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     DYŻURY DZIEKANA I CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY OIRP W KATOWICACH

Dziekan Rady r.pr. Katarzyna Jabłońska   środa 15.30 – 17.30 

Wicedziekan Rady r.pr. Zbigniew Głodny   poniedziałek 14.30 – 15.30

      wtorek 15.00 – 18.00

Wicedziekan Rady r.pr. Ryszard Ostrowski  czwartek 15.00 –16.00

Wicedziekan Rady r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek  środa 15.00 – 17.00

      czwartek 8.00 – 10.00 

Sekretarz Rady r.pr. Małgorzata Kałuża   środa 15.30 – 17.30

Skarbnik Rady r.pr. Piotr Ligus w Izbie w Katowicach  czwartek 16.00 – 17.00

w Delegaturze OIRP w Bielsku-Białej ul. Orkana 4   środa 16.00 – 17.00

Członek Prezydium Rady r.pr. Grzegorz Łaszczyca   środa 15.30 – 16.30 

W okresie obowiązywania stanu epidemii uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny spotka-

nia telefonicznie. 32 354 00 42 wew. 116

radca.pl
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A więc wojna! Zbyt długo samorządy adwokacki i rad-
cowski ujadały u wrót władzy, by nie doprowadziło to do 
najazdu, mającego na celu denazyfikację  oczywiście, de-
militaryzację i desamorządyzację ludzi zawodów zama-
chujących się na jedynie słuszną emanację suwerena. To 
ujadanie, to były wszystkie te uchwały i stanowiska orga-
nów samorządowych sprzeciwiające się naruszeniom Kon-
stytucji, łamaniu podstawowych zasad funkcjonowania 
państwa prawnego, zamachowi na niezawisłość wymiaru 
sprawiedliwości i ignorowaniu wyroków sądów. Pozornie 
agresja zmierza wyłącznie do zajęcia części obwodów 

donieckiego i ługańskiego, w tle mamy wizję oderwania Krymu, ale w istocie 
zamiar jest jednoznaczny: marginalizacja samorządów prawniczych, rozkawał-
kowanie organizacyjne, skaperowanie kolaborantów i ich rękoma zduszenie 
wszelkich przejawów niezależności. Temu służy podpisany przez „grupę posłów” 
wniosek adresowany do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodno-
ści przepisu art. 38 Prawa o adwokaturze oraz art. 49 ust. 1 i 3 ustawy o radcach 
prawnych ze wskazanymi we wniosku artykułami Konstytucji RP (sygn. K 6/22). 
Zważywszy na to, że przedstawicielem grupy posłów jest poseł ziobrowy, wiemy 
już jakie środowisko tę nawałę ogniową rozpoczyna. A zaczyna niewinnie, niby 
rzecz w tym, że posłom nie podobają się zasady wpisu na listę wedle kryterium 
terytorialnego (siedziba kancelarii, miejsce zamieszkania), ale stąd już krok tylko 
do wskazania, że obowiązek przynależności do samorządu zawodowego, „sta-
nowiącego monopol wykonywania pewnego zawodu jedynie przez członków 
korporacji” znajduje się oczywiście w kolizji z konstytucyjną zasadą wolnością 
wyboru i wykonywania zawodu. Przymus ten prowadzi – zdaniem autorów 
wniosku – do tyrani większości, wyraźnie dostrzegalnej „...kiedy zwróci się uwa-
gę na społecznie nośne problemy, pojawiające się ostatnimi czasy w przestrze-
ni publicznej, a związane z podejmowaniem uchwał czy przyjmowaniu praktyk 
przez organy samorządów zawodowych, z którymi powszechnie nie zgadzali się 
członkowie tych samorządów.” I tu jest pies pogrzebany! Dowiadujemy się otóż, 
że z aktywnością władz samorządów występujących w obronie zasad państwa 
prawa „powszechnie nie zgadzali się członkowie tych samorządów”. Wreszcie 
ktoś to wyartykułował! Zawsze to podejrzewałem, że otoczony jestem zewsząd 
przez wielbicieli Ministra Sprawiedliwości i dobrej zmiany, tyle tylko że ukrywali 
to przede mną w obawie, że wyniosę ich na sztandary niezłomności w naszym 
radcy.pl. A dalej już autorom idzie z górki: przecież zwykłemu ustawodawcy nikt 

KOlEŻANKI I KOlEDZY!

DO NAS, O NAS...
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nie broni powołać większej liczby samorządów, nie doznających ograniczeń 
przestrzennych w wykonywaniu zawodu, a realizujących przecież konstytucyj-
ną wolność zrzeszania się według kryteriów religijnych na przykład albo stopnia 
miłości do Wielkiego Stratega albo nawet skłonności do używek lub osób płci 
nieprzeciwnej. Obstawiam, że pierwszy taki z nowych samorządów ukonstytuu-
je się z siedzibą w Toruniu. 

Nie jest pewne kiedy mgr Przyłębska zwoła koleżanki i kolegów w celu ogło-
szenia niezgodności, może to przecież stać się choćby jutro, biorąc jednak pod 
uwagę niezbędną mitręgę kancelaryjną oraz czas potrzebny Kwaterze Głównej na 
podjęcie decyzji, możemy założyć, że przewidziany na 6-8 lipca br. Krajowy Zjazd 
Radców Prawnych jeszcze się odbędzie. I nie chcę być gońcem przynoszącym złe 
wieści, ale będzie to Zjazd ostatni. 

A miało być tak pięknie! Ponieważ z winy niejakiego covida Zjazd wyborczy 
odbył się bez jego odbywania, po wirtualnym wybraniu władz samorządowych 
na kolejną kadencję, mieliśmy się zająć zmianami Kodeksu Etyki, unowocześnie-
niu regulaminowych regulacji wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad 
przeprowadzania wyborów do organów samorządu. Zapewne zajmiemy się tym 
po gorącej, toczącej się wszak dyskusji (według oficjalnej agendy na stronie KIRP) 
o radcach prawnych na rynku usług prawnych, pozyskujących klientów i budują-
cych przewagę konkurencyjną poprzez kierowanie spersonalizowanych propozy-
cji do klientów, etycznie rzecz jasna w ramach dystrybucji usług prawniczych na 
zewnątrz w sieciach zawodowych… Jeżeli moi Drodzy Czytelnicy macie problem 
ze zrozumieniem, nie obwiniajcie się, ja też.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że zbliżający się Nadzwyczajny Zjazd Radów 
Prawnych zwołany został także dla uczczenia XL (brzmi, jak rozmiar garnituru), czyli 
czterdziestej rocznicy ustawowego powołania zawodu radcy prawnego i samorzą-
du radcowskiego; uczestniczyłem w uroczystościach z okazji dwudziestolecia, po-
tem trzydziestolecia, a od paru dni prześladuje mnie natrętna scena z filmu „Polskie 
drogi”: okupowana Warszawa, przesłuchanie żołnierza podziemia przy Alei Szucha 
(znamienne!), tortury, zmaltretowana twarz więźnia, na koniec przesłuchujący pyta: 
ile pana ma lat? Czterdzieści. I wystarczy – odpowiada gestapowiec. 

Nie wyobrażam sobie, bym miał nie polecić relacji „Trzy ziarnka piasku” kolegi 
Bogusława Pasiecznego, prawdziwego globetrottera w naszym „Klubie Podróżni-
ka”, który dociera tam, gdzie nikt z nas nigdy nie był i nie będzie (patrz: „Przemyt-
nicy książek z Timbuktu”). Powraca kolega Zenon Klatka z tym, co nas – niestety 
– dotyczy, a prof. Zygmunt Tobor i dr Mateusz Zeifert zastanawiają się, kto jest adre-
satem normy prawnej. Prof. Tomasz Kubalica pisze o państwach w stanie wiecznej 
wojny, a dr Aleksander przywołuje pamięć o Antonim Kępińskim, wybitnym pol-
skim psychiatrze, a psychiatra w tych czasach jak najbardziej się przyda. 

Redaktor Naczelny – Marek Wojewoda

DO NAS, O NAS...
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POMOC PRAWNA DlA UCHODźCÓW 
WOjENNYCH Z UKRAINY

Dla wszystkich urodzonych po 
1945 r. pobudka 24 lutego 2022 r. 
i zderzenie z pierwszymi wiadomoś-
ciami napływającymi z Ukrainy mu-
siała być szokiem. Dla tych urodzo-
nych wcześniej powrotem koszmaru 
wojny. Wojny tak bliskiej, że z naszej 
wschodniej granicy słychać było jej 
werble. Daliśmy się omamić ułudzie 
wiecznego pokoju, dobrobytu prze-
rywanego tylko wahaniami koniunk-
tury, siły ludzkiego szacunku w imię 
wspólnego dobra i cywilizowanej 
demokracji. Daliśmy się omamić po-
mimo jakże licznych symptomów 
nadchodzącej wichury, które lek-
ceważyliśmy zadufani, obserwując 
świat z nad korporacyjnych lapto-
pów, brzegu kieliszka z dobrym wi-
nem od czasu do czasu kiwając z za-
troskaniem głowami. Za daleko od 
nas wybuchały bomby, gdy Rosjanie 
zajmowali Krym, za daleko od nas 
wybuchały bomby w bombardo-
wanym przez nich Aleppo. Powagę 
sytuacji zrozumieliśmy dopiero, gdy 
pierwsi wojenni uchodźcy pukali już 
do naszych domów. 

Od dnia bezprecedensowej agre-
sji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Katowicach włączyła się aktywnie 
w organizację pomocy prawnej dla 
uchodźców. W krótkim czasie zaini-
cjowano szkolenia z tematyki prawa 
uchodźczego, powołano koordyna-
tora ds. pomocy prawnej dla ucie-
kinierów z terenów objętych wojną 
oraz ogłoszono akcję mobilizacyjną 
dla wszystkich radców prawnych, 
którzy chcieliby w ramach wolon-
tariatu wspierać uchodźców w ra-
mach porad prawnych udzielanych 
stacjonarnie lub na odległość. Na 
zgłoszenie odpowiedziało ponad 
120 radczyń i radców prawnych. 
W ramach współpracy z ORA Ka-
towice, ORA Bielsko-Biała i OIRP 
w Opolu zorganizowaliśmy spot-
kanie z przedstawicielami Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach, tak 
aby nasza pomoc trafiła w miejsce, 
gdzie będzie najlepiej i najefektyw-
niej wykorzystana. W ramach tej 
inicjatywy powstał punkt pomocy 
prawnej przy Urzędzie Wojewódz-
kim, w którym w marcu i kwietniu 
informacje prawne były udzielane 

r�pr� 
Maciej Czajkowski    
rzecznik prasowy 
OIRP Katowice

WIADOMOŚCI Z IZBY
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we wszystkie dni robocze w go-
dzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 
– 15:30 lub 18:30. W maju dyżury 
będą kontynuowane trzy dni w ty-
godniu w godzinach 9:00 – 15:30, 
a później adekwatnie do zapotrze-
bowania.

W ramach koordynowanej przez 
KIRP współpracy między izbami po-
wstało Centrum Koordynacji Pomo-
cy Prawnej. Cotygodniowe spotka-
nia wyznaczonych przez każdą z Izb 
koordynatorów pomocy uchodź-
com pomogły ukierunkować działa-
nia o zasięgu ogólnopolskim, w naj-
trudniejszym okresie dać wsparcie 
województwom przygranicznym, 
które mierzyły się z największymi 
wyzwaniami logistycznymi, a na-
stępnie które zapewniało wsparcie 
merytoryczne i logistyczne dla po-
szczególnych Izb. Utworzona zo-
stała ogólnopolska infolinia z po-
radami prawnymi, w ramach której 
można było uzyskać informację 
prawną w czterech językach (pol-
ski, ukraiński, angielski i rosyjski). 
W obsługę linii zaangażowane są 
osoby, które zgłosiły gotowość do 
pełnienia teledyżurów, przy czym 
obecnie założenie funkcjonowania 
linii sprowadza się do przydzielenia 
dziennego dyżuru konkretnej Izbie, 
która swoim dyżurem zapewnia jej 
funkcjonowanie na polskiej infolinii. 
Kanały ukraińsko i rosyjskojęzyczne 
obsługiwane są przez adwokatów 
z Ukrainy, którzy zostali przeszkole-
ni w zakresie udzielania informacji 
prawnej dotyczącej legalizacji po-

bytu w Polsce, ale także w sprawach 
związanych z prawem ukraińskim. 
W przypadku naszej Izby jeden dy-
żur wypada mniej więcej raz na trzy 
tygodnie. Zorganizowana została 
również zbiórka środków finanso-
wych, która zakładała zebranie 50 
tys. zł, która bardzo szybko przekro-
czyła deklarowaną kwotę.

OIRP w Katowicach przygoto-
wała również listy kandydatów na 
kuratorów dla małoletnich obywa-
teli Ukrainy, gdyby w toku postę-
powań z ich udziałem zachodziła 
konieczność wyznaczania radców 
prawnych na kuratorów. Listy zosta-
ły następnie wysłane do poszcze-
gólnych Sądów Rejonowych w celu 
wykorzystania, gotowość do peł-
nienia tej roli zgłosiło 122 radców 
prawnych.

Warto wspomnieć, że wiele ko-
leżanek i kolegów świadczyło indy-
widualną pomoc prawną w ramach 
prowadzonych kancelarii, wyjeż-
dżało również do województw 
przygranicznych, gdzie świadczyło 
pomoc prawną na przejściach gra-
nicznych lub punktach recepcyj-
nych, a także pomagało rzeczowo, 
finansowo i logistycznie. O zakresie 
pomocy indywidualnej, rzeczowej, 
osobistej nie mamy rzecz jasna bliż-
szych informacji, ale wiemy, że pły-
nęła ona z serca szerokim strumie-
niem w tym mrocznym dla naszych 
sąsiadów czasie i będzie płynąć tak 
długo, jak długo agresja rosyjska 
będzie burzyć pokój demokratycz-
nej Europy.

WIADOMOŚCI Z IZBY
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ZgROMADZENIE DElEgATÓW – 2022

Dziewiątego maja bieżącego 
roku odbyło się drugie w historii hy-
brydowe Zgromadzenie Delegatów. 
Ponownie na sali, gdzie odbywało się 
zgromadzenie przebywały wyłącz-
nie osoby funkcyjne, tj. prezydium 
i członkowie komisji zgromadzenia, 
prelegenci, nieliczni delegaci, którzy 
wyrazili chęć udziału bezpośrednie-
go oraz obsługa techniczna zgroma-
dzenia, przy czym warto zauważyć, 
że wszyscy bez wyjątku uprawnie-
ni do głosu korzystali z aplikacji on 
line do głosowania. Zaskoczyło to 
niektórych członków władz izby, któ-
rzy na zgromadzenie przybyli bez 
urządzeń elektronicznych gotowi do 
głosowania „manualnie”. Na szczęś-
cie wsparcie techniczne stanęło na 
wysokości zadania i uratowało sytu-
ację przygotowanymi specjalnie na 
taką okazję tabletami. Pozostali de-
legaci łączyli się za pośrednictwem 
dedykowanej aplikacji, która umoż-
liwiała nie tylko zdalne uczestnictwo 
w zgromadzeniu, ale także komento-
wanie, zadawanie pytań i oczywiście 
głosowanie. 

