lub zasady etyki.
A do uznania, że dane wystąpienie
ma związek z czynnościami zawodowymi przez radcę prawnego, nie
jest konieczne pełnomocnictwo czy
świadczenie pomocy prawnej.

54

Obowiązujący kodeks etyki zawiera
także trzy zasady ogólne, odnoszące
się do granic swobody wypowiedzi,
są to: korzystanie z wolności słowa
i pisma zgodnie z prawem i rzeczową
potrzebą; dbałość o godność uczestników postępowania przed sądem, urzędem lub instytucją ze szczególnym
uwzględnieniem szacunku do adwokatów, radców Prokuratorii Generalnej,
rzeczników patentowych i doradców
podatkowych; zakaz wypowiedzi zawierającej negatywną opinię o innym
radcy prawnym, z wyjątkiem sytuacji jej sporządzenia w ramach zadań
służbowych lub wynikających z kompetencji samorządu radcowskiego.
W ocenie WSD kara nagany jest karą
dyscyplinarną odpowiednią do charakteru i szkodliwości popełnionych przez
obwinionego zarzucanym mu przewinień dyscyplinarnych.
Od orzeczenia WSD obwiniony
wniósł kasację. Sąd Najwyższy postanowieniem oddalił kasacje jako oczywiście bezzasadną.
Barbara Konarzewska

KULTURA

MUZYKA, KTÓRA ZBLIŻA LUDZI
I (NA PEWNO) ŁAGODZI OBYCZAJE
Motto będące zachętą do czytania felietonu: człowiek, który angażuje się w
sztukę nigdy się nie starzeje.

Prof. Richard de Marco
Kocham muzykę
prawie
każdą, ale dla
potrzeb felietonu
staram się wybierać tylko tę najlepszą, która zawsze
wzbudza emocje
rangi najwyższej.
Chociaż czasami
bywa, że przy ogromnej ekstrawagancji jej interpretatorów, ona jedna broni
spektaklu. Bywa, że z ogromnym trudem. O tym też będzie w dzisiejszym
felietonie. Ale dla zachowania pewnego porządku, po kolei.
Tak jak to już mam w zwyczaju skupiam się na kilku wydarzeniach,
które od napisania ostatniego felietonu
miały miejsce w NOSPR im. W. Kilara,
w Filharmonii Śląskiej im. M.H. Góreckiego oraz na retransmisjach live,
często premierowych, z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku. Tym razem
dodatkowo, ciekawa nowości w Operze Bytomskiej po zamieszaniu związanym ze zmianą dyrektora, o czym
pisałam po premierze Ubu Króla, postanowiłam zobaczyć bardzo reklamowaną premierę „Mocy Przeznaczenia” Verdiego, już pod nową dyrekcją.

Zacznę od Metropolitan, a konkretnie transmisji jednej z najchętniej
oglądanych oper, tym razem nie premiery, ale wykonanej w nowej obsadzie
„Traviaty” Giuseppe Verdiego, wg
”Damy kameliowej” Aleksandra
Dumasa (syna). Z seksowną bułgarską
sopranistką Sonią Yonchevą w roli
Violetty oraz młodziutkim i bardzo przystojnym amerykańskim tenorem Michaelem Fabiano w roli Alfreda. To, że
główni bohaterowie byli bardzo młodzi i urodziwi, nie tylko uwiarygodniało libretto opery, ale także podkreślało
zmysłowość spektaklu, tym bardziej, że
w drugim akcie występowali oni głównie w bieliźnie. No i ta przepiękna muzyka, którą zanucić umie prawie każdy
oraz cudowne recytatywy, które stają
się nie tylko nośnikiem treści, ale i uczuć.
Najbardziej zachwycił mnie „pomysł”
inscenizacyjny reżysera Willy Deckera.
Niemiec, który przygotował wiele inscenizacji dla europejskich i amerykańskich
scen operowych, w roku 2005 zrealizował „Traviatę„ w Salzburgu i właśnie ta
inscenizacja, która wzbudziła zachwyt,
została przeniesiona do Ameryki. Tym
razem jedna z najbardziej zmysłowych
i skandalizujących oper została wystawiona w niesłychanie surowej sce-
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nerii, w kolorystyce biało-czerwonej
i z ogromnym zegarem, który dominował nad całością. Zegarem, który w sposób bezlitosny pokazywał jak szybko
życie chorej na gruźlicę Violetty zbliża
się do końca. Co dawało efekt porażający w kontraście z urodą, zmysłowością
i młodością bohaterów. W dodatku
obdarzonych bardzo dobrymi głosami i zdolnościami aktorskimi. Na
tym tle rozbawiane towarzystwo, które
w innych inscenizacjach bawiło również
widownię, tym razem przerażało swoją
lekkomyślnością i bezmyślnym ignorowaniem upływu czasu, który zawsze
nieuchronnie kończy się śmiercią. Przy
tym spektakl nie był wcale „dołujący”.
Wręcz przeciwnie, w dużym stopniu
dzięki przepięknej muzyce i genialnej
inscenizacji pokazywał, że mimo że życie zawsze kończy się śmiercią, to potrafi być piękne, jeśli docenia się urok chwili i potęgę prawdziwej, nie bezmyślnej
Miłości. Tylko zawsze należy te dwie
sprawy rozróżniać.
„Traviatę„ widziałam wiele razy
i nie przypuszczałam, że jeszcze
potrafi mnie naprawdę wzruszyć.
Poszłam tylko dla pięknej muzyki, wróciłam głęboko wzruszona
i pełna refleksji.
Podobne odczucia wzbudziła we
mnie kolejna inscenizacja, na odmianę rzadko wystawianej opery W.A.
Mozarta „Idomeneusz, Król Krety”. Jakkolwiek w tym przypadku odczucia widowni nie były już
tak jednoznacznie pozytywne, jak
w przypadku ‘Traviaty”. Realizatorami
spektaklu /premiera w MET miała miejsce
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w roku 1982/ byli: do dziś zachwycający
formą dyrygent, specjalista od Mozarta,
James Levine, o którym wielokrotnie
pisałam w swoich felietonach oraz
nieżyjący już Jean-Pierre Ponnelle /
reżyseria, scenografia i kostiumy. Natomiast odgrywający w tym przypadku
ogromną rolę chór, przygotował Donald Palumbo. Reżyser był francuzem,
który po wojnie przeniósł się do Baden-Baden. Spektakle tego artysty gościły
na prawie wszystkich najważniejszych
scenach operowych świata. Zmarł, jak na
prawdziwego artystę przystało, wskutek
upadku do orkiestronu podczas próby
„Carmen” Bizeta. Ale jego inscenizacja
„Idomeneusza…” ciągle zachwyca, chociaż, jak zaznaczyłam wyżej, wzbudza też
pewne zastrzeżenia. Opera ta bowiem,
w jego realizacji, to dzieło nieco przewrotne. Bohaterowie noszą kostiumy
z czasów Mozarta, choć z elementami
„starożytnymi”. Do kostiumów widownia miała pewne zastrzeżenia, jednak
moim zdaniem nawiązywały one do
psychologii postaci i jednocześnie uniwersalności libretta. Tę uniwersalność
podkreślała też monumentalna scenografia, przypominająca starożytne budowle, ale nie tylko. Libretto opierało się
na występującym w mitologii, ale także w różnych religiach świata motywie
ofiary, którą Ojciec musi złożyć z Syna.
W tym przypadku na skutek nieopacznie przez „Idomeneusza” przysięgi
złożonej Neptunowi. Ale motyw ten
występuje także w „Starym Testamencie„ jak również leży u podstaw
chrześcijaństwa (autorem libretta był
ksiądz Giambattista Varesco).
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Mimo że spektakl trwał ponad 4
godziny i ruchowo był dość jednostajny, mnie zachwycił. I chyba nie
tylko mnie skoro w MET wznowiono go po prawie 40 latach. A mnie
nie tylko oczarował ale i wyciszył
i oczywiście znowu pobudził do
refleksji. Ale ja przy okazji bardzo
kocham Mozarta.
Jednak o tym, że muzyka, nawet najpiękniejsza, w przypadku opery nie wystarczy przekonałam się w Bytomiu, słuchając i oglądając szeroko reklamowaną
„Moc Przeznaczenia” Giuseppe
Verdiego w reżyserii Tomasza Konina. Który był także autorem scenografii.
Niby wszystko było jak należy. Muzyka Verdiego jak zawsze piękna i w tym
przypadku nawet jeszcze bardziej melodyjna. Wykonawcy głównych partii,
czyli Aleksander Teliga jako Markiz,
ojciec Leonory oraz ojciec gwardian,
Ewa Biegas jako Leonora jego córka
i przede wszystkim Mariusz Godlewski jako okrutny brat Leonory, byli
bardzo dobrzy i dość wiarygodni. Kostiumy i scenografia, jak w MET w opisanej operze Mozarta, niby uniwersalne. Libretto, które powinno pobudzać
do płaczu. A ja nic.! Na „Cyganerii”
płakałam, na „Traviacie” płakałam, na
Mozarcie nie tylko płakałam, ale
jeszcze długo po spektaklu muzyka dźwięczała mi w uszach a całą
inscenizację miałam w głowie i sercu. A tu co?.. Nic, pustka…. Wg licznych
wywiadów przed spektaklem, miałam
płakać i reflektować. A mnie znajomi,
z którymi byłam na tym spektaklu, jako
”znawcę” opery pytali, czy mogę po-