Technicznie w tym roku obyło 
się bez niespodzianek. Najwyraźniej 
wszyscy już oswoiliśmy się z formu-
łą udziału w najróżniejszych spotka-
niach za pośrednictwem internetu, 
bo żadnych większych problemów 
z łączeniem, głosowaniem, czy za-
bieraniem głosu nie było, a te drob-
ne przeszkody usuwane były na 
bieżąco przez czuwającą pomoc 
techniczną. Dzięki temu zgroma-

dzenie pomimo niewielkiego opóź-
nienia odbyło się sprawnie i jedyne 
czego niezmiennie brakuje przy ta-
kiej okazji, to osobistych spotkań, in-
tegracji i rozmów przed zebraniem, 
w przerwie i po nim. Wierzymy jed-
nak, że w jubileuszowym roku moż-
liwości integracji nie zabraknie.

Jak co roku dla czytelników głod-
nych statystyk, mamy pakiet konkret-
nych danych na temat naszej Izby.

Według stanu na dzień 31 grud-
nia 2021 r. wpisanych na listę pro-
wadzoną przez Radę OIRP w Katowi-
cach było 3553 radców prawnych. 
Fakt wykonywania zawodu radcy 
prawnego zgłosiło 2783 osoby. We-
dług dokonanych zgłoszeń radco-
wie prawni wykonują zawód w na-
stępujących formach: 

a) 1636 osób na podstawie umo-
wy o pracę, 

b) 2221 osób w kancelariach in-
dywidualnych i spółkach, 

c) 387 osób na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

Zawieszonych w prawie wyko-
nywania zawodu były 203 osoby 
wpisane na listę radców prawnych. 
W ubiegłym roku z listy radców 
skreślono 44 osoby, w tym 19 osób 
w wyniku śmierci radcy prawnego. 

W ramach aplikacji radcowskiej 
szkoliło się w 2021 r. 327 aplikan-
tów. Do egzaminu radcowskiego 
w 2021 r. podeszło łącznie 149 osób, 
z tego 120 osób po ukończeniu apli-
kacji radcowskiej, a zdały go łącznie 
143 osoby, z tego 116 aplikantów 
radcowskich. 

WIADOMOŚCI Z IZBY
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Z kolei do egzaminu na aplika-
cję w 2021 r. przystąpiło 190 osób, 
z czego 113 kandydatów uzyskało 
z niego wynik pozytywny.

Rok 2021 r. – chociaż był pierw-
szym w ramach trzyletniego cyklu 
szkoleniowego – był również bardzo 
intensywny pod względem szko-
leń zawodowych – dzięki ogrom-
nej popularności szkoleń on line. 
Zorganizowane zostały 23 szkolenia 
zawodowe, w tym aż 22 webina-
ria,  w których łącznie udział wzięło 
6907 radców prawnych (czyli więcej 
niż w poprzednim roku kończącym 
cykl, w którym intensywność szko-
lenia jest największa). 

Bardzo aktywnie Izba działała na 
dotychczasowych polach, takich 
jak integracja, edukacja prawni-
cza, klub seniora, ale podejmowa-
ne były i są ważne inicjatywy, takie 
jak informatyzacja Izby, które stało 
się jednym z priorytetowych zadań 
z uwagi na wyzwania codzienności 
i powszechnej cyfryzacji funkcjo-
nowania. Ostatni rok upłynął na in-
wentaryzacji zasobów, organizacji 
stałego wsparcia informatycznego 
oraz wymianie hardwearu. 

Edukacja prawna organizowana 
przez naszą Izbę obejmuje już pięć 
szkół licealnych: po dwie w Kato-
wicach i Gliwicach i jedną w Cho-
rzowie, w których nasi edukatorzy 
przeprowadzili aż 183 lekcje o pra-
wie. Komisja Edukacji nie zapo-
mina również o przedszkolakach, 
w pogadankach z najmłodszymi 
uczestniczyli zarówno radcowie 

prawni jak i aplikanci, którzy od-
wiedzili łącznie 37 placówek – ak-
cja jest kontynuowana w 2022 r. 
Efekty edukacji są widoczne i na-
macalne – w Ogólnopolskiej Aka-
demii – Konkursie Wiedzy o Prawie 
do finału ogólnopolskiego dotarło 
trzech uczniów, z których najlepszy 
zajął 3 miejsce. Dlatego też naszym 
edukatorom i organizatorom edu-
kacji prawnej należą się duże bra-
wa i gratulacje.

W związku z tym, że rok 2021 
upłynął pod znakiem pandemii 
wiele inicjatyw, które wpisane były 
jako regularne wydarzenia w ka-
lendarzu naszej Izby, nie odbyły się 
z przyczyn oczywistych. Liczymy 
jednak, że w związku z poprawą 
sytuacji sanitarnej, powrotem do 
edukacji stacjonarnej i zniesieniem 
wielu obostrzeń rok 2022 r. – przy-
najmniej w kontekście funkcjono-
wania samorządu – będzie przypo-
minał normalność sprzed 2020 r. 

INTEgRUjEMY SIĘ! I CZAS NA PIKNIK!

Rozluźniane obostrzenia sani-
tarne. Znoszone limity osób w po-
mieszczeniach zamkniętych. Uwal-
nianie od maseczek. Wszystkie 
te czynniki złożyły się na istotne 
ożywienie działań integracyjnych, 
które zaowocowały organizacją ko-
lejnych wydarzeń zarówno sporto-
wych jak i kulturalnych, w których 
udział wzięli zarówno radcowie 
prawni naszej Izby, jak i przyjaciele 
i goście z całej Polski reprezentują-
cy wszystkie zawody prawnicze.

WIADOMOŚCI Z IZBY
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W dniach 25-27 marca br. odbyły 
się VII Tenisowe i Badmintonowe Mi-
strzostwa Śląska, które zgromadzi-
ły ponad czterdziestu miłośników 
sportów rakietowych. Jak zwykle 
intensywność gier stała na najwyż-
szym poziomie, udało się rozegrać 
zawody we wszystkich kategoriach 
wiekowych, a organizatorów najbar-
dziej cieszy, że nie tylko udało się po 
smutnym okresie pandemii reakty-
wować cieszące się popularnością 
turnieje w dwóch widowiskowych 
dyscyplinach, ale także, że zawitali 
do nas dawno nie widziani znajo-
mi, z którymi spotkanie zawsze jest 
wartością nadrzędną w stosunku do 
wyników sportowych. A wyniki obu 
turniejów dostępne są na naszym 
profilu na Facebooku. Kolejne emo-
cje czekają nas już w maju, kiedy to 
na korty w Parku Śląskim w Chorzo-
wie wyjdą najlepsze rakiety amator-
skiego tenisa prawniczego w dwu-
dziestej szóstej odsłonie Tenisowych 
Mistrzostw Polski Prawników.

W kwietniu z kolei wróciliśmy do 
teatru, a konkretniej do Teatru Miej-
skiego w Gliwicach, gdzie wystawia-
no polityczny dramat „Spin doktor”, do 
którego scenariusz popełnił autor głoś-
nego hitu telewizyjnego „House of car-
ds”, czyli Beau Willmon. Przedstawienie 

może nie tak elektryzujące i nieprze-
widywalne jak serial telewizyjny opo-
wiadający o kulisach polityki w USA, 
ale trzymające w napięciu i dobrze 
zagrane, przyciągnęło pokaźne grono 
miłośników teatru. W tym miejscu apel 
– jeśli widziałeś dobre przedstawienie 
i chciałbyś się nim podzielić, prosimy 
o kontakt z rzecznikiem prasowym na-
szej Izby, być może uda się zaprezento-
wać je szerszemu gronu osób. 

Na koniec kilka słów o tym co 
nas jeszcze czeka w najbliższych 
miesiącach. Z okazji jubileuszu 
czterdziestolecia samorządu rad-
ców prawnych organizowana jest 
w czerwcu uroczysta gala, na któ-
rej między innymi wręczone zosta-
ną odznaczenia dla osób zasłużo-
nych dla naszego samorządu. We 
wrześniu – a konkretnie 3 września 
w sobotę – powracamy do wspól-
nej zabawy piknikowej. Wspólne, 
rodzinne i plenerowe świętowanie 
planujemy ponownie w Legendii, 
gdzie na wszystkich czekać będzie 
wiele atrakcji i niespodzianek. War-
to zatem już dziś zaplanować sobie 
początek września, aby wspólnie 
cieszyć się powrotem integracji do 
„realu” i celebrować piękny jubileusz. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Maciej Czajkowski

WIADOMOŚCI Z IZBY
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TO NAS DOTYCZY 
r�pr� Zenon Klatka

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2022 R.

• UDAŁO SIĘ!��� • NA 40-lECIE NASZEj USTAWY O ZAWODZIE • O WY-
MIARZE SPRAWIEDlIWOŚCI • KRÓTKO • CYTATY NA KONIEC RUBRYKI •

UDAŁO SIĘ!
Tak w tym jubileuszowym numerze zaczynam swoją tradycyjną rubrykę 

„To Nas Dotyczy”. Zwracam się do kolejnych pokoleń Radców i Radczyń na-
szej Izby urzeczywistniających samorządność zawodu, by pomyśleli o tym, 
jak to się zaczęło i że wcale tak nie musiało być, bo nic nam nie podano na 
tacy. W historycznym czasie przełomu lat 80./90. ówczesna władza dała nam 
sznurek, a grono zapaleńców (radców prawnych z uchwały Rady Ministrów 
numer 533 i rozporządzenia z 1962 roku) zobaczyła, że można z tego zbu-
dować dla naszego urzędniczo-pracowniczego zawodu „Drabinę do Nieba”.

Ten przełom ustrojowy (deklarowana demokracja) dawał nam szansę na 
odejście od administracyjnej regulacji w kierunku wolnego i samorządowe-
go zawodu, a więc i możliwość konkurowania z adwokatami i wchodzącymi 
do Polski prawnikami zagranicznymi. 

To grono zapaleńców z różnych stron kraju i z różnych aktywnych śro-
dowisk prawniczych, a także niektórzy posłowie – wypracowali projekt 
i program zmierzający do ustrojowego uznania samorządu zawodów praw-
niczych (art. 17 Konstytucji) a więc i do wypracowania zasad i zakresu wyko-
nywania zawodu radcy prawnego porównywalnego z zawodem adwokata. 
Pierwsze tymczasowe władze samorządu zorganizowały demokratyczne 
struktury organizacyjne i wybory do samorządowych organów – przejmu-
jąc od administracji państwowej prowadzenie list osób uprawnionych do 
wykonywania zawodu, aplikację, egzaminowanie i postępowanie dyscypli-
narne. Potem było wejście do międzynarodowych struktur zawodów praw-
niczych i przyjęcie stosownych ustaw otwierających drogę do transgranicz-
nych usług prawniczych. Uruchomiono czasopisma zawodowe, w kolejnych 

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI
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kadencjach władz naszego samorządu kierowały się „przykazaniem” że radca 
prawny nie może być uznawany za prawnika „gorszego sortu” – niż adwokat. 
Tym dążeniom służyła ciągła praca nad aplikacjami radcowskimi, egzami-
nami, szkoleniami, wydawnictwami, docieraniem do mediów. Rozwijała się 
doktryna dotycząca wykonywania naszego zawodu, pojawiały się pierwsze 
komentarze do naszej ustawy i ustawy o prawnikach zagranicznych również 
mojego autorstwa. Stopniowo zmieniało się też nastawienie sądów – od 
„panie magistrze”, przez „panie radco”, do „panie mecenasie”. A potem trzeba 
było pilnować ustawodawstwa i reagować wystąpieniami na kolejne, moty-
wowane polityczną walką, próby ograniczenia naszej niezależności. 

Trzeba też było pilnować nowelizacji procedur sądowych i administracyj-
nej dla właściwego wykazania, że pełnomocnikami mogą być też radcowie 
prawni. Należało też domagać się, by w pojawiającej się ustawie dotyczącej 
prawników zagranicznych przy formułowaniu zasady wzajemności zawód 
radcy prawnego traktowany był na równi z zawodem adwokata. A potem 
trzeba było już tylko wejść w skład delegacji polskich prawników do euro-
pejskich struktur prawniczych i tam zaistnieć. No i jeszcze gruntownie zmie-
nić kodeks etyki – tak by bardziej odpowiadał duchowi tamtych czasów, 
niż tradycyjne zasady etyki adwokackiej. No i jeszcze należało obronić się 
przed bardzo prężnymi nowymi grupami zawodowymi – doradcami podat-
kowymi, rzecznikami patentowymi – by utrzymać nasz zawodowy dostęp 
również do ich pola działania. Zaś w medialnej i politycznej rzeczywisto-
ści należało dopilnować by obok adwokatów wymieniano również radców 
prawnych. Potem trzeba było stworzyć dobre struktury władz samorządo-
wych i odpowiednie sądownictwo dyscyplinarne. Był to twórczy „gwiezdny 
czas” dla naszego zawodu. Doszliśmy do momentu od którego wszystko 
zależało już tylko od nas, naszego wysiłku, zaangażowania, właściwego wy-
boru naszych przedstawicieli i pilnowania przestrzegania etyki zawodowej.

Doceńmy wysiłek, zaangażowanie i negocjacyjne umiejętności naszych 
starszych kolegów i koleżanek, ówczesnych liderów naszej zawodowej sa-
morządności. Był to czas ogromnej pracy, która przyniosła trwałe efekty.

Te jubileuszowe rozważania przypominają, że warto było, że się udało� 
Teraz już tylko – tak trzymać� 

Dziś w życiu publicznym wybrzmiewa hasło „Chwała Ukrainie”. Więc może 
powiedzmy – chwała koleżankom i kolegom, którzy u tych początków stara-
li się i starają się cały czas o dobre imię zawodu i samorządu. 

NA 40-lECIE NASZEj USTAWY O ZAWODZIE
„Zawód radcy prawnego liczy już kilkadziesiąt lat. Na ustawową regulację 

czekał 27 lat, na pełny samorząd zawodowy kolejne 7 lat, a na nowoczesną 
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ustawę o zawodzie jeszcze 8 lat. I nie było to czekanie z założonymi rę-
koma… Część tej drogi korporacja radcowska przeszła wspólnie z innymi 
samorządami zawodów zaufania publicznego. Po trwających 7 lat pracach 
legislacyjnych sejmów kolejnych kadencji, po sporach i kompromisach śro-
dowisko radców prawnych uzyskało… ustawę o ustroju zawodu”. 

Zakończyłem słowami, że „spór z adwokatami o kształt prawa i ustawo-
we reguły wykonywania obu zawodów pomocy prawnej powinien być już 
tylko historią. Pora teraz na rzetelną, merytoryczną współpracę z adwokata-
mi. Wyzwania i zagrożenia są dla obu zawodów w dużej mierze jednakowe. 
Połączenie tych zawodów w przyszłości będzie możliwe, gdy obie korpo-
racje uznają, że leży to w ich interesie. Nowa ustawa stanowiąca zwieńcze-
nie wieloletnich starań i wysiłków kolejnych pokoleń radcowskich samorzą-
dowców, jest radością i satysfakcją. Jest też zadaniem i wyzwaniem, którym 
trzeba sprostać wysiłkiem wszystkich członków korporacji i jej organów”.

Moja prognoza sprzed 23 lat jest ciągle aktualna. (Powyższy cytat ze 
wstępu do I, mojego autorstwa komentarza do ustawy o radcach prawnych 
(wydawnictwo C.H. Beck) z 1999 roku.)

W tym radosnym przecież jubileuszowym czasie wspomnijmy z szacun-
kiem i wdzięcznością nasze koleżanki i kolegów, którzy nasz samorząd i na-
szą izbę współtworzyli, a swoim zaangażowaniem, pasją, wiedzą i umiejęt-
nościami przyczynili się do utrwalenia zawodowej samorządności. Miejmy 
więc w życzliwej i pełnej szacunku pamięci: Emila Berendowicza, Aleksandra 
Czackiego, Stanisława Królikowskiego, Ewę Dąbrowską, Annę Kaim, Annę 
Zaleską, Mariana Wachowiaka, Franciszka Kotulskiego, Andrzeja Odorkiewi-
cza, Antoniego Olesia, Krystiana Baliona. Pamiętajmy też o liderach naszej 
izby – Andrzeju Popczyku, Andrzeju Skotnickim, Piotrze Boberze, Ryszardzie 
Ostrowskim. Niektórzy z nich już odeszli w smugę cienia. Pamiętajmy też 
o pierwszej Kierowniczce Sekretariatu naszej Izby – panującej nad chaosem 
tworzenia – Pani Ani Łudzeń.

O WYMIARZE SPRAWIEDlIWOŚCI
 • I Prezes Sądu Najwyższego M. Manowska przyznała, że zamrożenie 

przez nią działania Izby Dyscyplinarnej było niezgodne z prawem. Po-
wiedziała, że zrobiła to dla dobra Polski, żeby dać czas politykom, przy-
znała też, że złamała prawo świadomie, gdyż nie miała uprawnień, żeby 
zamrażać izbę, sąd, czy któregokolwiek sędziego. A na to minister Ziobro 
„te słowa… pokazują, że funkcja I Prezes Sądu Najwyższego mocno ją 
przerosła”.

 • Głowa boli! Czy wyobrażacie sobie jakieś inne Państwo, w którym mia-
łaby miejsce taka publiczna wymiana zdań?

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI
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 • Szefowa KE Ursula Von der Leyen powiedziała, że wyznaczyła jasne wa-
runki jakie Polska musi spełnić, aby Plan Odbudowy (i związane z tym 
finansowanie) został zatwierdzony: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, zmia-
ny w systemie dyscyplinowania sędziów oraz przywrócenie do pracy 
bezprawnie usuniętych sędziów. A na to premier Morawiecki ubolewa-
jąc nad brakiem porozumienia powiedział odkrywczo, że „Polska jest su-
werennym krajem, mamy zasady… będziemy określali warunki brzego-
we, które są dla nas akceptowalne.” Powstaje jednak pytanie czy aby na 
pewno Polska w pełni świadomie przystąpiła do Unii Europejskiej czy też 
może zrobiła to pod przymusem. Czyż nie jest żenujące, że przystępując 
do Unii zgodziliśmy się na reguły gry i wyciągamy ręce po Unijne pienią-
dze, ale próbujemy robić swoje?

 • Prezes TK J. Przyłębska utajniła oświadczenie majątkowe 5 osób za-
siadających w Trybunale, a jej oświadczenie utajniała I Prezes Sądu Naj-
wyższego (ustawa o TK tego nie przewiduje). Gdyby to był tylko kobiecy 
sojusz przeciwko plotkowaniu… Ale trzeba przyznać, że im wyższe sta-
nowisko, tym większa sprawność interpretacyjna. A przecież autorzy tych 
rozwiązań ustawowych wskazywali, że jest to „element preferowania jaw-
ności życia osób pełniących wysokie funkcje publiczne”. 

 • W 2017 roku przyjęto przepisy, które umożliwiły utworzenie Prokuratury 
Europejskiej – niezależnego organu unijnego do zwalczania przestępstw 
na szkodę finansową UE. Zaczęto ścigać oszustwa uderzające w budżet 
unijny. Polska i Węgry nie przystąpiły do Prokuratury Europejskiej (nie uwie-
rzycie, ale dlatego, że „kłóci się to z suwerennością Państwa Polskiego”). 

A trzeba by przypomnieć, że Prokuratura Krajowa wycofała akt oskar-
żenia przeciwko byłemu posłowi PIS o wyłudzenie pożyczki ze środków 
unijnych. 

KRÓTKO
 • Olga Tokarczuk i trzy inne noblistki skierowały do Parlamentu Europej-

skiego list dotyczący klęski humanitarnej i przemocy na granicy polsko-
-białoruskiej. Zaapelowano o nieodwracanie oczu i niezasłanianie uszu, 
bo jesteśmy „wspólnotą moralną”. 

 • Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że należy uznać za niebyłe 
orzeczenia sędziego powołanego z rażącym naruszeniem prawa. Kra-
kowski sędzia W. Żurek, znany z obrony niezawisłości sędziowskiej prze-
niesiony został przez Prezes Sądu do niższej instancji. Odwołał się bez 
skutku do KRS, a potem do SN, który odrzucił odwołanie. (Sędzia Stęp-
kowski) Teraz spór o status sędziego Stępkowskiego po orzeczeniu TSUE 
jest w toku, ale bez pośpiechu. Akta krążą pomiędzy izbami.
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 • Izba Kontroli Nadzwyczajnej I Spraw Publicznych Sądu Najwyższego 
nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem orzekł Europejski Trybunał 
Praw Człowieka. Polska naruszyła art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka gwarantujący prawo do rzetelnego procesu. (Orzeczenie wydano 
w związku z odwołaniem sędziów, którym odmówiono rekomendacji 
w konkursach, a także w związku z powołaniami sędziów przez prezy-
denta, pomimo iż NSA wstrzymał stosowanie rekomendacji KRS. 

 • Adwokaci Dubois, Giertych i Pietrzak przygotowują zawiadomienia do 
MTK o popełnieniu przestępstwa przez Z. Ziobro i B. Święczkowskiego 
(masowe zatrzymywanie przeciwników PiS-u)

 • Premier zapowiada w Parlamencie Europejskim, że Izba Dyscyplinarna 
SN zostanie zlikwidowana. (Ciekawe kto był inicjatorem jej powstania). 
Należy jednak wskazać, że to byłby zgniły kompromis, bo przebudowy 
wymaga cały system dyscyplinarny i przepisy podważające niezawisłość 
sędziowską.

 • Na jubileusz 40-lecia naszej ustawy zorganizowano spotkanie wszyst-
kich dotychczasowych Prezesów KRRP, a także konferencję naukową, ra-
zem z Uniwersytetem Jagiellońskim.

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał ważne zabezpieczenia blo-
kujące zawieszenia za stosowanie prawa EU czwórki sędziów. Wiąże to 
Izbę Dyscyplinarną SN. Polski rząd musi informować Trybunał o posie-
dzeniu Izby. 

 • Uprzednio zawiesił rozpoznanie przez Izbę Dyscyplinarną wniosku Pro-
kuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziemu SN W. Wróblowi. 
Wydał też środek zabezpieczający wobec sędzi sądu powszechnego zo-
bowiązując rząd do informowania Trybunału i sędziego o wyznaczonych 
terminach posiedzeń w sprawie zawieszenia. W tej sytuacji Izba Dyscypli-
narna powinna się wstrzymać od procedowania.

CYTATY NA KONIEC RUBRYKI
 • „Unia ma być taka jaka jest dla nas do przyjęcia,” (Marszałek Terlecki)
 • „Być w Unii, ale nie za wszelką cenę.” (Z. Ziobro)
 • „Będziemy walczyć z okupantem brukselskim.” (M. Suski)

Zenon Klatka
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1. WpRoWadzenie:
Według słowników wyraz „adresat” ma dwa znaczenia:
1. „osoba, dla której przeznaczony jest list lub paczka,
2. osoba, do której coś jest skierowane, zwłaszcza wypowiedź, publikacja, 

film, przedstawienie, konkurs, projekt”.1
Oba te znaczenia używane są bardzo często w dyskursie prawniczym. Przykła-

dowo, w Systemie Informacji Prawnej Lex na chwilę obecną zgromadzone jest 
blisko 200.000 orzeczeń, w których występuje słowo „adresat”2. Spora część tych 
użyć odnosi się do adresatów rozmaitych przesyłek, listów, paczek, a także de-
cyzji administracyjnych, zaleceń, upomnień, wezwań czy roszczeń. Nas jednak 
interesuje pojęcie adresatów prawa, a więc specyficznego rodzaju komunika-
tu. Występuje ono w wielu wariantach. Możemy spotkać się z wypowiedziami 
o „adresatach prawa” (ok. 3.000 orzeczeń), „adresatach normy prawnej (ok. 12.000 
orzeczeń), „adresatach nakazu” (ok. 6000 orzeczeń), „adresatach zakazu” (ok. 150 
orzeczeń), „adresatach obowiązków” (ok. 4500 orzeczeń), „adresatach uprawnień” 
(ok. 300 orzeczeń), „adresatach ustawy” (ok. 300 orzeczeń), czy „adresatach regu-

1  Wielki Słownik Języka Polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego, dostępny pod adresem: https://
wsjp.pl (dostęp z dnia 18.05.2022 r.), bardzo zbliżone definicje podane są w Słowniku Języka Pol-
skiego PWN, dostępnego pod adresem: https://sjp.pwn.pl/ (dostęp z dnia 18.05.2022 r.).

2  Stan na 18.05.2022 r. Można zauważyć, że wszystkich orzeczeń zgromadzonych w tej bazie 
jest ok. 2.640.000. A zatem słowo „adresat” – statystycznie rzecz biorąc – pojawia się w mniej wię-
cej co trzynastym orzeczeniu.

PO CO PRAWNIKOM  
WIEDZA O ADRESATACH PRAWA?

Zygmunt Tobor      Mateusz Zeifert 
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lacji” (ok. 200 orzeczeń). Wyrażenia te pojawiają się także w publikacjach prawni-
czych i z pewnością – choć to materia trudniejsza do zbadania – w rozmaitych 
wypowiedziach szeroko rozumianej praktyki prawniczej, jak umowy, pisma pro-
cesowe, ekspertyzy prawne, akty oskarżenia itd. Kim są owi adresaci? Czy wiedza 
o nich ma jakąś praktyczną doniosłość? Niniejszy artykuł stanowi próbę udziela-
nia wstępnych odpowiedzi na te pytania.

2. adResaci noRmy pRaWnej
Zacznijmy od ustaleń teoretycznych. Pojęcie adresatów prawa jest pojęciem wielo-

znacznym3. Podstawowe znaczenie ma rozróżnienie pojęć adresata normy prawnej i adre-
sata przepisu prawnego (tekstu prawnego)4. Norma prawna jest najczęściej rozumiana 
jako pewna konstrukcja teoretyczna w taki czy inny sposób odtworzona, zrekonstruowa-
na czy „dekodowana” z tekstu prawnego, zawierającego przepisy. Koncepcji normy praw-
nej było w prawoznawstwie sporo i nie miejsce tu na ich omawianie. Dość powiedzieć, 
że rozumienie adresata normy prawnej zależy ściśle od przyjmowanej koncepcji normy. 
Przykładowo, na gruncie popularnej w Polsce koncepcji poznańskiej normy postępo-
wania stanowią „wyrażenia, które określonemu podmiotowi (adresatowi) w określonych 
okolicznościach nakazują określone zachowanie się bądź zakazują go”5. Przy takim posta-
wieniu sprawy adresatem będzie podmiot, na który norma nakłada obowiązek prawny, 
względnie „podmiot, którego zachowanie się może być kwalifikowane jako zgodne lub 
niezgodne z normą”6. Zauważmy, że może to prowadzić do dość nieintuicyjnych wnio-
sków. Jako przykład niech posłuży nam przepis Kodeksu cywilnego:

„Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działa-
niem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne”7.

Kto jest adresatem normy zawartej (zakodowanej) w tym przepisie? Z pewnoś-
cią nie będzie to przedsiębiorca, bowiem na niego nie został tu nałożony żaden 
obowiązek (nakaz lub zakaz zachowania). Przedsiębiorcy przepis ten przyznaje 
uprawnienie (kompetencję) do dokonania określonej czynności konwencjonal-
nej (żądania zaniechania działania naruszającego prawo do firmy), której doko-
nanie aktualizuje obowiązek po stronie osoby naruszającej do zaprzestania tego 
naruszenia8. Okazuje się więc, że w istocie adresatem normy jest naruszyciel (a 
być może w dalszej kolejności także organ państwa właściwy do rozstrzygania 
powstałych na tym gruncie sporów), co może kłócić się z prawniczą intuicją 
i uzusem językowym.

3  T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Kraków 1986, str. 52.
4  T. Gizbert-Studnicki, Język prawny…, str. 52.
5  M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012, str. 17.
6  T. Gizbert-Studnicki, Język prawy…, str. 52.
7  Art. 4310 zd. pierwsze k.c.
8  Z. Ziembiński, Kompetencja i norma kompetencyjna, RPEiS 1969, z. 4, str. 34–35.
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Nieco inne zagadnienia pojawiają się na gruncie prawa karnego, a dokład-
niej przepisów przewidujących sankcje karne. Pytanie o adresata normy zawartej 
w przepisie: „Kto zabija człowieka podlega karze….”9 jest często wykorzystywane 
jako pretekst do teoretycznoprawnej dyskusji na zajęciach ze studentami pierw-
szego roku studiów prawniczych. W nauce prawa popularną odpowiedzią na to 
podchwytliwe pytanie jest koncepcja norm sprzężonych. Twierdzi się mianowi-
cie, że przepis ten wysławia nie jedną, lecz dwie normy prawne: normę sankcjo-
nowaną, która zakazuje opisanego w przepisie zachowania i normę sankcjonu-
jącą, która nakazuje wymierzenie wskazanej w przepisie kary w razie naruszenia 
normy sankcjonowanej10. Każda z tak wyróżnionych norm będzie miała innego 
adresata: adresatem normy sankcjonowanej będzie obywatel, adresatem normy 
sankcjonującej – organ państwa11. Pojawiają się tu rozmaite szczegółowe proble-
my, które jednak mają znaczenie głównie akademickie12. 

3. adResaci tekstu pRaWnego (pRzepisu pRaWnego)
W tym miejscu należy wprowadzić pojęcie adresata przepisu prawnego 

(tekstu prawnego). O ile adresat normy prawnej jest pojęciem stricte prawni-
czym, o tyle pojęcie adresata tekstu prawnego ma proweniencję socjolingwi-
styczną. Oznacza ono „osobę, na którą zorientowane jest zachowanie języko-
we nadawcy” lub inaczej odbiorcę komunikatu13. Niektórzy autorzy posługują 
się tu pojęciem zamierzonego lub spodziewanego odbiorcy14. Zauważmy, że 
osoba ta nie zawsze będzie pokrywać się z adresatem nakazu/zakazu zawar-
tego w normie prawnej. I tak, przedsiębiorca może nie być adresatem normy 
wysłowionej w przepisie art. 4310 zd. pierwsze Kodeksu cywilnego, ale z całą 
pewnością będzie zamierzonym odbiorcą komunikatu, który ten przepis sta-
nowi. Dostrzega się to w teorii legislacji. Przykładowo, Sławomira Wronkowska 
i Maciej Zieliński w kontekście problemu komunikatywności tekstu prawnego 
wskazują – obok adresatów norm – na dwie inne istotne kategorie podmio-
tów: recypientów działania (tj. podmioty, do których w jakiś sposób odnoszą się 
nakazane/zakazane działania adresatów norm) oraz kontrolerów (tj. podmioty 

9  Art. 148 § 1 k.k.
10  M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, War-

szawa 2012, str. 122–124, 163 i n.
11  M. Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna…, str. 177–178. 
12  Por. W. Wróbel, Struktura normatywna przepisu prawa karnego, RPEiS 1993, z. 3, str. 96 i n.; M. 