wiedzieć o co w tym spektaklu właściwie chodziło. Ponieważ nie mogłam, to
zmieniliśmy temat rozmowy.
Ale gwoli uczciwości muszę powiedzieć, że wzruszająco wierna widownia
bytomska nagrodziła przedstawienie
owacjami na stojąco. Mam nadzieję, że
dotyczyło to śpiewaków, nie inscenizacji spektaklu. No i brawa jak zwykle
należały się Verdiemu!!!
A teraz muzyka w czystej postaci,
bez kostiumu, scenografii i gry światłem, czyli Filharmonia i NOSPR.
W Filharmonii, jeszcze w grudniu
ubiegłego roku wystawiono to, co jest
jej największym atutem, czyli Oratorium. Tym razem potężne „Oratorium
na Boże Narodzenie” Jana Sebastiana Bacha. Słuchałam go wiele razy
i mogłabym jeszcze wiele, szczególnie
w okresie świąt Bożego Narodzenia ale
niestety nie udało mi się zdobyć biletu.
Jak również na kolejne oratoria. Za to
udało mi się zdobyć bilet na występ
słynnej śpiewaczki Małgorzaty Walewskiej (mezzosopran), która po mistrzowsku zaśpiewała partię Kleopatry
w ”Śmierci Kleopatry” Hektora
Berlioza, wydobywając z tego utworu
wszystkie przeżycia wielkiej Królowej,
związane zarówno z chwilami jej tryumfu jak i rozpaczy.
Mnie jednak w czasie tego koncertu najwięcej wzruszeń i refleksji dostarczyło wykonanie „Uwertury Rok
1812 op.49 „Piotra Czajkowskiego, któremu towarzyszyły efekty specjalne, łącznie z wystrzałem armatnim.
Nie przepadam za Czajkowskim a on
sam do tej uwertury nie przywiązy-
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wał szczególnej wagi, traktując ją jako
plenerowy utwór okolicznościowy,
stąd jak najbardziej „a propos” ów
wystrzał armatni. A mnie to wykonanie przeniosło w zupełnie inny świat.
Uwertura Czajkowskiego jest gloryfikacją zwycięskiej dla Rosji bitwy pod
Borodino, w której jak wiadomo
znaczący udział mieli Polacy wierząc, że w nagrodę otrzymają od
Napoleona upragnioną Ojczyznę.
A ponieważ Piotr Czajkowski, niezależnie od moich sympatii wielkim
kompozytorem był, dlatego w sposób niesłychanie sugestywny przedstawił w tej uwerturze na przykładzie
konkretnej bitwy, całą grozę i w konsekwencji całą tragedię wojny. W tym
przypadku szczególnie dla Polaków.
Począwszy od początkowej buty
Francuzów i wiążącej się z tym nadziei
Polaków, po straszliwe żniwo śmierci na polu bitwy i piętrzące się stosy
trupów. Przed oczami miałam obrazy
genialnego Lwa Tołstoja przedstawione w „Wojnie i Pokoju” oraz kolejną tragedię i kolejne rozczarowanie
Polaków. Nie pierwsze i nie ostatnie
związane z Napoleonem. Po policzkach płynęły mi obficie łzy, a sąsiedzi
na widowni patrzyli na mnie z lekkim
zdziwieniem. Na szczęście mogłam
udawać, że to konsekwencja wystrzału armatniego. Oto co znaczy prawdziwa sztuka, w dodatku jeżeli orkiestrę prowadzi taki Mistrz jak Maestro
prof. Mirosław Jacek Błaszczyk.
Na koniec dla mnie ważne dwa
wydarzenia w NOSPR. Na początku
marca, w ramach festiwalu Muzyka
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Dawna, słynna angielska skrzypaczka Rachel Podger oraz urodzony
w Afryce Południowej znakomity pianista, doskonale czujący się zarówno
w świecie współczesnego fortepianu jak i instrumentów historycznych
– klawesynu i piano forte Kristian
Bezuidenhout, wspaniale wykonali
sonaty Mozarta oraz Beethovena.
Natomiast 22 kwietnia mój
ulubiony
rówieśnik,
hiszpański
gitarzysta Paco Pena wraz ze swoim zespołem oraz z idealnym towarzyszeniem niezawodnego zespołu
Śpiewaków Miasta Katowice Camerata
Silesia (duma Katowic) pod kierunkiem
Anny Szostak wykonali, jak zwykle
porywająco, Requiem dla Ziemi.
Obydwa wydarzenia różniły
się od siebie w sposób zasadniczy. Rachel Podger, której karierę
śledzę od lat, bo jej styl gry bardzo mi
odpowiada oraz Kristian Bezuidenhout, tym razem na fortepiano (instrument wykorzystany podczas koncertu został zbudowany przez Paula
MCNulty`ego, który jest jednym z najbardziej uznanych budowniczych fortepianów naszych czasów) wykonali:
trzy sonaty Wolfganga Amadeusa
Mozarta (sonata B-dur na fortepian
i skrzypce KV 453, D-dur na fortepian
i skrzypce KV306/3001 oraz Es-dur
na fortepian i skrzypce KV 302/293b).
Występ zakończyła sonata c-moll na
fortepian i skrzypce op.30 nr 2 Ludwika van Beethovena. Sonaty te po
raz pierwszy usłyszałam w wersji
z forte piano zamiast z fortepianem i trochę się rozmarzyłam, bo
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wyobraziłam sobie że jestem na
prywatnym koncercie, na którym
solistą jest sam Mozart. Bo dźwięk
jest trochę inny. Więcej w nim subtelności, ale za to mniej głębi. Ale
to moje prywatne odczucie.
No i na koniec rewelacyjny Paco
Pena i jego Zespół, tym razem bez
tancerzy. Specjaliści od hiszpańskiego flamenco, bowiem Paco Pena jest
urodzonym w Kordobie nie tylko gitarzystą, ale też kompozytorem, dramaturgiem i producentem, którego
działalność artystyczna skupia się na
sztuce flamenco. Tych rewelacyjnych,
bez reszty poświęconych swojej pasji
artystów, usłyszałam i zobaczyłam po
raz pierwszy w obdarzonym bardzo
dobrą akustyką kościele Piotra i Pawła w Katowicach, gdzie wykonali
słynną Mszę kreolską. Częścią tego
utworu był brawurowo wykonany na
koniec taniec flamenco. Tancerz był
tak wspaniały, że musiał bisować a ja
wtedy zrozumiałam, dlaczego w swoim czasie kobiety popełniały samobójstwo na grobie Rudolfa Valentino.
Też tancerza.
Również wykonane w katowickim
NOSPR „Requiem dla Ziemi”, chociaż utrzymane w stylistyce flamenco,

nawiązuje do liturgii katolickiej. Jako
msza żałobna pozbawione jest tańców, ale jak zwykle wspaniali, zatracający się swojej perfekcyjnej sztuce
artyści, potrafili porwać publiczność
bez reszty. Pamiętajcie, Paco Pena
i Jego zespół można polecać każdemu i zawsze.
I na tym koniec wielkich emocji. Na
dalsze nie starczyłoby mi już tchu. A zatem co jeszcze. Jak już pisałam w poprzednim felietonie, w ramach powtórek z MET „Nabucco”. Beze mnie na
widowni, z powodów, o których też
pisałam. Ale polecam z uwagi na piękną muzykę w perfekcyjnym wykonaniu. Dlatego mam już zarezerwowane bilety na kolejne transmisje z MET
w sezonie 2017/2018 a w najbliższym
czasie na „Kawalera z Różą” Richarda Straussa. Do NOSPR na „Harfy
Papuszy” Jana Kanty Pawluśkiewicza a do Filharmonii na muzyczną
wersję Rossiniego. W czerwcu.
A zatem do zobaczenia!!, bo jak
zwykle polecam Muzykę, która wycisza i łagodzi obyczaje. Co się niesłychanie przydaje w tych emocjonalnych czasach.
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STOPEM DO IRANU
Kornel Kwiatek

Iran. Kraj postrzegany jako
niebezpieczny,
dążący usilnie
do uzyskania dostępu do energii
atomowej, wróg Izraela i Stanów
Zjednoczonych. Państwo ajatollahów, uważane za ksenofobiczne,
przepełnione fanatykami religijnymi, gdzie kobiety noszą zakrywające
ciało od stóp do głów burki, tak, że
często przypominają chodzące niebieskie worki ziemniaków. Państwo
skrajnie opresyjne wobec kobiet,
poddanych dodatkowo wszechwładzy mężów i ojców. Zaś na arenie
międzynarodowej kraj mniej lub bardziej izolowany i traktowany nieufnie, jako skrajnie nieobliczalny. Tego
obrazu dopełnia zaliczenie Islamskiej
Republiki Iranu przez prezydenta
Stanów Zjednoczonych Busha
w 2002 roku do państw tzw.
„osi zła”. Jaki jednak naprawdę jest Iran? Jak wygląda od
środka? Kim są zamieszkujący
ten kraj ludzie?
„PRZYPINANIE ETYKIETEK”

Od połowy XX wieku, ogromną rolę w tym, jak postrzegamy
świat odgrywa przede wszystkim
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telewizja. Programy telewizyjne codziennie dostarczają widzom sensacji, widzowie zaś w swej większości nie sprawdzają
uzyskiwanych informacji, w pełni ufając
dobrej woli i rzetelności warsztatu dziennikarzy. W tym kontekście, mogę sobie
wyobrazić, jakie skojarzenia wywołuje słowo „Iran” w umysłach większości czytających te słowa osób.
Zanim wyjechałem obserwowałem
jak na pomysł dotyczący wyjazdu do Iranu reagują moi znajomi. „Wariat”, „głupota”, „szaleństwo” – mówili. „Jesteś szalony”
– to reakcja kolegi ze Stanów Zjednoczonych. Najlepszym podsumowaniem były
jednak słowa-sugestia przyjaciółki, bym
„uważał, żeby mi tam głowy nie ścięli, bo
jej nie chce dostać pocztą”. Skojarzenia
pozostałych również zmierzały w kierunku zakapturzonych fanatyków ścinających głowy zagranicznych dziennikarzy.
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Wszyscy znamy te materiały. Szeroko rozpowszechniała je swego czasu telewizja.
Oczywiście nie były to filmy z Iranu.
Tytułem roboczym niniejszego artykułu mogłyby być stereotypy, w szczególności dotyczące ludności Iranu. O stereotypach napisano już wiele książek. W skrócie
można powiedzieć, że stereotypy są wykształconym w procesie ewolucji narzędziem, które ułatwia przetrwanie w ciągle
zmieniającym się świecie. Z drugiej strony
znajdują się ujemne strony stereotypizacji,
czyli diametralnie wykrzywiony obraz rzeczywistości. W każdym razie – wszyscy je
stosujemy i to niemalże bez przerwy. Poglądy, które mamy o pewnych zbiorowościach rozciągamy na tworzące je jednostki
i odwrotnie.
PRZYGOTOWANIA DO DROGI

Moje zainteresowanie wyprawą na
Środkowy Wschód zrodziło się z dziwnej mieszanki: nieufności w stosunku do
informacji serwowanych przez telewizje,
fascynacji starożytnymi perskimi imperiami, o których każdy z nas słyszał już od
podstawówki, w reszcie z ogromnego zaskoczenia jakim było dla mnie odkrycie, że
język perski jest tak bardzo podobny do
języków europejskich.
Już pierwsze informacje o Iranie i jego
mieszkańcach, jakie znalazłem, były bardzo obiecujące – blogi osób, które wybrały się na wyprawę do Azji, zakupione
przeze mnie książki podróżnicze spisane przez „podróżujących za grosze”, czy
wreszcie artykuły z różnych czasopism.
Wszystko, czego się dowiedziałem różniło
się od obrazu wyłaniającego się z relacji
telewizyjnych w jaskrawy sposób. Z prze-

świadczeniem, że stereotypy nie równają
się rzeczywistości, a władzę trzeba oddzielić od irańskiego społeczeństwa, ruszyłem w drogę.
CORAZ DALEJ OD DOMU