Dąbrowska-Kardas, Analiza dyrektywalna…, str. 163 i n.
13  T. Gizbert-Studnicki, Język prawny…, str. 52–54, 119 i n.
14  S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do Zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 

2002 r., Warszawa 2012, str. 39.
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kontrolujące realizację norm przez ich adresatów)15. Trafnie podnoszą przy tym, 
że recypientów bywa niekiedy więcej niż adresatów i dlatego nie wolno ich 
pomijać w rozważaniach nad optymalną redakcją tekstu prawnego16. Mamy 
zatem adresata jako podmiot, na który ustawa nakłada obowiązek oraz adre-
sata jako zamierzonego odbiorcę tekstu prawnego. To ostatnie pojęcie wiąże 
się z wizją prawa jako rodzaju komunikacji17. W każdym procesie komunikacji 
mamy do czynienia z nadawcą i odbiorcą. W przypadku prawa nadawcą jest 
niewątpliwie prawodawca, pojawia się jednak pytanie: kto jest odbiorcą? 

Odpowiedzi na to pytanie można udzielać na kilku poziomach ogólności. 
Na najwyższym poziomie rozważyć warto dwie możliwości. Możemy uznać, że 
prawo adresowane jest do ogółu społeczeństwa. Istnieje społeczne oczekiwa-
nie, że prawo będzie jasne i zrozumiałe dla przeciętnego obywatela. Mówi się 
o konstytucyjnym „prawie do dobrego prawa”18. Trybunał Konstytucyjny z art. 
2 ustawy zasadniczej wywiódł m. in. „wymóg stanowienia prawa spójnego, jas-
nego i zrozumiałego dla obywateli”19. Słynne stało się powiedzenie Rudolfa von 
Iheringa, że kodyfikator winien „myśleć jak filozof, a przemawiać po chłopsku”20. 
Historia prawa zna szereg anegdot, w których redaktor danego aktu prawnego 
„testował” projektowany przez siebie tekst na przedstawicielu niższej warstwy 
społecznej po to właśnie, by upewnić się co do jego zrozumiałości21. Założe-
nie, że prawo jest adresowane do obywateli stanowi aksjomat ruchu na rzecz 
upraszczania języka prawnego (Plain Legal Language), który od kilkudziesięciu 
lat święci triumfy w krajach anglosaskich22.

Założenie, że prawo jest adresowane do obywateli ma jeden ewidentnie sła-
by punkt: obywatele w rzeczywistości nie czytają aktów prawnych. Oczywiście, 
twierdzenie to jest pewnym uproszczeniem. Jednak prawników nie trzeba chy-
ba przekonywać, że – ogólnie rzecz biorąc – przeciętny obywatel bardzo rzad-

15  S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawych, Warszawa 
1993, str. 142–143.

16  S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady…, str. 142.
17  Okazuje się, że nawet autorzy kwestionujący adekwatność tradycyjnego komunikacyjnego 

modelu prawa nie mogą obejść się bez pojęcia adresatów prawa, por. np. M. Matczak, Imperium 
tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego, Warszawa 2019, passim.

18  M. Pruszyński, Jasność, zrozumiałość i językowa poprawność prawa jako warunek jego zgod-
ności z Konstytucją [w:] Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa: 
materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Komisje 
Ustawodawcza, red. K. Bochenek, Warszawa 2007, str. 33.

19  Postanowienie TK z 14.02.2012 r., S 1/12, OTK-A 2012, nr 2, poz. 19.
20  B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Kraków 148, str. 133.
21  Por. np. B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy…, str. 130–134; T. Gizbert-Studnicki, Język 

prawny…, str. 153; M. Pruszyński, Jasność, zrozumiałość…, str. 34.
22  Por. np. N. Zych, Idea plain language a teksty prawne, „Przegląd Legislacyjny” 2016, nr 3.
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ko sięga do oficjalnego tekstu aktu prawnego, a informacje o swoich prawach 
i obowiązkach czerpie raczej z innych źródeł. Intuicje te znajdują potwierdzenie 
w badaniach empirycznych. Z ankiet przeprowadzonych przez Grzegorza Wier-
czyńskiego w 2013 r. wynika, że najczęstszymi źródłami wiedzy o prawie w na-
szym społeczeństwie są: kontakty towarzyskie, popularne fora i serwisy inter-
netowe, a także pracownicy sądów i urzędów. Dzienniki urzędowe i prawnicze 
elektroniczne bazy danych plasują się na szarym końcu zestawienia23. W efekcie 
przeciętny obywatel ma bardzo mgliste pojęcie o treści prawa i możemy co naj-
wyżej mówić o fikcji powszechnej znajomości prawa24. Nie bez powodu zresztą 
w naszej kulturze prawnej jedną z fundamentalnych zasad jest ignorantia iuris 
nocet. Mimo to, jak wiemy, system prawny co do zasady działa: obywatele do-
chodzą swoich praw, przestępcy trafiają do więzień, organy administracji wydają 
decyzje, sądy rozstrzygają spory. 

Jak pogodzić te ustalenia z przekonaniem, że to właśnie obywatele są adre-
satami tekstów prawnych? Zdaniem jednego z amerykańskich autorów moż-
liwe są dwa wyjścia25. Po pierwsze, możemy uznać, że teksty prawne w istocie 
nie mają większego znaczenia w stosowaniu prawa. Byłaby to afirmacja rady-
klanej wersji realizmu prawnego, deprecjonującej rolę law in books na rzecz 
law in action. Takie rozwiązanie jest trudne do pogodzenia z praktyką funkcjo-
nowania obrotu prawnego, w którym to właśnie przepisy prawne są nieustan-
nie przywoływane, cytowane, komentowane, interpretowane i stosowane. Po 
drugie, możemy uznać, że powszechna znajomość prawa nie jest wymogiem 
funkcjonowania systemu prawnego. Wystarczy, że prawo znane jest organom 
państwa, tj. sędziom, urzędnikom, prokuratorom, policjantom, notariuszom itd. 
To oni bowiem są rzeczywistymi adresatami prawa. Filozoficzne podłoże dla tej 
koncepcji odnaleźć można na przykład w „czystej teorii prawa” Hansa Kelsena.

Można wreszcie obrać bezpieczną drogę pośrednią i przyjąć, że adresatami 
prawa są zarówno obywatele, jak i organy państwa. Wprowadza się tu rozma-
ite rozróżnienia, np. „adresaci norm – stosujący przepisy”26, „adresaci pierwotni 
– adresaci wtórni”27 czy „adresaci – audytorium”28. Pewnym wariantem tej kon-
cepcji jest uznanie, że niektóre teksty prawne są adresowane do obywateli, inne 
zaś – do organów państwa. Innymi słowy: „różne teksty prawne przeznaczone 

23  G. Wierczyński, Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawo-
twórczej, Gdańsk 2015, str. 245 i n.

24  T. Gizbert-Studnicki, Język prawny…, str. 147.
25  D. Stevenson, To Whom Is the Law Addressed?, „Yale Law & Policy Review” 2003/1, str. 107-108.
26  B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy…, str. 130-131.
27  Por. np. S. Kaźmierczyk, Adresat normy prawnej, AUWr PPiA 1975, z. 6, str. 9.
28  D. Louk, The Audiences of Statutes, Cornell Law Review 2019, nr 105, str. 140–141, przyp. 5.
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są dla różnych kręgów adresatów”29. O tym, dla kogo przeznaczony jest kon-
kretny tekst prawny, decyduje intencja prawodawcy, która może być przedmio-
tem sporu30. Wskazówek w tej kwestii należałoby w pierwszej kolejności szukać 
w przepisie określającym tzw. zakres podmiotowy danej ustawy. Zgodnie z Za-
sadami techniki prawodawczej w przepisie tym wskazuje się „krąg podmiotów, 
do których [ustawa] się odnosi”31. W teorii legislacji słusznie podniesiono, że 
zakres ten może obejmować nie tylko adresatów norm zawartych w ustawie, 
lecz także inne podmioty, które są jej odbiorcami (jak choćby wskazani wyżej 
recypienci działania)32. 

Problem w tym, że wiele ustaw nie ma wyraźnie określonego zakresu pod-
miotowego. Krąg odbiorców takich ustaw często jawi się jako bardzo szeroki 
i zróżnicowany. Nie będzie zatem zbyt ryzykowna teza, że jedna ustawa może 
zawierać przepisy skierowane do różnych adresatów. Posłużmy się przykładem 
ustawy Prawo wodne33. Prima facie wydaje się, że inny jest adresat przepisu 
ustanawiającego zasadę powszechnego korzystania z wód34, inny jest adresat 
przepisów o prowadzeniu ewidencji kąpielisk przez wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta35, jeszcze inny zaś – adresat przepisów o obowiązku prowadze-
nia pomiarów czystości wód przez odpowiednie służby36.

4. adResaci a stosoWanie pRaWa
Powyższe rozważania miały w głównej mierze wymiar teoretyczny. W jaki spo-

sób przekładają się one na praktyczne problemy prawnicze? Czy ustalenie adresa-
ta prawa, ustawy lub konkretnego przepisu może mieć wpływ na rozstrzygnięcie 
sprawy? Odpowiedź jest zdecydowanie pozytywna. Orzecznictwo sądowe pełne 
jest wypowiedzi wiążących istotne konsekwencje prawne z ustaleniem adresa-
tów tekstu prawnego (rozumianego jako cała ustawa lub pojedynczy przepis). 
Najczęściej chodzi o kwestie procesowe. Rozpatrzmy kilka przykładów (podkre-
ślenia nasze – Z.T., M.Z.). 

29  T. Gizbert-Studnicki, Język prawny…, str. 119.
30  M. Kłodawski, Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim 

prawoznawstwie [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wend-
land, Poznań 2012, str. 217; T. Gizbert-Studnicki, Język prwany…, str. 51–54.

31  § 2 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie «Za-
sad techniki prawodawczej» (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283, dalej: ZTP).

32  S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz…, str. 31.
33  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).
34  Art. 32 ust. 1 ww. ustawy: „Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania 

z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód 
morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”.

35  Np. Art. 38 ww. ustawy.
36  Np. art. 113–119 ww. ustawy.
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Ustalenie, że to strona (a nie sąd) jest adresatem danego przepisu może prowa-
dzić do wniosku, że sąd nie mógł danego przepisu naruszyć, a zatem – nie można 
czynić z jego naruszenia podstawy do wniesienia środka zaskarżenia: 

 • „Norma z art. 232 k.p.c. adresowana jest wyłącznie do stron i sąd orzekający nie 
może jej w żaden sposób uchybić”37.

 • „Adresatem normy z art. 3 k.p.c. nie jest sąd, lecz strony, nie można zatem za-
rzucać, że sąd go naruszył”38.

 • „Przepis art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c. nie jest przepisem prawa materialnego tylko 
przepisem prawa procesowego, adresowanym do strony i określającym pierwszą 
podstawę kasacyjną, na której strona ta może oprzeć skargę kasacyjną. Przepis 
ten nie jest więc adresowany do sądu drugiej instancji, nie określa jego uprawnień 
ani obowiązków, i dlatego nie może być przedmiotem naruszenia przez ten sąd 
poprzez jego niezastosowanie w postępowaniu apelacyjnym, kończącym się wy-
daniem prawomocnego wyroku”39.

 • Z kolei ustalenie, że adresatem danego przepisu jest sąd (a nie strona) może pro-
wadzić do wniosku, że strona nie może się skutecznie na ten przepis powoływać: 

 • „Podstawą zarzutu kasacji nie może być skorzystanie z przepisu art. 449a § 1 
k.p.k. Jest to bowiem przepis adresowany do sądu odwoławczego i ten sąd we-
dług swojego uznania może zwrócić akta w celu uzupełnienia uzasadnienia”40. 

 • „Przypomnieć trzeba, że przepis art. 5 § 2 k.p.k. jest w istocie adresowany do 
sądu, a do jego obrazy dochodzi wówczas, gdy sąd stwierdza, iż w sprawie ist-
nieją wątpliwości, których nie da się rozstrzygnąć, a mimo to nie rozstrzyga ich na 
korzyść oskarżonego”41. 

 • Warto tu wspomnieć, że zdaniem niektórych autorów w pewnym sensie ana-
logiczne rozumowanie należałoby zastosować do konstytucyjnych klauzul gene-
ralnych, jak „państwo prawa” czy „sprawiedliwość społeczna”. Jeżeli uznamy, że 
adresatem tych przepisów jest władza ustawodawcza (a nie sądownicza), będzie 
miało to daleko idące konsekwencje ustrojowe. Przykładowo, na tej podstawie 
Józef Nowacki twierdził, że Trybunał Konstytucyjny „bezpodstawnie przypisuje 
sobie, w imię aprobowanej przezeń ideologii, prawo ingerowania w dziedzinę 
kompetencji prawodawczej”42. 

37  Wyrok SA w Katowicach z 10.10.2018 r., I ACa 226/18, LEX nr 2610080; Wyrok SA w Gdańsku 
z 23.09.2016 r., V ACa 221/16, LEX nr 2188865.

38  Wyrok SA w Lublinie z 1.08.2013 r., I ACa 247/13, LEX nr 1363302.
39  Wyrok SN z 14.10.2016 r., I CSK 631/15, LEX nr 2155203.
40  Postanowienie SN z 20.12.2017 r., V KK 465/17, LEX nr 2433087.
41  Postanowienie SN z 24.11.2005 r., V KK 167/05, OSNSK 2005/1, poz. 2216; por. też: wyrok SA 

w Katowicach z 9.03.2017 r., II AKa 521/16, LEX nr 2661567.
42  J. Nowacki, Klauzula „państwo prawne” a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego [w:] J. No-

wacki, Studia z teorii prawa, Kraków 2003, str. 54–55.

PRAWO



KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch 23

 • Czasami ustalenie adresata danego przepisu pozwala rozstrzygnąć spór 
kompetencyjny lub określić prawidłowe relacje pomiędzy organami państwa: 

 • „W procedurze kasacyjnej Sąd Najwyższy orzeka jako sąd prawa, a zatem 
nie prostuje błędów rachunkowych zaskarżonej części wyroku Sądu drugiej 
instancji na podstawie art. 350 § 1 k.p.c., bo ten przepis jest skierowany do 
tego Sądu orzekającego, a nie do Sądu Najwyższego”43; 

 • „Przepis art. 442 § 1 k.p.k. adresowany jest do sądu, rozpoznającego sprawę 
po uchyleniu wyroku i przekazaniu przez sąd odwoławczy sprawy do ponow-
nego rozpoznania”44.

 • „Przepis art. 8 k.p.a. adresowany jest do organów administracji publicznej, 
nie zaś do sądu administracyjnego”45.
Widzimy zatem, że ustalenie adresatów przepisu może mieć istotne zna-

czenie dla jego zastosowania, naruszenia, egzekwowania itd. Warto o tym pa-
miętać. Wykazanie, że sporny przepis adresowany jest do strony, a nie do sądu 
(lub odwrotnie) może nam – jako pełnomocnikom – zaoszczędzić sporo czasu 
i energii, które normalnie poświęcilibyśmy na budowanie naszej argumentacji. 