Pamiętam dobrze to uczucie, gdy
po raz pierwszy przekraczałem granicę
państwa, w którym większość stanowili
muzułmanie. Małe przejście graniczne
w okolicach miejscowości Sveti Naum
w Macedonii, a po drugiej stronie niewielka tablica z czarnym dwugłowym orłem
– Albania. Co czułem? Przede wszystkim
obawę o to, czy zapamiętałem, jak powinienem się zachowywać, żeby nikogo nie
urazić, żeby nie naruszyć licznych w tej
kulturze tabu. W Albanii obawę zwyciężyła ciekawość nieznanego. W przypadku
Iranu te wątpliwości nie zdążyły się nawet
zrodzić. Wszystko dzięki Irańczykom.
Większość trasy pokonałem autostopem, startując z Cieszyna, w kierunku Brna. Stamtąd na południe przez
Bratysławę, Budapeszt do Belgradu.
W stolicy Serbii zatrzymałem się na kilka dni u znajomych. Nocleg był zapewniony – jednak w dalszej trasie bywało
z tym różnie. Dla tych wszystkich, którzy nie byli w Belgradzie – serdecznie
polecam zarówno miłośnikom pięknej architektury, bałkańskiej kuchni,
czy całonocnych imprez. W górującej
nad Dunajem twierdzy Kalemegdan,
wszystkim zainteresowanym wojskowością polecam krótki spacer wokół
murów i zwiedzenie znajdującej się
tam wystawy pojazdów militarnych
– znajduje się tam jeden z niewielu już
egzemplarzy polskiej tankietki TKF.
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Dalsza trasa wiodła na południe w kierunku Niszu, gdzie dostałem się z turecką
rodziną i dalej do granicy z Bułgarią, dokąd podwiozły mnie mieszkające w Sofii Francuzki. Za samą granicą wystąpiły
pierwsze problemy ze znalezieniem
transportu – był środek nocy, bardzo niewielki ruch. Nie było innej rady, jak tylko
szukać miejsca na nocleg w oddaleniu
od drogi. Wyruszając w trasę, zabrałem
ze sobą mały, dwuosobowy namiot, który przydał się w tej i wielu innych późniejszych sytuacjach.
Autostop, w porównaniu do wyjazdów
z biurem podróży, czy nawet wyjazdów
własnym samochodem, niesie ze sobą
zupełnie inne doznania. Nie chodzi o to
tylko, by gdzieś dojechać, częścią całego
doświadczenia jest tutaj także sam proces
pokonywania kolejnych kilometrów. Nagrodą jest każda możliwość podjechania
kolejnych kilkudziesięciu kilometrów, nocleg w mieszkaniu u kogoś poznanego na
trasie, możliwość wzięcia prysznica, czy
nawet kawałek płaskiego terenu gdzieś
na uboczu, na którym można rozłożyć
namiot. Znalazłem takie miejsce jakieś 3
kilometry za granicą serbsko-bułgarską,
na znajdującym się obok parkingu zagadnąłem jednocześnie kilku kierowców ciężarówek, czy jadą w kierunku Stambułu.
Jeden z Turków jechał. Odjazd o 4 rano,
co dawało 3-4 godziny na złapanie snu.
Namiot sprawdził się bezbłędnie. O umówionej porze wyruszyliśmy w trasę.
Dla tych, którzy nigdy nie podróżowali „stopem”, trzeba tutaj nieco przybliżyć
„filozofię” stojącą za całym procederem.
Co do zasady podwózka jest darmowa,
a w każdym razie nie trzeba za nią płacić
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pieniędzmi. Jednak jest niepisana zasada, by pasażer przynajmniej przez jakiś
czas poświęcał uwagę kierowcy, by nie
zapadła męcząca cisza. Rozmawiać można oczywiście o wszystkim, starając się
jednak omijać tematy „drażliwe” – politykę, religię czy zaszłości historyczne. Jazda
z tureckim kierowcą do Stambułu była
chyba jedną z cięższych, jakie mi się przytrafiły. Trasa była długa, kilometrów wiele, a akurat ten turecki kierowca w ogóle
nie mówił ani po angielsku, ani nawet po
niemiecku. Męcząca cisza zapadała więc
wielokrotnie.
Przez Bosfor przejeżdżaliśmy już
wieczorem. Na parkingu po azjatyckiej
stronie przesiadka do innego kierowcy
– tym razem Czecha. I wreszcie możliwość zabicia męczącej ciszy. Kierowca
podwiózł mnie kolejne kilkaset kilometrów na wschód, w głąb Turcji i dalej w kierunku wybrzeża Morza Czarnego do miasta Samsun. Tam kolejna
przesiadka – pierwszy „TIR” z polskimi
rejestracjami, kierowca – młody chłopak spod Warszawy, który jechał z towarem do Tbilisi. Było nam bardzo po
drodze, bo też zmierzałem do Tbilisi,
gdzie miałem spędzić kilka dni u znajomych. Niestety, by wjechać do Iranu
konieczna była wiza. Wówczas, w 2013
roku, na forach internetowych krążyła
informacja, że taką wizę można dostać
właściwie od ręki w konsulacie Islamskiej Republiki Iranu w mieście Trabzon
we wschodniej Turcji. Ruszyłem w trasę
z Polski właściwie nie wiedząc, czy wizę
uda się uzyskać – ponoć jest to znacznie trudniejsze w przypadku jakichkolwiek zamieszek w Iranie, powyborczych
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protestów i tym podobnych zawirowań.
Plan zapasowy w przypadku braku
możliwości wjazdu do Iranu obejmował
eskapadę po Kaukazie, odwiedzenie kilku miejsc w Gruzji i zwiedzanie Armenii.
Do Trabzonu dojechaliśmy w środku
nocy – po raz kolejny nocleg w namiocie
w parku nieopodal konsulatu i z samego
rana – wniosek o wizę. Paszport z upragnioną nalepką był gotowy do odbioru już
w okolicach godziny 16. Drogę w kierunku
Gruzji pokonałem z kierowcą Gruzinem,
z którym jeszcze przed przekroczeniem
granicy w okolicach Batumi, zjedliśmy kolację w warunkach „polowych”. Granicę
przekraczaliśmy znów w nocy, w Batumi
kierowca pojechał na rozładunek, ja zaś
nad brzeg Morza Czarnego na „śniadanie”. Potem – dalej w drogę.
W Tbilisi znalazłem się jeszcze tego samego dnia. A tam – spotkania ze znajomymi, odświeżanie starych znajomości. Te
kilka dni upłynęły bardzo szybko i nadeszła
pora, by ponownie spakować plecak i ruszać na południe – do Armenii. Przez jakiś
czas zastanawiałem się, czy jechać do Iranu
przez Armenię, czy przez Iran. Kilka miesięcy wcześniej Armenia umożliwiła bezwizowy wjazd dla obywateli Unii Europejskiej
i ten argument przeważył. Granicę tego
kraju przekraczałem już z parą młodych
Ormian, jadących ładą do domu, do Erewania. Kawałek za granicą samochód zepsuł
się, mimo prób nie udało się go naprawić,
więc dziewczyna, Lilit, zadzwoniła do swojego krewnego, który, jak się szczęśliwie złożyło, mieszkał niedaleko. Przyjechała kolejna łada, z której wysiadło trzech mężczyzn.
Błyskawicznie naprawili samochód i – tutaj
ujawniła się cecha mieszkańców Kauka-

zu – wzięli nas wszystkich na ucztę. Dom
krewnego Lilit był jeszcze nieukończony,
nie było kanalizacji, a jedynie „sławojka”,
do tego rodzina sprawiała wrażenie raczej
ubogiej, a mimo to na tę całonocną ucztę
stół zastawiono bardzo obficie. Zaproszeni
byli wszyscy najbliżsi sąsiedzi – chyba każda okazja jest dobra, by ucztować, nawet
zepsuty samochód.
Rano ruszyliśmy na południe, a krewny
Lilit z jakiegoś powodu pojechał z nami,
prawdopodobnie z rewizytą. Przejazd
przez Armenię w pewnym sensie niesamowity. Wszystkie samochody napędzane gazem, przeważnie same łady,
autobusy z ogromnymi butlami na gaz
na dachach – kraj niewątpliwie biedny,
ale wielki duchem. Interesujące wrażenie
robią budynki zbudowane z czerwonego
kamienia, pierwsze państwo chrześcijańskie na świecie. Przejazd przez Armenię był
męczący ze względu na ukształtowanie
terenu i wijące się po wzgórzach drogi. Po
drodze – w mieście Kapan wiele pomocy
udzielili mi lokalni milicjanci, umożliwiając
rozłożenie namiotu w najbezpieczniejszym miejscu w całym mieście – przed
głównym komisariatem, pozwalając się
umyć, dzieląc się kolacją, a rano pomagając znaleźć transport dalej na południe.
Z jednym z nich – Vilenem – wciąż utrzymujemy kontakt. Końcówkę przejazdu, od
Kapanu do Meghri pokonałem już z irańskim kierowcą starej ciężarówki.
Granica osiągnięta. Iran znajdował
się tuż za granicznym mostem. Od tego
momentu podróżowałem już tylko autobusami czy taksówkami. Ze względu na
niskie ceny paliwa, tani jest również wszelkiego rodzaju transport.
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NA GRANICY

Szukając przejścia granicznego w Meghri, w południowej Armenii, zagadnąłem,
trochę od niechcenia, dwóch wyglądających na biznesmenów mężczyzn ciągnących wielkie walizy. Zrozumieli, o co mi
chodzi. Machnięciem ręki każą za sobą iść.
Nie możemy się dogadać – żaden z nich
nie mówi ani po angielsku, ani w jakimkolwiek znanym mi języku. Kieszonkowe
”rozmówki” też niespecjalnie zdają egzamin – zbyt wolno idzie wyszukiwanie odpowiednich fraz. Wreszcie starszy z moich
kompanów, wykręca jakiś numer na swojej komórce Wręcza mi telefon. Rozmawiam z jego synem. „Przyjeżdżasz do Teheranu? – mówi – Świetnie. To musisz też
do nas przyjechać choć na dzień lub dwa.
Pokażemy ci miasto, możesz się u nas
zatrzymać.” Nie zdążyłem jeszcze nawet
przekroczyć irańskiej granicy, a już mam
się gdzie zatrzymać w stolicy… Informacje o fenomenalnej gościnności Irańczyków znajdują pierwsze potwierdzenie.
W trójkę przekraczamy granicę i idziemy na obiad do małej kantyny. Jakoś nie
czuję na razie tego fundamentalistycznego zamordyzmu, o którym tyle się słyszy.
Zamawiają ryż z kurczakiem. Jedną porcję dla mnie. Jemy. Do końca ramadanu
zostało około tygodnia. Szyby kantyny
zakryte są gazetami, chyba po to, by nie
„kusić” podróżnych a może wojskowych
z obsady punktu granicznego, którzy mogliby chcieć dochować postu. W okresie
ramadanu (w Iranie „ramazanu”) muzułmanie zobowiązani są powstrzymywać
się od spożywania jakichkolwiek płynów
i pokarmów od wschodu do zachodu
słońca. Podróżni, kobiety w ciąży, czy
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chorzy są zwolnieni z zachowania postu.
Biorąc jednak pod uwagę „renomę”, jaką
ten kraj ma, jeśli chodzi o fundamentalizm
religijny, można by pomyśleć, że w Iranie
każdy ściśle trzyma się zasad islamu. Nic
bardziej mylnego. Kilka dni później, gdy
przebywałem w Teheranie, poszedłem
do firmy, w której pracowali moi znajomi
poznani na granicy. I tutaj spotyka mnie
kolejne zaskoczenie – jest ramadan, środek dnia, nie obejmuje ich „dyspensa”,
bo nie są w podróży, a oni w najlepsze jedzą… Więcej – przy kolejnym spotkaniu,
nasza rozmowa kończy się wznoszeniem
toastów za pomyślność Irańczyków, gdy
jeden z moich kompanów wyciąga butelkę whiskey, którą schował w biurku na
specjalną okazję.
Zaczynam się zastanawiać, czy to
jedna z tych sytuacji o których słyszy się
w anegdotach – jak w tej o Turkach pijących alkohol gdzieś za granicami Turcji. Na pytanie jednego z biesiadników,
czy czasem islam im tego nie zabrania,
z lekkim uśmiechem odpowiadają, że
„Allah za granicą nie widzi”. Zadaję sobie
więc pytanie, czy Allah nie widzi również w Teheranie czy może po prostu
Irańczycy już niespecjalnie dbają o to,
co Allah zobaczy…
ISLAM PO IRAŃSKU

Alkoholem byłem w Iranie poczęstowany kilka razy. Oficjalnie jest on nielegalny, nie można go kupić w żadnym sklepie.
Zamiast tego dostępne jest tzw. Irańskie
piwo, jak żartowaliśmy z irańskimi przyjaciółmi, czyli po prostu gazowany napój
w różnych smakach, sprzedawany w butelkach przypominających te od piwa.
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Oczywiście poza czujnym wzrokiem
Ajatollaha, który patrzy z gigantycznych
billboardów i murali znajdujących się
na każdym skrzyżowaniu, alkohol kupić
można. I to w szerokim wyborze. Whisky,
tequila czy piwo. Ceny oczywiście kilkakrotnie wyższe. Butelka whiskey kosztuje
kilkadziesiąt dolarów, bo to towar z przemytu. Mówi się, że proceder na największą skalę uprawiany jest w okolicach
nadmorskiego miasta Bandar Abbas,
gdzie okoliczni mieszkańcy nocą przepływają małymi łodziami przez cieśninę
Ormuz i na plażach wyładowują kontrabandę. Towar następnie trafia wgłąb kraju. Jak powiedział mój znajomy Irańczyk:
„Jeden telefon, dwie godziny i masz jaki
chcesz alkohol, za odpowiednią cenę
oczywiście”. Na marginesie warto wspomnieć, że ta cena odzwierciedla ryzyko,
jakie ponoszą przemytnicy (ale również
i „konsumenci”!) – przyłapanie z alkoholem w ręku po raz trzeci oznacza ponoć karę śmierci. Przy pierwszej i drugiej
wpadce grożą „tylko” baty. Poza markowym alkoholem dostępny jest również
bimber, z tym, że to już produkt lokalny.

Tak więc dla sprytnego Irańczyka zakazy
ustanowione przez Najwyższego Przywódcę
nie stanowią przeszkody.
Część z nich, dla Europejczyka może wydawać
się wręcz absurdem,
bo na przykład zakazany jest również taniec,
ale tylko dla kobiet. Jak
się okazuje, i to nie jest
problemem. Sam zresztą
udzielałem podstawowych lekcji salsy kochance (sic!) pewnego
młodego Irańczyka, który zaprosił nas do
swojego mieszkania, gdy zwiedzaliśmy
wyspę Qeshm. Oficjalnie dziewczyna była
tylko „studentką opiekującą się mieszkaniem” podczas jego wyjazdów zagranicznych w interesach. I tej wersji oboje – ona
i on – się trzymali. Dziwnym trafem, mimo
jego powrotu do Iranu, dziewczyna
mieszkaniem nadal się opiekowała, więc
zarówno dla mnie, jak i dla mojego przyjaciela, Niemca z Bawarii, z którym akurat
wtedy podróżowałem, było jasne jak się
sprawy rzeczywiście mają. Nie muszę dodawać, że tego typu „relacje międzyludzkie” również podpadają pod paragraf.
W północnym Teheranie organizowane są ponoć wielkie, nielegalne imprezy
– i tu niestety muszę bazować na informacjach z drugiej ręki – na których alkohol leje się hektolitrami i często dostępne
są narkotyki. Młodzi Irańczycy mogą potańczyć, spotkać się ze znajomymi, a co
bardziej „wyzwolone” dziewczyny mają
okazję pozbyć się chust z głowy i pokazać
innym rozpuszczone włosy.
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AJATOLLAH W GARDEROBIE

No właśnie – owe chusty na głowach.
Jest to chyba element najbardziej, poza
ścinaniem głów zagranicznych dziennikarzy, kojarzący się z krajami islamskimi.
W Iranie musi je nosić każda kobieta, ponoć już od momentu, gdy zaczyna dojrzewać płciowo. Noszą je więc zarówno
małe dziewczynki, jak i stare kobiety.

czym podejście do tego wymogu może
być różne – od pełnej akceptacji, po próby
nieposłuszeństwa i naginania reguł. Bardzo popularnym strojem kobiecym w Iranie jest czador. Jest to czarny płat materiału, który po zarzuceniu na głowę wygląda
trochę jak peleryna przeciwdeszczowa
bez rękawów. Kobieta przytrzymuje go
ręką na wysokości szyi, tak, by szczelnie
okalał twarz (czasem, gdy niesie
zakupy z bazaru i obie ręce ma
zajęte, przytrzymuje go również
w zębach); nomen omen w języku perskim „czador” oznacza
również namiot. W Iranie czador
nosi bardzo wiele kobiet, również
w miastach. Strój ten, zdaniem
władzy, jest dla kobiet najbardziej
„odpowiedni”, bez znaczenia jest
to, że w upalne dni można się
w nim ugotować.
Na drugim biegunie znajdują
się kobiety noszące się po europejsku – gustowne kolorowe płaszcze, modne okulary
przeciwsłoneczne, drogie buty. Do tego
oczywiście obowiązkowe chusty w najmodniejszych wzorach – jednak już nie
zakrywające całych włosów, a tylko zarzucone gdzieś w połowie głowy, odsłaniające włosy, jakby dla ochrony modnej właścicielki przed słońcem, nie zaś ze względu
na nakaz religijny. Do tego niesamowicie
wyrazisty makijaż. Mały prztyczek w nos
fundamentalistycznej władzy.