5. adResaci a Wykładnia pRaWa
Kolejnym istotnym wątkiem jest rola pojęcia adresata tekstu prawnego 

w procesie interpretacji prawa. Dominujące w Polsce koncepcje wykładni nie 
poświęcają temu zagadnieniu zbyt wiele uwagi. Tymczasem można tu dostrzec 
interesujące powiązania. Drury Stevenson pisze, że powiązania te mają charak-
ter dwustronny. Z jednej strony częścią tego, co wyróżnia adresata prawa jest 
uprawnienie do dokonywania „prawnie doniosłej” interpretacji tekstu prawne-
go46. Z drugiej strony, ustalenie adresata prawa wyznacza nam zakres jego moż-
liwych interpretatorów47. Takie postawienie sprawy nie do końca nas przekonuje, 
jest bowiem ściśle powiązane z kontrowersyjnym przekonaniem, że wyłącznymi 
adresatami prawa są organy państwa. Bliska jest nam natomiast teza sformułowa-
na przez innego amerykańskiego autora, że ustalenie, kto jest adresatem tekstu 
prawnego powinno przekładać się na stosowane metody jego wykładni48. 

Jeżeli uznamy, że prawo adresowane jest do obywateli, uzasadnione staje się 
sięganie do takich narzędzi interpretacyjnych, które są dostępne i zrozumiałe dla 
obywateli. W szczególności chodzić tu będzie o sięganie do wykładni językowej, 
a w szczególności odczytanie ustawy zgodnie z jej potocznym (powszechnym, 

43  Wyrok SN z 19.04.2017 r., II PK 57/16, LEX nr 2294397.
44  Wyrok SN z 7.12.2017 r., III KK 200/17, LEX nr 2434666.
45  Wyrok NSA z 22.02.2017 r., II OSK 1480/15, LEX nr 2297853.
46  Stevenson, str. 144.
47  D. Stevenson, To Whom…, str. 143.
48  D. Louk, The Audiences…, str. 219 i n.
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ogólnym) znaczeniem. Przekonanie o pierwszeństwie znaczenia powszechnego 
jest stałym elementem zachodniej kultury prawnej49. W Polsce kanoniczną postać 
nadał mu Jerzy Wróblewski formułując tzw. dyrektywę znaczenia potocznego: 
„Zwrotom interpretowanym nie można bez dostatecznych powodów przypisywać 
swoistego znaczenia prawnego, ale gdy ustali się, że takie znaczenie mają, wówczas 
należy posługiwać się nim bez względu na to, jakie znaczenie mają równokształ-
tne zwroty w języku potocznym”50. Dyrektywa ta jest bardzo często przywoływa-
na w orzecznictwie, np. „Zgodnie z dyrektywą domniemania języka potocznego 
pojęcia niezdefiniowane przez prawodawcę należy interpretować oraz ustalać ich 
sens zgodnie z ich znaczeniem przyjętym w języku potocznym”51. A w krajach an-
glosaskich odpowiednikiem tej zasady wykładni jest tzw. ordinary meaning rule52. 
Literatura na ten temat jest ogromna, dyskutowane są m. in. słuszność tej zasady, 
jej zakres, prawidłowe sposoby ustalania „zwykłego” znaczenia, samo pojęcie „zwy-
kłego” znaczenia w ujęciu filozoficznym czy lingwistycznym, itd.53. W tym miejscu 
chcemy jednak zwrócić uwagę na uzasadnienie aksjologiczne przypisywania teks-
towi prawnemu znaczenia powszechnego (czy w ogóle dawania pierwszeństwa 
wykładni językowej). Jak wskazał jeden z sądów: „Nie można wymagać od podat-
nika, by sens normy prawnej odczytywał w drodze skomplikowanych zabiegów 
interpretacyjnych, stosując przy tym wykładnię systemową, historyczną i celowoś-
ciową (…). Obywatele mają prawo działać w zaufaniu do tego co zostało zapisane 
w treści normy prawnej”54. Idzie zatem o pewność prawa. Sądy nie powinny wykła-
dać przepisów w sposób, który odbiega od ich spodziewanego rozumienia przez 
obywateli. Przypomnijmy, że wymóg ten skorelowany jest z nałożonym na prawo-

49  Por. A. Grabowski, Siła argumentu interpretacyjnego z prawniczego domniemania języka (zna-
czenia) potocznego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2016, nr 3, s. 357–360; L. Morawski, Zasady wy-
kładni prawa, Toruń 2010, str. 98–99.

50  J. Wróblewski, Zagadnienia Teorii Wykładni Prawa Ludowego, Warszawa 1959, str. 245.
51  Wyrok NSA z 5.01.2016 r., II OSK 1073/14, LEX nr 2033929.
52  „Absent some reason for deviation, such as words with technical or special legal meanings, 

the language used in legal texts should be viewed as corresponding with the language used in 
nonlegal communications”. S. Gries, B. Slocum, Ordinary Meaning and Corpus Linguistics, Brigham 
Young University Law Review 2017 nr 6, s. 1419.

53  Por. przykładowo: B. Slocum, Ordinary Meaning: A Theory of the Most Fundamental Principle of 
Legal Interpretation, Chicago 2015; T. Lee, S. Mouritsen, Judging Ordinary Meaning, Yale Law Journal 
2018 nr 4, s. 813 i n.; L. Solan, The Language of Statutes: Laws and Their Interpretation, Chicago 2010; A. 
Scalia, B. Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, St. Paul (MN) 2012.

54  Uchwała NSA z 13.07.2009 r., I FPS 3/09, ONSAiWSA 2009/6, poz. 101. Por. też wyrok NSA 
z 5.08.2004 r., FSK 372/04, ONSA WSA 2005, nr 1, poz. 17: „źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, 
jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, 
albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komu-
nikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo”.
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dawcę obowiązkiem tworzenia przepisów, które będą dla obywateli zrozumiałe55. 
Jako najlepsze źródło poszukiwania powszechnego znaczenia słów, tak w kon-
tekście interpretacji jak i legislacji, wskazuje się zwykle słowniki języka polskiego56. 
W ostatnich latach powszechnie dostępne stały się także korpusy językowe, które 
– w ocenie wielu prawników i lingwistów – lepiej nadają się do tego celu57. 

Co jednak stanie się, kiedy ustalimy, że adresatem ustawy lub konkretnego 
przepisu nie jest przeciętny obywatel, lecz organ państwa albo profesjonalista 
w danej dziedzinie? Wówczas etyczna wartość powszechnego znaczenia zni-
ka58. Jak zauważył Bogumił Brzeziński „dyrektywa języka potocznego powinna 
być wytyczną zarówno zasad redagowania, jak i wykładni przepisów prawnych 
zwłaszcza w tych przypadkach, w których adresatem norm prawnych są zwy-
kli obywatele, a nie prawnicy lub specjaliści z określonej dziedziny nauki, czy 
techniki, bo tylko od nich można wymagać znajomości określonych języków 
specjalistycznych”59. Potwierdzają to ustalenia teoretyków legislacji. Wskazuje 
się mianowicie, że w przypadkach, gdy przepisy adresowane są do określonej 
grupy adresatów (np. tzw. kontrolerów czyli organów państwa) wolno odstą-
pić od powszechnej komunikatywności na rzecz komunikatywności w sto-
sunku do danej grupy60. Co z tego wynika dla praktyki interpretacyjnej? Jeżeli 
ustalimy, że dana ustawa lub przepis jest adresowany do określonej grupy 
specjalistów, łatwo będzie nam uzasadnić odstąpienie od powszechnego 
znaczenia użytych w nim słów czy nawet w ogóle od wykładni językowej. Pa-
miętajmy, że konflikt pomiędzy wykładnią językową, a pozajęzykową stano-
wi – pomimo niezliczonych prac teoretycznych próbujących zdyskredytować 
samą ideę tego rozróżnienia – „kość niezgody” w bardzo wielu tzw. trudnych 
przypadkach stosowania prawa (hard cases)61. Sądy nadal nieufnie odnoszą 

55  Por. § 6 ZTP: „Przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla 
adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy”.

56  Por. np. M. Zieliński, Wykładnia prawa…, str. 336; A. Malinowski, Jednoznaczność i precyzja 
słów w tekście prawnym [w:] Zarys metodyki pracy legislatora, red. A. Malinowski, Warszawa 2009, 
str. 284.

57  W literaturze polskiej dyskusja ta została zaledwie rozpoczęta, por. E. Kubicka i in., Wykorzy-
stanie Słowników w Interpretacji Prawniczej – Implikacje Praktyczne, Kwartalnik Sądowy Apelacji 
Gdańskiej, nr 1 (2015): 25–50 Z. Tobor, M. Zeifert, Korpusy językowe jako narzędzie interpretacji 
prawa. Amerykańska teoria i praktyka, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2020, nr 4; 
Z. Tobor, M. Zeifert, Linguam novit curia? Analiza korpusowa w prawie karnym – przyczynek do 
dyskusji, Forum Polityki Kryminalnej 2021, nr 1.

58  D. Stevenson, To Whom…, str. 150.
59  B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, str. 45, cyt. za: L. Moraw-

ski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, str. 100.
60  S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady…, str. 143.
61  Por. Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013, str. 134-152.
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się do argumentów pozajęzykowych i wymagają ważnych powodów dla od-
stąpienia od rezultatów wykładni językowej, np. 

„Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Skarżącego, że wykład-
nia art. […] przeprowadzona przez Sąd pierwszej instancji pozostaje w oczywi-
stej sprzeczności z jego literalnym brzmieniem. Sąd pierwszej instancji wskazał 
wprawdzie, że pozostaje ona »w zgodzie zarówno z wykładnią funkcjonalną jak 
i systemową przepisów prawa podatkowego«, niemniej jednak nie przedstawił 
wystarczających racji, które przemawiałyby za odstąpieniem od wykładni języ-
kowej powyższego przepisu”62. 

W naszej ocenie taką „wystarczającą racją” może być ustalenie, że dany prze-
pis jest adresowany nie do ogółu społeczeństwa, lecz do szczególnego grona 
adresatów o znacznie większej wiedzy prawniczej lub specjalistycznej. W takich 
przypadkach odwołanie się do bardziej wysublimowanych narzędzi interpre-
tacyjnych nie powinny być traktowane jako zamach na pewność prawa czy 
naruszenie zasady ochrony zaufania. Dla tego podejścia charakterystyczne są 
następujące stwierdzenia: „znaczenie przepisu zależy nie tylko od językowego 
sformułowania (kontekstu językowego), lecz także od treści innych przepisów 
(kontekstu systemowego) oraz całego szeregu wyznaczników pozajęzykowych, 
takich jak: cele, funkcje regulacji prawnej i przekonania moralne”63. Jeśli chodzi 
o katalog narzędzi interpretacyjnych, mamy tu na myśli przykładowo: 

 • wykładnię systemową zewnętrzną, tj. odczytanie spornego przepisu 
z uwzględnieniem przepisów z innych aktów prawnych64, 

 • wykładnię historyczną, tj. porównanie różnych wersji danego przepisu65,
 • wykładnię „prounijną” tj. odczytanie spornego przepisu z uwzględnieniem 

przepisów aktów unijnych oraz zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej66,
 • wykładnię komparatystyczną, tj. odczytanie spornego przepisu z uwzględ-

nieniem podobnych przepisów w innych systemach prawnych 67,
 • wykładnię genetyczną albo inaczej materiały legislacyjne, tj. sięganie do 

dokumentów wytworzonych w procesie tworzenia danego przepisu (aktu 
prawnego)68.

62  Wyrok NSA z 2.04.2014 r., II FSK 2671/13, LEX nr 1485432.
63  Wyrok WSA w Białymstoku z 20.05.2021 r., II SA/Bk 306/21, LEX nr 3190080.
64  Por. np. A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podat-

kowego, Warszawa 2009, str. 98 i n.
65  Por. np. Z. Tobor, Wykładnia historyczna [w:] O prawie i jego dziejach. Księgi dwie. Studia 

ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i sie-
demdziesięciolecie urodzin. Księga II, red. M. Mikołajczyk, Białystok-Katowice 2010.

66  Por. np. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, str. 143–147.
67  Por. np. L. Morawski, Zasady wykładni…, str. 172–173.
68  Por. np. A. Bielska-Brodziak, Po co prawnikom materiały legislacyjne?, Radca.pl. Kwartalnik 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 2017, nr 3(15).

PRAWO



KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch 27

Wszystkie wymienione powyżej „metody” wykładni (a zapewne także wiele 
innych, tu pominiętych) mogą być oceniane jako skomplikowane, wyrafinowa-
ne, trudnodostępne, przekraczające możliwości przeciętnego obywatela. Istot-
nie, stanowią one fachowe narzędzia prawniczego rzemiosła. Wykorzystanie ich 
do odczytania przepisów, które adresowane są do ogółu społeczeństwa może 
nasuwać pewne zastrzeżenia etyczne w sytuacji, gdy skutkuje odstąpieniem 
od „zwykłego” (a więc dostępnego dla przeciętnego obywatela) znaczenia teks-
tu. Natomiast zastrzeżenia te bledną w odniesieniu do przepisów, które nie są 
adresowane do ogółu społeczeństwa, ale do grupy fachowców (prawników, 
profesjonalistów, organów państwa itd.). Warto o tym pamiętać formułując ar-
gumenty za taką czy inną „prawidłową” interpretacją spornego przepisu.

6. podsumoWanie
Jesteśmy zdania, że pojęcie adresatów prawa stanowi „brakujące ogniwo” 

wielu teorii tworzenia i stosowania prawa. Sporo mówi się o komunikatywności 
przepisów prawa, ale często zapomina, że komunikatywność jest cechą zrelaty-
wizowaną do grona zamierzonych odbiorców tekstu69. Sporo mówi się również 
o pierwszeństwie wykładni językowej i jej gwarancyjnej funkcji, ale nie zawsze 
towarzyszy tym wypowiedziom namysł nad wartościami, które są w ten sposób 
chronione. Uwzględnienie w tego typu rozważaniach pojęcia adresatów prawa 
może niektóre problemy ukazać w nowym świetle. Dla praktyków zaś wiedza 
o nim stanowi cenny, bo rzadki, element prawniczego arsenału.

Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert 

69  T. Gizbert-Studnicki, Język prawny…, str. 108.
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WOjNA I POKÓj

Dr hab� prof� UŚ
Tomasz Kubalica

Apokaliptyczny jeździec wojny nadrobił stracony dystans wobec zarazy 
i również zagościł w Europie. Oba nieszczęścia szybko przekonały nas, jak 
bardzo kruche jest nasze poczucie bezpieczeństwa i praworządności. A ich 
przyczyny tkwią głęboko w ludzkiej naturze.