Przy wjeździe do Iranu sporych rozmiarów tablice informacyjne oznajmiają
wszem i wobec, że każdego przekraczającego granicę obejmuje wymóg noszenia
odpowiedniego stroju zgodnego z islamem. Wbrew powszechnemu myśleniu
HIDŻAB, bo o nim tu mowa, nie jest ani
jakimś konkretnym elementem garderoby, ani nawet wymogiem zarezerwowanym jedynie dla kobiet. Hidżab oznacza
po prostu strój skromny, „islamski”, który
w przypadku kobiet zakrywa całe ciało
z wyjątkiem dłoni i twarzy, od mężczyzn
PERSKA GOŚCINNOŚĆ
natomiast wymaga się noszenia długich
spodni, ale dopuszczalne są t-shirty. Wy„Europejski” strój niektórych kobiet
dawałoby się, że taki nakaz jest czymś można uznać za symbol tego, co cechuje
skrajnie ograniczającym, namiastką nie- chyba wszystkich Irańczyków – otwartości
woli i ucisku. I zapewne tym jest. Przy na obcych. Co druga mijana osoba zachod66
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niego turystę swojsko (bo tak powszechnie
używanym!) brzmiącym: „Hello, Mister!”.
Irańczycy nie mają najmniejszych oporów
przed rozmawianiem z ludźmi, których
widzą po raz pierwszy w życiu – bez znaczenia, czy chodzi o innego Irańczyka, czy
o zagranicznego turystę. Podróżując w kierunku Morza Kaspijskiego z moim dobrym
znajomym z Teheranu, chłopakiem w wieku ok. 24 lat, zatrzymaliśmy się przy pewnej
piekarni. Mój kompan wdał się w dość długą rozmowę z właścicielem. Byłem przekonany, że to jakiś jego znajomy, bo
rozmawiali żywiołowo, jakby się
znali od zawsze. A on widział piekarza pierwszy raz w życiu.
Inny przykład. Pewien sprzedawca dywanów w Esfahanie
zaprosił mnie na obiad. Krótka
rozmowa i odniosłem wrażenie,
jakbyśmy się znali całe lata. Wiedział, że mi nie sprzeda żadnego
ze swych produktów, a mimo to
spędził godzinę na tłumaczeniu,
czym się różnią perskie dywany wytwarzane ręcznie przez plemiona nomadów,
od tych „miejskich”, skąd pochodzą barwniki oraz jaką historię opowiada każdy dywan. Bo traktował te dzieła sztuki
z pasją, niemal jak poezję, której każdy element ma ogromne znaczenie i którą należy poddać odpowiedniej interpretacji.
A swoją opowieść zilustrował rozwijając
przede mną chyba 30 różnych dywanów.
Ta otwartość nabiera dodatkowego znaczenia, gdy popatrzy się na nią
przez pryzmat panującego w Iranie
fundamentalistycznego zamordyzmu.
Władza dość twardo okopała się na
swoich pozycjach obrony „islamskiej

rewolucji”. Jakiś czas temu pojawiły się
głosy o zabójstwach, co bardziej niezależnych zwolenników liberalizacji kursu.
Co kilka lat brutalnie tłumione są protesty, które wybuchają najczęściej w kontekście sfałszowanych wyborów prezydenckich, jak to miało miejsce w 2009
roku, czy też z powodu ciężkiej sytuacji
ekonomicznej i bezrobocia.
W takiej atmosferze państwa na poły
totalitarnego, które dałoby się przyrównać do „Polski Jaruzelskiej” końca lat 80.,

zaskakuje otwartość wielu Irańczyków
w krytykowaniu władzy w rozmowach
z ludźmi z Zachodu. Jest w tych ludziach
ogromna ufność, a zarazem przekonanie,
że ich żal spotka się ze zrozumieniem turysty z Europy.
REŻIM

I tak – już pierwszego dnia pobytu
w Iranie, w mieście Tabriz, spotkałem młodego mężczyznę, w wieku około 25-30
lat. Na moje pytanie, czy może mi powiedzieć, gdzie mógłbym skorzystać z internetu, zaoferował, że zaprowadzi mnie do
kawiarenki internetowej, która znajdowała się kilka ulic dalej. Od razu począł
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rozprawiać na temat polityki i w jednym
z pierwszych zdań podkreślił, że „ludzie
w Iranie są dobrzy, tylko władza (w tym
miejscu zrobił nad głową kilka kółek wskazując, że chodzi mu o turban ajatollaha
Chamenei’ego – Najwyższego Przywódcy państwa) jest zła”.
Z podobnym nastawieniem spotykałem się powszechnie. Często rozmowa
od razu schodziła na politykę. Był w tym
element pewnego wstydu, próba usprawiedliwienia się przed przedstawicielem
Zachodu. Chęć podkreślenia, że ludzie nie
czują się z tą władzą związani, że są świadomi „złej prasy” swoich przywódców
i w pełni zgadzają się z opiniami, które

genicznym, a w szczególności nie można
postawić znaku równości pomiędzy społeczeństwem a władzą.
Widać coraz wyraźniej, że fundamentalistyczna władza, rządząca państwem
już od prawie 35 lat, nie spełnia oczekiwań znacznej części społeczeństwa, zaś
system zakazów i nakazów już dawno
utracił legitymację. Obraz fundamentalistycznego Iranu, Iranu niczym monolit
stojącego na straży czystości islamu, który
władza zawzięcie stara się sprzedać wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej, to jedynie zestaw pobożnych życzeń,
fasada, w którą już nikt nie wierzy, a przynajmniej nikt w Iranie. Tamtejsza władza
się bogaci, zaś społeczeństwo
nadal jest ubogie i zapewne za
jakiś czas po raz kolejny na ulicach głośno wykrzyczy swoje
żądania, a w stronę Strażników
Rewolucji posypią się kamienie.
W tę fasadę wierzy się już
chyba tylko na Zachodzie,
gdzie taki obraz lansują media karmiące swoich widzów
informacjami o kraju pełnym
fanatyków religijnych w turbanach. Media robiące to, czego
o ajatollahu Alim Chamenei ma Zachód. obawiał się najbardziej mój rozmówca
Sprzeciw wobec wrzucania do jednego z Tebrizu – zdające się krytycznie osądzać
worka władzy i uciskanego przez nią spo- i stawiać pod jedną ścianą władzę wraz ze
łeczeństwa.
społeczeństwem.
Ten ostatni akapit byłby chyba najlepszym podsumowaniem rozważań
Kornel Kwiatek
o stereotypach, które zawarte zostały we
Zdjęcia: Felix Schmid
wstępie, a które zniewalają nasze myślenie o innych, nawet bardzo odległych
Od Redakcji: Artykuł ukazał się pierpaństwach, narodach czy grupach et- wotnie na portalu „Historia i dyplomacja”
nicznych. Iran nie jest państwem homo- – www.foreign.pl
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OIRP KATOWICE PO RAZ TRZECI
MISTRZEM POLSKI !!!
r. pr. Michał Skrypko

W IX Ogólnopolskich Mistrzostwach
Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej rozgrywanych w dniach 6-9.
kwietnia 2017 roku w Kielcach zwyciężyła
drużyna OIRP Katowice. To już trzeci tytuł
mistrzowski dla Katowic.
W tegorocznym turnieju udział wzięło 15 reprezentacji Okręgowych Izb Radców Prawnych: Białegostoku, Bydgoszczy,
Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola (dwie drużyny,
w tym jedna utworzona z radców prawnych z Częstochowy), Rzeszowa, Szczecina,
Warszawy (dwie drużyny) i Wrocławia.
Nikt nie ukrywał, że na Mistrzostwa
Polski katowicka drużyna pojechała jako
jeden z faworytów, lecz nad drużyną ciążyło fatum kilkukrotnego odpadnięcia
z poprzednich turniejów w ćwierćfinałach w rzutach karnych.
Drużyna po raz pierwszy pojechała
na Mistrzostwa bez jej założyciela – radcy
prawnego Krzysztofa Swadźby.
Nasza drużyna bez większych problemów awansowała z fazy grupowej
rozgrywek, zajmując pierwsze miejsce
w grupie. Na tym etapie Katowice pokonały drużyny z Warszawy 1:0 (bramka:
Michał Skrypko) i Białegostoku 3:0 (bramki: Mariusz Nawrot 2, Piotr Bubik) oraz zremisowały z drużynami z Częstochowy
1:1 (bramka: Damian Seręga) i Gdańska
1:1 (bramka: Michał Skrypko).

W ćwierćfinale wylosowaliśmy Rzeszów, który przeciwstawił nam twardy
i bezpretensjonalny futbol. Odnieśliśmy
dwubramkowe zwycięstwo po golach Michała Skrypko i Damiana Seręgi.
Półfinał zagraliśmy z OIRP Olsztyn. Po
bramce straconej w końcówce meczu
i wyniku 1:1 (bramka: Krzysztof Bogusz)
musieliśmy zmierzyć się z rzutami karnymi.
Nie zważając na dotychczasową historię
strzeliliśmy wszystkie pięć rzutów karnych,
a zawodnicy z Olsztyna –nie.
W finale czekała na nas utytułowana drużyna z Bydgoszczy. Mecz stał na
bardzo wysokim poziomie sportowym;
był popisem piłkarskich i taktycznych
umiejętności obydwu drużyn. Po stałym
fragmencie gry, po rozegraniu rzutu rożnego, bramkę dla Katowic zdobył Krzysztof Bogusz. Drużyna Bydgoszczy nie była
w stanie zmienić wyniku 1:0.
Znamienne było wręczenie nam mistrzowskiego pucharu z rąk Naszego Dziekana, jednocześnie występującego w roli
Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas turnieju wspierał nas także
nasz opiekun i członek drużyny – Wicedziekan OIRP Katowice Marek Wojewoda.
Pomimo nieraz zaciętej gry i nieprzebierania w środkach przez przeciwników, naszym zawodnikom udało
się zachować sportową kurtuazję i,
oprócz najważniejszego tytułu, OIRP
Katowice otrzymała także Puchar Dziekana OIRP Kielce za Fair-Play.
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Nasz zawodnik – bramkarz Jakub
Kowalski – został zasłużenie wybrany
najlepszym bramkarzem turnieju.
Tegoroczne wyniki pozwoliły
drużynie OIRP Katowice awansować
w punktowej „tabeli wszech czasów”
Mistrzostw na pierwsze miejsce,
przed drużynami z Bydgoszczy i Warszawy. Drużyna OIRP Katowice została także najbardziej utytułowaną
reprezentacją radców prawnych zdobywając trzeci tytuł mistrzowski (dwa
tytuły zdobyła drużyna z Bydgoszczy,
po jednym drużyny z Warszawy, Olsztyna, Lublina, Wrocławia).
Drużyna OIRP Katowice zdobyła
mistrzowski tytuł w składzie: Krzysztof Bogusz, Piotr Bubik, Łukasz Chruściel, Marcin Kałat, Jakub Kowalski, Jakub Matan, Mariusz Nawrot, Damian
Seręga, Michał Skrypko.
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KONCERTOWE
GLIWICKIE GRANIE!
r.pr. Piotr Zarzecki
Pełnomocnik Dziekana ds. Integracji OIRP
w Katowicach
r.pr. Krystian Mularczyk
Z-ca Przewodniczącego Komisji Integracji
Środowiskowej i Sportu OIRP we Wrocławiu

W dniach 24-26.02.2017 r. na Jasnej
31 w Gliwicach spotkali się prawnicy pasjonaci badmintona i tenisa. Na IV Mistrzostwa Śląska Prawników w Tenisie
i Badmintonie przyjechali przedstawiciele
prawie wszystkich profesji prawniczych,
choć najwięcej w tym roku było radców
prawnych. W szczególności dopisała frekwencja wśród pań w turnieju tenisa,
a w turnieju badmintona po raz pierwszy
rozegrano deble, miksty oraz single panów i pań. Przyjechali na rakietowe turnie-
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je prawnicy prawie z całej Polski, najliczniej reprezentujący Wrocław, Warszawę,
Lublin, Rzeszów, Kraków i Opole.
Tenisiści rozpoczęli rywalizację już
w piątek, by zakończyć w niedzielę,
a turniej badmintona rozegrano w sobotę.
W piątek dla uczestników turnieju udostępniono strefę VIP z widokiem na boisko
piłkarskie, gdzie rozgrywano amatorski
mecz piłki nożnej. W sobotni wieczór we
włoskiej restauracji Luminoso odbyło się
Player’s Party, podczas którego ugoszczo-

cą prawnym Krystianem Mularczykiem
(OIRP Wrocław) zdobyła pierwsze miejsce.
Podkreślić należy, że w deblu badmintona
Krystian Mularczyk wraz z Augustynem
Grottem połączyli siły Dolnego i Górnego
Śląska, zwyciężając w finale z parą Jakub
Sewerynik i Maciej Kiesler.
Uroczysta dekoracja zwycięzców medalami i wręczenie pucharów poprzedziło
sympatyczną loterię sportową, w której
wśród wszystkich zawodników rozlosowano drobne upominki w postaci sprzę-

no zawodników kolacją i innymi atrakcjami. W trakcie imprezy wręczono puchary
i medale zwycięzcom IV Mistrzostw Śląska
Prawników w Badmintonie. W tym roku organizacją turnieju badmintona zajął się radca prawny Augustyn Grott (OIRP Katowice),
który nie tylko znakomicie poradził sobie
z przeprowadzeniem zawodów, ale jednocześnie zwyciężył w turnieju singlowym
mężczyzn. W singlu kobiet w badmintonie
najlepsza okazała się radca prawny Joanna Neumann de Spallart (OIRP Warszawa),
która ponadto w mikście w parze z rad-

tu sportowego i bonów firmy Decathlon.
Poza tym rozlosowano trzy nagrody
– obrazy (przedstawiające uliczkę w Toskanii oraz głowy konia), ofiarowane przez
adwokata Sławomira Leśniewskiego z Warszawy, oczywiście wszystkie jego własnego autorstwa. Rozdano także ufundowane
przez Jasną 31 karnety wstępu na korty
tenisowe i bony z upustem na korzystanie
z serwisu narciarskiego. Spotkanie odbywało się w miłej atmosferze, a ostatni goście
opuszczali lokal przed godziną 2, z myślą
o następnym dniu tenisowych rozgrywek.
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W niedzielę rozegrano półfinały i finały mikstów, debli i singli w turnieju tenisowym. Na tym etapie rozgrywek poziom
rywalizacji jest bardzo wysoki, a zawodnicy
walcząc o puchary dają z siebie wszystko.
Pozostali uczestnicy obu turniejów wraz
z osobami towarzyszącymi mogli, mając
chwilę wolnego czasu skorzystać z bezpłatnego dostępu do strefy wellness
oraz siłowni. Obiekt Jasna 31 proponuje aktywnym sportowo bogatą ofertę
na spędzenie aktywnie wolnego czasu.
Można bowiem zagrać również squasha, wspinać się na ściance, odwiedzić
masażystę lub skorzystać z basenu, zatem na nudę narzekać nie można.