Wojna jest przede wszystkim sprawą polityki, a nie filozoficznej refleksji. 
Niemniej jednak warto zastanowić się nad jej przyczynami oraz nad prawny-
mi środkami jej przeciwdziałania. Taką refleksję podjął – w reakcji na rozbiory 
Polski – Immanuel Kant w pracy Ku wieczystemu pokojowi z 1795 roku, gdzie 
nie tylko diagnozuje źródła wojen, ale podaje również propozycje antywo-
jennego lekarstwa. Autor traktatu w poczuciu skromności szkolnych mędr-
ków wobec zarozumialstwa polityków dostrzega, że władze lubią powoływać 
się na jakąś filozofię, aby usprawiedliwić wszczęcie wojny, ale szybko o niej 
zapominają, gdy trzeba uzasadnić powstrzymanie się od agresji. Niestety, an-
tywojenne przesłanie Kanta nie dotarło do przywódców politycznych przed 
tragedią II wojny światowej, ale po jej nieszczęściu zdawało się, że już nikt 
nigdy nie odważy się zaatakować innego narodu. Myliliśmy się. Jakże trudno 
uwierzyć, że historia raz jeszcze się powtarza.

Filozoficzne poszukiwania gwarancji pokoju powszechnego mają trady-
cję sięgającą do takich myślicieli jak Hugo Grocjusz, Samuel von Pufendorf, 
Gottfried Wilhelm Leibniz, a także Jean-Jacques Rousseau czy Charles-Irénée 
Castel de Saint-Pierre, który był autorem pojęcia wieczystego pokoju (paix 
perpetuelle). Przede wszystkim Kant wyraźnie uznaje moralną odpowiedzial-

Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA
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ność rządów za dążenie do pokoju. Traktuje suwerenne państwa jako pod-
mioty moralne posiadające określone obowiązki wobec obywateli. Problem 
polega na tym, że o ile nad ludźmi można ustanowić władzę zwierzchnią 
państwa, która faktycznie może rozstrzygać spory i egzekwować swoje de-
cyzje, to trudno to uczynić nad państwami bez ich suwerennej zgody. Stąd 
praktycznie należy uznać, że państwa znajdują się w stanie wojny. Nie chodzi 
jeszcze o już zaistniały międzypaństwowy konflikt zbrojny, lecz raczej ciągłą 
groźbę takiej waśni. Tak państwo funkcjonuje w stanie zagrożenia przed in-
nymi, zbroi się, co naturalnie stwarza ryzyko rzeczywistej wojny. Tego rodzaju 
obawy może ograniczyć jedynie realny międzynarodowy mechanizm roz-
strzygania sporów. Istotne jest tutaj prawo międzynarodowe, które ustanawia 
zewnętrzną organizację rozjemczą.

Dlatego Kant postuluje stworzenie federacji wyposażonej w odpowiednie 
uprawnienia i narzędzia. Nierealne jest jednak w jego opinii państwo świato-
we ze względu na nieprzezwyciężalne różnice językowe, kulturowe, religijne 
i inne. Chodzi raczej o formę pośrednią między naturalnym stanem wojny 
a „żandarmem narodów”, czyli o coś, co można nazwać „ligą pokoju”, odpo-
wiedzialną za utrzymanie wiecznego pokoju. Stanowi ona wyraz imperatywu 
moralnego tak jak rządy są niezbędne dla zachowania pokoju wewnętrznego. 
Stan wojny będzie trwał dopóty, dopóki suwerenne państwa nie wezmą na 
siebie moralnej odpowiedzialności i nie podporządkują się wiążącym uchwa-
łom podmiotu ponadpaństwowego. Kantowi można przyznać zasługę, że an-
tycypował nowoczesne antywojenne regulacje takie jak helsiński akt końco-
wy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 roku.

W obu aktach kluczowa jest jednak gwarancja suwerenności państwa jako 
podmiotu moralnego: „żadne samoistne państwo nie powinno mieszać się 
przemocą do ustroju i rządów innego państwa”. Jest to zasada analogiczna 
do zasady wolności międzyludzkiej, która mówi, że granice wolności jednej 
osoby kończą się tam, gdzie zaczyna się wolność innych ludzi. Granice te 
wyznacza prawo moralne.

Przede wszystkim Kant uznaje, że czynnikiem wspierającym pokój jest 
ustrój republikański, który zapewnia poszanowanie wolności dzięki zasadzie 
równości i wzajemności. Taki ustrój wyklucza możliwość samodzierżawia, któ-
re przez pragnienie zachowania i wzmocnienia swojej pozycji, nie zgodzi się 
na podporządkowanie woli narodu, zwłaszcza w kwestiach wojny i pokoju.

Przyjęcie republikańskiej formy rządu daje większe gwarancje utrzymania 
pokoju. Naturalnym hamulcem przed pochopnym wszczynaniem wojen jest 
zastrzeżenie prawa do ich wypowiadania wyłącznie dla władzy ustawodaw-
czej jako jednej z trzech podzielonych władz republiki. Chodzi o to, że oby-
watele są raczej ostrożni w rozpoczynaniu konfliktów, a przecież głównie na 
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nich będzie ciążył obowiązek walki, pokrycia kosztów wojny, naprawienia 
zniszczeń wojennych, a przede wszystkim dług moralny wobec przyszłych 
pokoleń.

Nierepublikańska forma rządów w sprawach wojny i pokoju oznacza nie 
tylko, że władza wykonawcza ma prawo do wypowiadania wojny, ale rów-
nież o wiele większą jej pokusę niż w rządach republikańskich. Decyzja o woj-
nie – lub wojskowej operacji specjalnej – jest dla jednowładcy bardzo łatwa, 
gdyż nie wymaga od niego najmniejszej ofiary poza banalnymi frazesami 
wygłoszonymi do idących na śmierć żołnierzy. Satrapa nie musi rezygnować 
z dotychczasowego luksusu, gnić w okopach i być narażony na utratę życia 
lub zdrowia. Samowładca nie tkwi na froncie, lecz wraca po pracy do swojej 
podmoskiewskiej daczy. Nie tylko może, ale faktycznie decyduje się na wojnę 
z najbardziej błahych powodów. Nie musi nawet starać się wymyślać przy-
zwoitego uzasadnienia, gdyż usłużni czynownicy zrobią to za niego. W każ-
dym razie mocarstwowe aspiracje danego państwa oznaczają większe ryzy-
ko wojny. Państwo, które zamiast na własnych obywateli łoży na armię staje 
się zagrożeniem dla otoczenia. Przeciwko takiemu agresywnemu mocarstwu 
mamy nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek zawiązać sojusz obronny.

Warto jednak nadmienić, że dla Kanta skuteczną kontrolę nadużyć władzy 
może dostarczyć jedynie republika, oparta na politycznej zasadzie rozdziału 
władzy wykonawczej od ustawodawczej. Despotyzm w przeciwieństwie do 
republiki dopuszcza bezprawie władzy wykonawczej, ponieważ nie pozwala 
na niezawisłą kontrolę przestrzegania prawa. W tym sensie również demo-
kracja może być despotyzmem większości nad mniejszością; wola większości 
nie oznacza automatycznie woli ogółu, a przede wszystkim ogranicza wol-
ność mniejszości. W demokracji większość ostatecznie kontroluje wszystkie 
trzy części władzy, co niweczy sens jej podziału, którego istotą jest wzajemna 
kontrola nadużyć władzy wykonawczej przez wadzę ustawodawczą.

Wieczysty pokój stanowi dla Kanta nie tylko moralny ideał, ale również 
osiągalny cel działania. Wierzy w jego nieuchronność. Tutaj Kant podobnie jak 
klasyczni liberałowie odwołuje się do ludzkiego egoizmu, który tylko pośred-
nio może zapewnić pokój. Stąd postulat wolnego handlu międzynarodowe-
go, który uczy ludzi działających w interesie własnym nieocenionych korzyści 
ekonomicznych płynących z pokojowej współpracy. Narody kooperujące go-
spodarczo i handlowo są mniej skłonne do prowadzenia wojen. Handel mię-
dzynarodowy, choć kierowany przez osobiste korzyści ma jednak zdolność 
do temperowania zapędów wojennych.

Do zmniejszenia prawdopodobieństwa wybuchu konfliktu prowadzi rów-
nież postulat stopniowego zniesienia stałych armii i zastąpienia ich służbą 
obywatelską. Rozwiązanie Kanta ma ekonomiczne podstawy. Stałe armie za-
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wodowe zachęcają państwa do konkurowania ze sobą w liczbie i uzbroje-
niu. To oznacza, że w pewnym momencie koszt pokoju może być większy niż 
koszt krótkiej wojny. W konsekwencji stała armia sama w sobie jest przyczyną 
wojny ofensywnej. Przede wszystkim jednak opłacanie żołnierza zawodowe-
go za zabijanie lub bycie zabitym jest niemoralne.

W szczególności groźne z punktu widzenia ryzyka wojny jest zaciąganie 
zobowiązań państwowych na cele militarne. Chodzi o – krytykowany przez 
Adama Smitha – angielski system finansowania wojen przez założony w 1694 
roku Bank Anglii, który zachęca do prowadzenia wojny na kredyt bez koniecz-
ności bezpośredniego ponoszenia kosztów wojennych. Wojna bez kredytu 
wojennego ma racjonalną tendencję do ograniczania, a rządzący poważnie 
zastanowią się, zanim się w nią zaangażują. Wojna na kredyt jest szczególnie 
niebezpieczna.

Najlepsza polityka bazuje na uczciwości, czyli na dobrej woli. Dla Kanta 
traktat pokojowy nie może być warunkowy, a w szczególności nie może za-
wierać ukrytych postanowień prowadzących do kolejnej wojny. To oznacza, 
że traktat pokojowy należy interpretować wyłącznie na rzecz pokoju, nigdy 
wojny. Pokój musi być prawdziwym końcem wojny, a nie tylko jej zawiesze-
niem. Umowa zawierająca zastrzeżenie, na przykład terytorialne, jest zawarta 
w złej wierze i jako taka nie może być legalna. Dalszą konsekwencją zasady 
uczciwości jest transparentność oraz wolność słowa.

Widzimy zatem, jak bardzo wojna znajduje się w jawnej sprzeczności z ideą 
prawa, które ma z istoty chronić pokój i dlatego nie może pozwalać na wojnę: 
„pojęcie prawa narodów jako prawa do wojny, właściwie w ogóle nie daje się 
pomyśleć”. Dopuszczenie takiego rozumienia prawa narodów oznaczałoby 
sprawiedliwość niszczenia a tego prawo usprawiedliwić nie może. Jeśli mir 
ma choć trochę oznaczać pokój, to nie da się go zrealizować na drodze wojny, 
która z założenia jest działaniem bezprawnym.

Warto doczytać:
O. Höffe, Immanuel Kant, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa: PWN, 2003.
I. Kant, Ku wieczystemu pokojowi (1795), tłum. M. Żelazny, w: Dzieła zebrane. 

Pisma po roku 1781, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012. s. 331–374.
M. Zalewska, Traktat o wiecznym pokoju I. Kanta jako pierwowzór porząd-

ku prawnego wspólnoty europejskiej, w: O. Bogucki i S. Czepita (red.), System 
prawny a porządek prawny, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2008, s. 233–240.

Tomasz Kubalica
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„SPRAWY OSTATECZNE I NIE TYlKO…”

„Nadmiar wiadomości o ludzkim cierpieniu wywołuje 
w końcu zobojętnienie; z psychologicznego punktu
widzenia jest to mechanizm obronny.”

 Antoni Kępiński1

Już to kiedyś pisałem, ale powtórzę: pisanie recenzji czy omówień z kolejnych 
wydań książki czy z książek wydanych przed laty nie powinno być praktykowane, 
chyba że jest po temu jakiś istotny powód, a właśnie wiosną tego roku zmarł wielki 
propagator myśli Antoniego Kępińskiego profesor psychiatrii Zdzisław Ryn2. Niezwy-
kle trudno jest omawiać tekst dotyczący powszechnie uznawanego autorytetu nie 
tylko zawodowego, ale i moralnego, jakim niewątpliwie był profesor Antoni Kępiński. 

Są książki, o których wystarczy wiedzieć, że istnieją i w razie potrzeby można 
z nich skorzystać; są książki, które trzeba przeczytać, ale są też książki, których 
nie sposób nie mieć w swojej bibliotece (co wcale nie znaczy, że nie należy ich 
czytać!). Do tych ostatnich należy z pewnością wybór myśli i aforyzmów profe-
sora Antoniego Kępińskiego „Autoportret człowieka” dokonany przez jego ucz-
nia profesora Zdzisława Ryna. Jest to już kolejne wydanie przemyśleń wybitnego 

1 Antoni Kępiński (1918–1972) – polski psychiatra, humanista, autor wielu podręczników 
i książek z zakresu psychiatrii.

2 Zdzisław Jan Ryn (1938–2022) – polski dyplomata, psychiatra, profesor nauk medycznych, 
alpinista, podróżnik, publicysta, ambasador RP w Chile i Argentynie.
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psychiatry, po które dobrze sięgnąć, bo w trudnych chwilach płynie z nich opty-
mizm (nawet w przypadku śmierci osób bliskich) i wiara w człowieka.3 

Niezwykle trafnie profesor Zdzisław Ryn zatytułował wstęp „Antoni Kępiński 
– mistrz słowa”. Słowo nie tylko pomaga w trudnych chwilach, ale też czyni czło-
wieka silniejszym i uwrażliwia go na dobro. 

Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że poglądy i filozofię Antoniego Kępińskie-
go powinien poznać każdy pracownik służby zdrowia, który ma kontakt z pacjentem, 
pozwoli mu to bowiem lepiej poznać chorego i zrozumieć sens życia i cierpienia. Po-
zycja ta wydaje mi się również niezwykle przydatna nam prawnikom, pozwoli bowiem 
lepiej zrozumieć prawidłowości decydujące o naszych (i naszych klientów) wyborach 
czy emocjach. Zbioru myśli, czy aforyzmów nie da się czytać non stop – tekstem tym 
trzeba się cieszyć, rozsmakowywać, wracać do niego. Często dopiero po kolejnej lektu-
rze odkrywamy zakamuflowaną w tekście piękną i spójną myśl autora.

Jak pisze we wstępie profesor Zdzisław Ryn, dokonując wyboru prac kierował 
się chęcią „...wyodrębnienia z twórczości Kępińskiego tych fragmentów, które do-
tyczą człowieka jako istoty, losu ludzkiego, ludzkiego cierpienia i choroby, wreszcie 
ludzkiej transcendencji” (str. 10 in fine), co z pewnością mu się udało. 

Wybrane myśli, aforyzmy i opinie Antoniego Kępińskiego profesor Zdzisław Ryn po-
grupował „...według chronologii ludzkiego życia i jego rozwoju: od narodzin człowieka 
ku jego starości i śmierci, a także od świata zdrowia do świata choroby, od normy do 
patologii” (str. 11). Taki układ sprzyja percepcji tekstu, pozwala na lepsze poznanie nau-
kowej sylwetki Antoniego Kępińskiego. Poznanie człowieka tylko przez jego dzieła jest 
zawsze niepełne, niedookreślone. Osobiste kontakty sprzyjają lepszemu zrozumieniu 
tego „co autor chciał przez to powiedzieć”, dlatego cieszyć się trzeba, iż wybór został 
przygotowany przez ucznia i współpracownika profesora Kępińskiego.

Dodatkowym walorem tego wydania książki4 jest jej szata graficzna – zilustrowano 
ją (także projekt okładki) pracami profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Mie-
czysława Górowskiego5, które zostały zainspirowane myślą i dziełem Antoniego Kępiń-
skiego. Ilustracje oddają atmosferę książki, sprzyjają pogłębionej refleksji nad słowem. 

Zawarte w zbiorze myśli i opinie profesora Kępińskiego pochodzą głównie z ta-
kich jego opracowań jak: „Psychopatologia nerwic”, Rytm życia”, „Z psychopatologii 
życia seksualnego”, „Melancholia”, „Lęk”, „Psychopatie”, „Podstawowe zagadnienia 
współczesnej psychiatrii”, „Poznanie chorego”. Książki te w latach siedemdziesią-
tych były praktycznie nie do zdobycia – rozczytywano się w nich; ich posiadanie 
w domowej bibliotece wskazywało niejednokrotnie na swoisty snobizm właścicie-
la. Kępińskiego po prostu trzeba było „znać”. 

3 Podobnie zresztą jak i Antoniego Kępińskiego „Samarytanin naszych czasów”
4 Antoni Kępiński „Autoportret człowieka”: Wydawnictwo Literackie – Kraków 1997 r.
5 Mieczysław Górowski (1941–2011) grafik, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 

– specjalność tzw. poziome plakaty.
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Renesans myśli profesora Antoniego Kępińskiego miał miejsce w połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Niewątpliwie przyczyniło się do tego wzno-
wienie szeregu jego prac. Kolejny powrót i popularyzacja myśli Antoniego Kę-
pińskiego miała miejsce kilka lat temu. Wydawnictwo „Znak” wznowiło wówczas 
wszystkie jego kluczowe opracowania. Jak więc widać zainteresowanie myślą pro-
fesora Kępińskiego powraca cyklicznie co około dwadzieścia lat. Być może łączy się 
to z faktem dorastania nowego pokolenia, które szukając odpowiedzi na nurtujące 
go pytania sięga do myśli Kępińskiego.

Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mimo upływu około pięćdzie-
sięciu lat spojrzenie profesora Kępińskiego na człowieka i sens życia w niczym nie 
straciło na aktualności. Ba, można nawet stwierdzić, że to otaczająca nas rzeczywi-
stość dostosowała się bardziej do jego myśli – „Człowiek przyszłości aby przetrwać 
musi pogodzić dwie przeciwstawne postawy: kosmonauty i artysty” (str. 11).

Głęboki humanizm myśli profesora Kępińskiego przebija prawie z każdego 
zdania książki. Człowiek widziany jest pozytywnie, jako istota dobra, wrażliwa, 
pełna uczuć, której błędy zasługują na usprawiedliwienie. Ponadto człowiek jest 
istotą widzianą dynamicznie, stale rozwijającą swoją osobowość i stale zwiększa-
jącą swoje możliwości. 

Równocześnie człowiek jest uwikłany w zależności wypływające z jego otocze-
nia. Otaczający świat bywa okrutny, lecz człowiek może walczyć niwelując nega-
tywne zjawiska. Może nawet wygrać, jest bowiem częścią tego świata – to on go 
kreuje takim, jaki nam się jawi. Choć natura człowieka jest chwiejna, to siła z niej 
emanująca rozszerza jego przestrzeń życiową. Człowiek porządkuje świat, a świat 
niestety często daje mu w zamian cierpienie. 

Jednak istnienie cierpienia nie jest wyrazem pesymizmu – cierpienie może 
sprzyjać człowiekowi, nie tylko dlatego, iż jego trwanie musi się kiedyś skończyć, 
lecz także dlatego, że jest częścią naszego życia, a samo jego istnienie winno wzbu-
dzać w nas optymizm. A „cechą życia jest pęd ku przyszłości” (str. 44).

Trudno tu omawiać poglądy filozoficzne, czy psychologiczne, które przekazy-
wał w swoich dziełach profesor Antoni Kępiński – nie sprzyja temu zarówno for-
ma tego omówienia, szczupłość miejsca jak i charakter omawianego opracowania. 
Zresztą nie jest to chyba konieczne – wielu czytelnikom (mam nadzieję) są one 
znane, a osoby tym zainteresowane sięgną z pewnością do książek profesora, a ci, 
którzy poprzestaną teraz tylko na lekturze „Autoportretu człowieka” być może kie-
dyś przeczytają także inne jego książki. Ograniczę się więc do rekomendacji, która 
winna u czytelnika wzbudzić apetyt na dalszą lekturę. 

W dzisiejszym trudnym, przesiąkniętym agresją świecie, żeby nie „zwariować” 
trzeba wspomagać się także literaturą – myślę, że lektura książek Kępińskiego może 
nam pomóc także w zrozumieniu innego człowieka.

Aleksander Chmiel
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Art. 11 Kodeksu Etyki Radcy Praw-
nego stanowi, że radca prawny obo-
wiązany jest dbać o godność za-
wodu nie tylko przy wykonywaniu 
czynności zawodowych, ale również 
w działalności publicznej i w życiu 
prywatnym. Naruszeniem godno-
ści zawodu radcy prawnego jest 
w szczególności takie postępowa-
nie radcy prawnego, które mogłoby 
zdyskredytować go w opinii publicz-
nej lub podważyć zaufanie do zawo-
du radcy prawnego.

Komentatorzy KERP podkreślają, 
że „dbanie o godność zawodu jest 
jednym z podstawowych obowiąz-
ków każdego radcy prawnego. Cho-
dzi tu przede wszystkim o należyte 
i staranne, zgodne z zasadami etyki 
wykonywanie wszelkich czynności 
związanych ze świadczeniem po-
mocy prawnej, ale także prawidłowe 
z punktu widzenia uznawanych stan-
dardów zachowania w działalności 
publicznej realizowanej przez radcę 
prawnego oraz – co nabiera w ostat-
nich latach coraz większego znacze-

nia – nienaganną postawę w życiu 
prywatnym. Każde niewłaściwe za-
chowania, które mogą podważać 
zaufanie społeczeństwa do zawodu 
radcy prawnego jako zawodu zaufa-
nia publicznego lub które mogłyby 
zdyskredytować radcę prawnego 
w opinii publicznej – podlegają na-
piętnowaniu, a radca prawny, do-
puszczający się uchybienia godno-
ści zawodu, ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialność dyscyplinarną” 
(T. Schefler, J. Sobutka, A. Woronie-
cka [w:] T. Schefler [red.] Kodeks Etyki 
Radcy Prawnego. Komentarz, wyd. C. 
H. Beck 2021, s. 95).

Zacytowani komentatorzy wska-
zują przy tym na podstawowy i fun-
damentalny problem, jaki pojawia 
się w kontekście art. 11 KERP, do-
tyczący dopuszczalnego zakresu 
ingerencji samorządu w sferę ży-
cia swoich członków niezwiązaną 
z wykonywaniem zawodu. Możliwe 
są tu bowiem dwa podejścia – ko-
lektywistyczne i indywidualistyczne. 
Podejście kolektywistyczne uznaje, 

r� pr� Borysław Madeja
Przewodniczący Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego
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że w interesie samorządu leży możli-
wość ingerowania dyscyplinarnego 
w zachowania publiczne i prywatne 
radców prawnych, które można by-
łoby uznać za naruszające godność 
zawodu, czyli w szczególności takie 
zachowania, które mogłyby zdys-
kredytować zawód w oczach opinii 
publicznej lub podważyć zaufanie do 
niego. Przeciwne do niego podejście 
indywidualistyczne uznaje natomiast, 
że granice władztwa samorządu wy-
znacza cel, do jakiego został powoła-
ny. Innymi słowy organy samorządu 
mogą ingerować wyłącznie w sprawy 
związane z wykonywaniem zawodu 
radcy prawnego (tamże, s. 97–98).

Z treści omawianego przepisu 
zdaje się wynikać, że twórcy Kodek-
su Etyki Radcy Prawnego, rozciągając 
obowiązek dbania o godność zawo-
du również na działalność publiczną 
i życie prywatne radcy prawnego, 
skłonili się ku podejściu kolektywi-
stycznemu. W Kodeksie brak jednak 
katalogu, a przynajmniej rodzajowe-
go określenia zachowań, które należy 
uznać za naruszające ten obowiązek. 
Jedyną wskazówkę interpretacyjną, 
mającą pomagać w kwalifikowaniu 
poszczególnych zachowań, zawiera 
art. 11 ust. 2 KERP, stanowiący – jed-
nak tylko przykładowo i w sposób 
bardzo ogólny – iż naruszeniem 
godności zawodu radcy prawnego 
jest w szczególności takie jego po-
stępowanie, które mogłoby zdyskre-
dytować go w opinii publicznej lub 
podważyć zaufanie do zawodu rad-
cy prawnego.

Ciężar wykładni art. 11 KERP oraz 
dokonywania w jej świetle oceny 
poszczególnych stanów faktycz-
nych spoczywa zatem na rzeczni-
kach dyscyplinarnych, okręgowych 
sądach dyscyplinarnych i Wyższym 
Sądzie Dyscyplinarnym. W dzisiej-
szym artykule chcę przybliżyć kilka 
orzeczeń Okręgowego Sądu Dy-
scyplinarnego OIRP w Katowicach, 
które zapadły w latach 2020 i 2021 
w sprawach o czyny naruszające 
godność zawodu radcy prawnego 
w życiu prywatnym.

Cztery z tych orzeczeń dotyczyły 
czynów wyczerpujących znamio-
na przestępstw. W pierwszej spra-
wie radca prawny został obwiniony 
o cztery czyny polegające na tym, że 
działając w celu osiągnięcia korzy-
ści majątkowej wprowadził w błąd 
swojego byłego pracodawcę co do 
istotnej okoliczności warunkującej 
udzielenie obwinionemu pożyczki 
z funduszu socjalnego, tj. istnienia 
zgody jego żony na zaciągnięcie 
tej pożyczki, poprzez przedłożenie 
sfałszowanego przez siebie oświad-
czenia żony o wyrażeniu tej zgody, 
czym doprowadził tegoż pracodaw-
cę do niekorzystnego rozporządze-
nia mieniem poprzez udzielenie po-
życzki. Przed wydaniem orzeczenia 
w sprawie dyscyplinarnej obwinio-
ny został na podstawie art. 270 § 1 
w zw. z art. 286 § 1 k.k. prawomoc-
nie skazany przez sąd karny na karę 
łączną jednego roku pozbawienia 
wolności z warunkowym zawiesze-
niem jej wykonania na okres próby 
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jednego roku. Okręgowy Sąd Dy-
scyplinarny stanął na stanowisku, że 
popełniając przestępstwa opisane 
w wyroku sądu karnego i we wnio-
sku o ukaranie skierowanym przez 
Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP 
w Katowicach, obwiniony swoim za-
chowaniem uchybił normie zawartej 
w art. 11 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy 
Prawnego i zakwalifikował jego czy-
ny jako przewinienia dyscyplinarne 
naruszenia obowiązku dbania o god-
ność zawodu radcy prawnego. Za 
przewinienia te OSD wymierzył ob-
winionemu łączną karę zawieszenia 
prawa do wykonywania zawodu rad-
cy prawnego na okres lat 5 oraz zakaz 
wykonywania patronatu na okres lat 
10. Orzeczenie to zostało utrzymane 
w mocy orzeczeniem Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego, zapadłym na sku-
tek odwołania obwinionego.

W drugiej sprawie radca prawny 
został obwiniony o to, że kierował sa-
mochodem w stanie nietrzeźwości, 
za co wyrokiem sądu karnego został 
skazany na podstawie art. 178a § 1 k.k. 
na karę 6 miesięcy ograniczenia wol-
ności. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 
uznał, że prowadzenie pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości jest postępowaniem 
dyskredytującym radcę prawnego 
w opinii publicznej i podważającym 
zaufanie do zawodu. Uwzględniając 
wagę popełnionego przewinienia dy-
scyplinarnego OSD wymierzył obwi-
nionemu karę zawieszenia prawa wy-
konywania zawodu radcy prawnego 
na okres lat 2 oraz zakaz wykonywania 
patronatu na okres lat 5.

W sprawie trzeciej czyn obwinio-
nej polegał na nieumyślnym naru-
szeniu zasad bezpieczeństwa w ru-
chu lądowym podczas kierowania 
samochodem osobowym i spowo-
dowaniu wypadku drogowego po-
przez niezastosowanie się do znaku 
świetlnego S-1 „sygnał czerwony”, 
nieustąpienie pierwszeństwa pra-
widłowo przejeżdżającemu przez 
skrzyżowanie samochodowi oso-
bowemu i doprowadzenie przez to 
do zderzenia z tym samochodem, 
skutkiem czego jego pasażerka do-
znała obrażeń, które naruszyły u niej 
czynności narządu ciała na okres po-
wyżej 7 dni. Czyn ten stanowił prze-
stępstwo z artykułu 177 § 1 k.k., przy 
czym sąd karny na wniosek proku-
ratora warunkowo umorzył wobec 
obwinionej postępowanie karne 
wyznaczając okres próby. Obwinio-
na przyznała się do winy i wyraziła 
skruchę, wobec czego Okręgowy 
Sąd Dyscyplinarny przychylił się do 
jej wniosku o dobrowolne poddanie 
się uzgodnionej z Rzecznikiem Dy-
scyplinarnym karze pieniężnej w wy-
sokości 4.000 zł. 

W czwartej ze spraw obwiniony 
pełnił niezwiązaną z wykonywaniem 
zawodu radcy prawnego funkcję 
likwidatora spółki handlowej pro-
wadzącej działalność produkcyjną. 
Pomimo ciążących na nim z racji 
pełnienia tej funkcji obowiązków 
określonych przepisami ustawy 
o rachunkowości obwiniony dopro-
wadził do niesporządzenia sprawo-
zdania finansowego i sprawozdania 
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z działalności tej spółki za dwa kolej-
ne lata obrotowe, dopuszczając się 
tym samym przestępstw z art. 77 pkt 
2 tejże ustawy. Wyrokiem sądu kar-
nego postępowanie karne wobec 
obwinionego zostało warunkowo 
umorzone. Okręgowy Sąd Dyscypli-
narny podzielił stanowisko Rzeczni-
ka Dyscyplinarnego wyrażone we 
wniosku o ukaranie, iż radca prawny 
obowiązany jest przestrzegać prze-
pisów prawa także w działalności 
niezwiązanej z wykonywaniem za-
wodu, a postępowanie sprzeczne 
z prawem stwierdzone prawomoc-
nym wyrokiem podważa zaufanie 
do zawodu radcy prawnego. Za za-
rzucane czyny OSD wymierzył obwi-
nionemu łączną karę nagany.

Trzy z prezentowanych spraw do-
tyczyły postępowania radców praw-
nych jako uczestników konfliktów 
o charakterze rodzinnym lub sąsiedz-
kim. W pierwszej z nich obwiniona 
będąca radcą prawnym, działając 
w wykonaniu z góry powziętego za-
miaru, przesłała pocztą elektroniczną 
do pracodawcy zatrudniającego jej 
byłego męża – z którym obwiniona 
była w konflikcie – informację o to-
czącym się przeciwko niemu docho-
dzeniu w sprawie domniemanego 
podrobienia przez niego podpisów 
i posłużenia się podrobionym doku-
mentem, dołączając do tej informa-
cji pismo policji w tym przedmiocie. 
Z ustaleń Rzecznika Dyscyplinarne-
go i Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego wynikało, że takie dochodzenie 
istotnie było wszczęte, ale następnie 

zostało umorzone. OSD na podsta-
wie zebranego w sprawie materiału 
dowodowego zważył, że działanie 
obwinionej nie wynikało z jakiego-
kolwiek obowiązku ustawowego i że 
było nakierowane wyłącznie na za-
szkodzenie swojemu byłemu mężo-
wi w ramach toczącego się konfliktu, 
utrudnienie mu pracy i zdyskredyto-
wanie go wobec pracodawcy. Radca 
prawny nie powinien o tego rodzaju 
okolicznościach informować osób 
trzecich, w szczególności wobec 
niepotwierdzenia zarzutów stawia-
nych danej osobie prawomocnym 
orzeczeniem. Za opisane przewinie-
nie dyscyplinarne, naruszające obo-
wiązek dbania o godność zawodu 
w życiu prywatnym, Okręgowy Sąd 
Dyscyplinarny wymierzył obwinio-
nej karę nagany.