55+ Sławomir Leśniewski, w kat. 65+ Andrzej Nowicki zwyciężając Ryszard Kurnika.
Wśród pań w kat. open pierwsze miejsce
zajęła Katarzyna Kaleta, a w kat. 35+ Joanna
Neumann de Spallart. W mikście w finale
spotkały się pary Ewa Jurczak, Przemysław
Leśniewski i Joanna Olszówka-Zarzecka, Piotr
Zarzecki. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyła
się pierwsza z par po ciekawej i zaciętej grze.
Debla mężczyzn wygrali Sławomir Leśniewski, Przemysław Leśniewski pokonując parę
Michał Samsonowski, Michał Zawiła.
Wręczenie pucharów i medali IV Mistrzostw Śląska Prawników w Tenisie odbyło się, podobnie jak dzień wcześniej, w restauracji Luminoso.
Organizatorzy podziękowali na zakończenie wszystkim uczestnikom turnieju za
sportową rywalizację, a gospodarzowi obiektu – dyrektorowi
administracyjnemu
Ryszardowi Zdyń – za wsparcie turnieju i profesjonalną obsługę. Gorące podziękowania
należą się również OIRP Katowice za organizację oraz przede wszystkim sponsorom za
ich życzliwość i przychylność
we wspieraniu przedsięwzięć
sportowych.
Zapraszamy za rok na
Znakomita większość zawodników po V Mistrzostwa Śląska Prawników w Tenisie
odpadnięciu z turnieju dalej kibicowała i Badmintonie.
najlepszym, oglądając półfinały i finały siePS Wyniki obu turniejów na stronie fb
dząc na galerii klubowej.
– OIRP w Katowicach
W kategorii open mężczyzn zwycięRelacja filmowa z turnieju na fb
żył Przemysław Leśniewski, kat. 45+ sen- – https://www.facebook.com/OIRP-wsacyjnie Rafał Sasiak, pokonując w walce -Katowicach-1443261275977394/
o pierwsze miejsce Piotra Ligusa, w kat.
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XXI TENISOWE MISTRZOSTWA POLSKI
PRAWNIKÓW
r. pr. Maciej Czajkowski

Proszę Państwa, co to był za weekend!
– chciałoby się zakrzyknąć wzorem komentatorów sportowych, którzy relacjonują najważniejsze wydarzenia zawodowego
świata sportu. W Parku Śląskim w Chorzowie, trochę w cieniu wielkiego wydarzenia prawniczego, jakim bez wątpienia był
Kongres Prawników Polskich, odbyły się
XXI Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników organizowane przez Sąd Apelacyjny
w Katowicach, Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Katowicach oraz Zrzeszenie
Prawników Polskich Oddział Katowice.
Nieoficjalnym motywem przewodnim
tegorocznych mistrzostw stały się wielkie rewanże i turniejowe sensacje. Jak się
okazało po czwartkowym losowaniu par
turniejowych prawie w każdej z trzynastu kategorii, w których rozgrywany był
turniej, widzowie i kibice mieli szansę zobaczyć tenisowy „klasyk” z udziałem doskonale znanych wszystkim sympatykom
zawodników. I tak w kategorii open panów
Tomasz Modro próbował zrewanżować
się Przemkowi Leśniewskiemu za porażkę w zeszłorocznym finale. W kategorii
35+ Maciej Czajkowski planował odpłacić
Rafałowi Sasiakowi za solidne lanie z XX
edycji mistrzostw. Piotr Zarzecki i Piotr Ligus napisali kolejny rozdział odwiecznego
pojedynku singlowego w kategorii 45+.
Z kolei w kategorii 55+ każdy z pięciu jej
uczestników miał rachunki do wyrównania z każdym z przeciwników, tak więc

tutaj każdy mecz rozpalał zawodników do
czerwoności. W kategorii 60+ zastanawiano się jak zdetronizować niepokonanego
ostatnio Andrzeja Nowickiego, a z kolei panie z kategorii 35+ podobnie knuły jak na
korcie pozbawić tytułu Joannę Neumann
de Spallart. Jedynie panie w grupie open
dopiero rozpoczęły pracę nad statystykami, która której winna będzie rewanż i parę
soczystych wymian w przyszłym roku. Nie
inaczej było w grach podwójnych i mieszanych, w jakich już od drugich rund nad
obiektem unosił się aromat sensacji, gdy
swoje mecze przegrywały takie tuzy gier
deblowych jak niepokonani od siedmiu
lat na Mistrzostwach Polski Marek Krypner
i Piotr Ligus czy też wielokrotni mistrzowie
gry mieszanej Joanna Olszówka-Zarzecka
i Piotr Zarzecki. Im dłużej trwał turniej, tym
atmosfera sportowej sensacji gęstniała.
Odpadali z turnieju rozstawieni zawodnicy,
a fantastyczne sukcesy odnosiły międzynarodowe pary – w deblu panów 45+ Jonas
Bičkus z Litwy w parze z Rafałem Sasiakiem dotarli do finału zostawiając na korcie
nie tylko pot i łzy, ale również fragmenty
naskórka, a Joanna Ansion-Dzik w parze
z Tomasem Bagdanskisem zajęli III miejsce
w grze mieszanej. Jedną z największych
sensacji była przegrana w półfinale mikstowych mistrzów sprzed roku – Przemka
Leśniewskiego z Ewą Jurecką, a także porażka w finale słynnej (nie mylić z osławioną) deblowej pary rodzinnej Sławomira
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Leśniewskiego z synem Przemysławem.
Niezależnie jednak od wyników na kortach
i ambicji oraz poświęcenia poszczególnych
zawodników należy podkreślić trzy bardzo
ważne sprawy. Po pierwsze, co organizatorów cieszy najbardziej, rozwija się formuła
turnieju międzynarodowego, XXI edycja
Mistrzostw gościła ośmiu zawodników
z zagranicy. Po drugie, cały turniej przebiegał w niezakłóconej atmosferze fair play.
W tym roku mecze turniejowe nie były sędziowane przez sędziów tenisowych, a pomimo tego zawodnicy w duchu zdrowej
sportowej rywalizacji we własnym zakresie
rozstrzygali wszelkie kontrowersje. Nie od
parady w końcu tenis nazywany jest „białym sportem”. Po trzecie wreszcie, po raz
kolejny przez wszystkie dni zawodnikom
towarzyszyła znakomita tenisowa pogoda,
co bez wątpienia pozytywnie wpłynęło na
świetną frekwencję na mistrzostwach.
Organizatorzy XXI Tenisowych Mistrzostw Polski Prawników serdeczne
podziękowania składają na ręce niezawodnych sponsorów, dzięki którym turniej zyskuje niezapomnianą oprawę. Od
zeszłego roku wspiera nas nieocenioną
pomocą LIDL POLSKA sp. z. o.o., który
w tej edycji dostarczył na turniej napojów
regeneracyjnych dla zawodników. Wyjątkowym wsparciem – tym cenniejszym
dla turnieju tenisowego, że z podtekstem
historycznym, był udział w Mistrzostwach
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firmy Slazenger, która już od ponad 100
lat aktywnie wspiera tę wspaniałą dyscyplinę sportową najlepszym sprzętem
sportowym i jest stałym sponsorem takich
wydarzeń tenisowych jak chociażby turniej
w Wimbledonie. Slazenger ufundował dla
zawodników turniejowych cztery piękne
zegarki sportowe, które trafiły do szczęśliwców w wyniku losowania. Niezmiennie
od lat wspierają nas Noma Residence sp. z.o.o. wspaniałymi wieczorami
w Zameczku Myśliwskim Promnice
oraz SPA Hotel Jawor w Jaworzu. Powróciło na Mistrzostwa Wydawnictwo
C.H.Beck. i niezmiennie wsparł je Babolat, EMC STUDIO. Podziękowania należą się oczywiście gospodarzom obiektu
– Sport Park Budowlani oraz COM.TV
za przygotowaną wideo-relację turnieju.
Niedziela turniejowa stała pod znakiem
gier finałowych, których zaciętość i poziom
po raz kolejny zadziwił nie tylko kibiców
i widzów związanych z zawodami prawniczymi, ale również przypadkowych sympatyków tenisa obserwujących zmagania
prawników chłodnym okiem specjalistów.
Szczegółowe wyniki poszczególnych meczów zamieszczone zostaną na stronie
internetowej www.oirp.katowice.pl oraz
na stronie na Facebooku, gdzie również
pojawi się wideoreportaż oraz galerie zdjęć
zarówno ze zmagań sportowych jak i wieczornych Player’s Party.

POLISADLARADCY.PL
Grupowe ubezpieczenia dla radców prawnych,
aplikantów radcowskich i ich rodzin

Zapraszamy do kontaktu
+48 607 686 433
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www.slazengerwatches.com
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