W drugiej ze spraw z tej grupy rad-
ca prawny został obwiniony o to, że 
kilkakrotnie uderzył pasem swojego 
małoletniego pasierba, powodując 
u niego obrażenia ciała w postaci za-
czerwienień w okolicach tułowia i uda. 
W toku rozprawy obwiniony przyznał 
się do winy. Okręgowy Sąd Dyscypli-
narny wymierzył mu karę nagany.

W stanie faktycznym trzeciej spra-
wy obwiniona będąca radcą praw-
nym, dwukrotnie, w odstępie dwóch 
dni, bezzasadnie wezwała policję 
w celu złośliwego niepokojenia 
swoich sąsiadów, z którymi pozosta-
wała w konflikcie. W czasie trwania 
dochodzenia prowadzonego przez 
Rzecznika Dyscyplinarnego obwi-
niona została prawomocnie skaza-
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na przez sąd karny za te czyny jako 
wyczerpujące znamiona wykrocze-
nia z art. 107 k.w. Wymierzając ob-
winionej karę nagany Okręgowy Sąd 
Dyscyplinarny podkreślił, że osoba 
wykonująca zawód radcy prawnego, 
posiadająca wiedzę prawniczą i zna-
jąca przepisy, w tym przepisy prawa 
karnego i prawa wykroczeń, w szcze-
gólny sposób powinna unikać ich 
naruszania, a czyn radcy prawnego, 
który dla złośliwego niepokojenia 
określonych osób decyduje się na 
bezzasadne wzywanie policji, zasłu-
guje na szczególną dezaprobatę.

Kolejne orzeczenie zapadło w spra-
wie, w której obwiniony uchylał się od 
wykonania niezwiązanego z wykony-
waniem zawodu radcy prawnego zo-
bowiązania pieniężnego. Obwiniony 
został pozwany o zapłatę sumy pie-
niężnej. W toku postępowania przed 
sądem cywilnym obwiniony zawarł 
z powódką ugodę, w której zobowią-
zał się do zapłaty na jej rzecz kwoty 
ponad 1.600 zł. Na poczet tej kwoty 
obwiniony zapłacił powódce jednak 
tylko 500 zł i to z kilkumiesięcznym 
opóźnieniem w stosunku do termi-
nu ustalonego w ugodzie. Dopiero 
po złożeniu przez powódkę w OIRP 
w Katowicach skargi na obwinionego, 

dokonał on – ponad rok po upływie 
terminu – zapłaty pozostałej części 
dłużnej sumy. Obwiniony nie wyjaś-
nił motywów swojego zachowania. 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, 
że zachowanie obwinionego – zwa-
żywszy na tak długi okres uchylania 
się od uregulowania nienadmiernie 
dużego zobowiązania pieniężnego 
– było wysoce naganne i podważyło 
zaufanie do zawodu radcy prawne-
go. Dlatego też OSD nie uwzględnił 
wniosku obwinionego o dobrowolne 
poddanie się karze upomnienia i wy-
mierzył mu za popełnienie zarzuca-
nego czynu karę nagany.

Przedstawione przykłady nagan-
nych zachowań, prawomocnie uzna-
nych przez Okręgowy Sąd Dyscypli-
narny naszej Izby za przewinienia 
dyscyplinarne i adekwatnie ukara-
nych, wskazują na wagę, jaką powin-
niśmy przywiązywać do dbałości 
o godność zawodu również w dzia-
łalności publicznej i w życiu prywat-
nym. Wychodząc z sądu, od klienta 
czy z kancelarii po skończonej pracy 
nie przestajemy przecież być radca-
mi prawnymi, związanymi nakazem 
sformułowanym w art. 11 Kodeksu 
Etyki Radcy Prawnego.

Borysław Madeja
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r� pr� Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Pisząc artykuł dla naszego biulety-
nu po przypomnieniu mi przez Redak-
tora Naczelnego o zbliżającym się ter-
minie, staję zawsze przed problemem 
wyboru tematu. Stosuję przy tym 
wyborze różne kryteria, tym razem 
oparłem się na telefonach otrzymy-
wanych od członków naszej korpora-
cji. Zauważyłem, że ostatnio wyraźnie 
wzrosła ilość pytań zadawanych tele-
fonicznie związanych z problematyką 
tajemnicy zawodowej. Postanowiłem 
więc wrócić do tej problematyki kie-
rując się treścią tych pytań. 

Przypominam, że naszą tajemnicą 
zawodową objęte są wszystkie infor-
macje dotyczące klienta i jego spraw, 
ale także uzyskane w związku z wy-
konywaniem czynności zawodowych 
niezależnie od źródła tych informacji. 
Z tej definicji wynika więc, że wszyst-
kie informacje uzyskane w trakcie wy-
konywania czynności zawodowych 
– a zatem udzielania szeroko rozu-
mianej pomocy prawnej – są objęte 
tajemnicą zawodową. Tak więc to co 
usłyszeliśmy lub zaobserwowaliśmy, 
np. na korytarzu sądowym w czasie, 
gdy przebywamy w sądzie wykonując 
czynności zawodowe (np. występując 

jako pełnomocnik), nawet jeśli świad-
kiem tych zdarzeń byliśmy przypadko-
wo i nie dotyczyły one naszego klienta, 
jest objęte tajemnicą zawodową. 

Oczywiście, jeśli przebywamy w są-
dzie jako strona, to wówczas informacje 
te uzyskane w trakcie pobytu, nie są ob-
jęte tajemnicą zawodową. Nie ma więc 
podstaw do roszczenia tej tajemnicy na 
naszą wiedzę, np. uzyskaną w trakcie 
jazdy do sądu na rozprawy. Jeśli w trak-
cie takiej jazdy byliśmy świadkami kolizji, 
to nie możemy twierdzić, iż jechaliśmy 
do sądu na rozprawę, a więc wykony-
waliśmy czynności zawodowe. 

Pamiętać należy, iż tajemnicą zawo-
dową objęte są też informacje przeka-
zane przez osobę, która liczyła, iż bę-
dziemy na jej rzecz świadczyć pomoc 
prawną, ale ostatecznie do świadcze-
nia tej pomocy nie doszło, bo np. nie 
doszliśmy do porozumienia dotyczą-
cego wysokości wynagrodzenia. 

Ustalając więc jakich informacji 
dotyczy tajemnica zawodowa, odpo-
wiedzmy sobie na pytanie – czy tę 
informację uzyskalibyśmy, gdyby nie 
wykonywanie zawodu radcy praw-
nego? Nieodłączne pytanie jakie po-
wstaje przy problematyce tajemnicy 
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UGóR RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

zawodowej, to kto i w jakich okolicz-
nościach może nas zwolnić z prze-
strzegania tej tajemnicy. Niewątpliwie 
zwolnić nas nie może nasza własna de-
cyzja ani wola klienta. Chociaż byśmy 
byli przekonani w 100 proc., iż ujaw-
nienie tej informacji jest jedyną drogą 
do np. wygrania procesu i klient nasz 
błagałby o przekazanie tej informacji, 
zrobić tego nie możemy. Jedyną moż-
liwością zwolnienia nas z zachowania 
tej tajemnicy jest przepis art. 180 kpk. 
Zgodnie z treścią tego artykułu sąd (i 
tylko sąd) tylko i wyłącznie w postępo-
waniu karnym może nas zwolnić z tej 
tajemnicy, jeżeli danej okoliczności nie 
da się w inny sposób udowodnić i jest 
to niezbędne dla dobra wymiaru spra-
wiedliwości. Na takie postanowienie 
przysługuje nam zażalenie do sądu II 
instancji. Niezaskarżenie takiego po-
stanowienia będzie traktowane jako 
delikt dyscyplinarny, bowiem naszym 
obowiązkiem jest wyczerpanie wszel-
kich możliwości do zachowania tajem-
nicy zawodowej. 

Zwracam też uwagę, że wymienio-
ne w art. 180 kpk przesłanki do zwol-
nienia z tajemnicy zawodowej muszą 
być spełnione łącznie. Jeżeli więc np. 
sąd I instancji nie uznał, że zwolnie-
nie jest niezbędne dla dobra wymia-
ru sprawiedliwości, to powinniśmy to 
podnieść w uzasadnieniu postano-
wienia o zwolnieniu nas z tajemnicy 
zawodowej. 

Powstaje następne pytanie: czy 
tajemnica zawodowa wiąże nas też 
w postępowaniu dyscyplinarnym. Mu-
simy tu wyróżnić dwie sytuacje:

– jedna, gdy w tym postępowaniu 
występujemy jako świadek – wówczas 
tajemnica ta bezwzględnie nas wiąże, 

– z druga, gdy występując w roli ob-
winionego lub potencjalnego obwinio-
nego np. jesteśmy wezwani do usto-
sunkowania się na treść skargi, która nas 
dotyczy. W takich sytuacjach przysługuje 
nam prawo do obrony i tajemnica zawo-
dowa nie może prawa tego anulować.

Także w postępowaniu cywilnym, 
np. będąc pozwanym przez nasze-
go byłego klienta o odszkodowanie 
w związku z niewłaściwym wykony-
waniem obsługi prawnej można ujaw-
nić informacje objęte tajemnicą, ale 
tylko i wyłącznie w zakresie niezbęd-
nym dla obrony swych praw. 

Zwracam także uwagę na treść art. 20 
(zakaz zgłaszania wniosku dowodowego 
o przesłuchanie, jako świadka innego rad-
cy prawnego lub innej osoby, z którą mo-
żemy wykonywać zawód na okoliczności 
objęte tajemnicą zawodową) i 21 (zakaz 
ujawniania komukolwiek, nawet sądowi, 
treści i przebiegu pertraktacji ugodo-
wych) Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

Oczywiste jest, że jeśli przekazujemy 
osobie na rzecz, której świadczymy po-
moc prawną informacje, dane itp. zwią-
zane z tą pomocą prawną, to nie łamie-
my tajemnicy zawodowej. 

Powyższe uwagi oczywiście nie wy-
czerpują problematyki związanej z obo-
wiązkiem naszej tajemnicy zawodowej, 
ale są one odpowiedzią na najczęstsze 
wątpliwości formułowane w telefo-
nicznych pytaniach do mnie jako do 
Rzecznika Dyscyplinarnego. 

Wojciech kubisa
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Pacholęciem będąc zostałem zabrany 
przez Ojca na Stadion Śląski do Chorzowa. 
Był mglisty, deszczowy dzień 20 paździer-
nika 1957 r. Meczu nie widziałem, wokół 
mnie stali dużo wyżsi ode mnie rozgo-
rączkowani mężczyźni, wszyscy w dłu-
gich prochowcach i kapeluszach. Zatem 
widziałem wyłącznie te prochowce i ka-
pelusze. Ale słyszałem: gdy piłkarze z em-
blematem CCCP na koszulkach wchodzili 
na boisko, wokół rozległ się jeden głośny 
ryk „Dawaj czasy, dawaj czasy!” Żywe było 
wówczas wspomnienie Armii Radzieckiej, 
wyzwolicielki naszej rabującej wszystko 
dookoła, gustującej głównie w zegarkach 
naręcznych, które najczęściej widzieli 
pierwszy raz w życiu. Obrazek drugi: wy-
spa Ołchon. Nabywszy to, co miejscowi 
nazywali kiełbasą oraz wódkę Biełyj Le-
biedź, wieczorem z kolegami urządziliśmy 
ognisko, gitara i te historie… W pewnym 
momencie, grzecznie, owszem, pytając, 

czy można, dołączają dwa małżeństwa, 
Rosjan. Nie z pustymi rękami: mają wód-
kę i omuły, dorszowate ryby endemicz-
nie występujące w jeziorze Bajkał. Akcja 
się rozkręca, toasty za przyjaźń (дружба) 
i „my bracia Słowianie” płyną, dosłownie, 
jeden za drugim, aż jeden z Rosjan za-
zdrości nam, że my tak możemy jeździć 
po świecie, od słowa do słowa okazuje 
się, że jemu nie wolno bo jest oficerem 
FSB. Aaa… uświadamiam sobie i głośno 
to mówię: NKWD. Oburzył się. Nie, powia-
da, Rosja jest już zupełnie inna, cywilizo-
wana, my Ewropa… Słowa te wymawiał 
z prawdziwym namaszczeniem. I tak ga-
worzymy sobie, płynąc toastami coraz 
dalej, więc coraz bardziej szczerze, aż py-
tam: my bracia Słowianie, ale gdybyś do-
stał rozkaz: ubić mnie – co byś zrobił? A, 
powiada, nie zastanawia się długo, gdyby 
był rozkaz… W tym momencie Rosjanka 
obok roześmiała się głośno, nie dosłysza-

NIEWIDOMY SPóŁDZIELCA

Nie ma na tym świecie istoty bardziej miałkiej, bydlęcej i chamskiej, niż ka-
cap.  Urodzony w nazistowskim kraju, karmiony propagandą nazizmu, ten drań 
nigdy nie zostanie Człowiekiem. Jego kraj jest w stanie tylko grozić, poniżać  
i zabijać. A dla zachowania tego statusu Rosji, zwykły kacap jest gotów po-
święcić własne życie, życie swoich rodziców i dzieci, jakość życia własnego na-
rodu. Kacapy to zwierzęta. 

Aleksandr Isajewicz Sołżenicyn, 
pisarz, laureat Nagrody Nobla 1970
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łem odpowiedzi do końca. Teraz ją znam. 
Podrapałem Rosjanina, a odkryłem pod 
spodem Tatara, jak napisał Nelson DeMille 
w „Szkole wdzięku”. Już wiem, że nie tylko 
„ubiłby mnie” na rozkaz, ale i ograbił bez 
rozkazu, torturował dla kaprysu, zmiótł 
moje miasto z powierzchni ziemi, wziął 
udział w zbiorowym gwałcie na 14-latce, 
a nawet na jedenastoletnim chłopcu na 
oczach matki przywiązanej do krzesła. 
Strzeliłby bez wahania w twarz dziecku 
i z każdym tym czynem bez żalu anulo-
wał Dostojewskiego, Puszkina, Czechowa, 
Czajkowskiego i wszystkich tych, którzy 
ogłupiali nas mitem o wielkiej rosyjskiej 
kulturze. Kultura ta teraz – jak dosadnie 
ujął to Czesław Miłosz w „Zniewolonym 
umyśle” – w zderzeniu z brutalną rze-
czywistością ujawniła swoją lichość. Wy-
mienieni twórcy, i wielu innych, nigdy nie 
miało złudzeń z kim mają do czynienia. 
Główną cechą rosyjskiego charakteru 
narodowego jest okrucieństwo, a nawet 
okrucieństwo sadystyczne – pisał Ma-
xim Gorki, a Michał Bułhakow dodawał: 
„Nie lud, ale bestia, prostak, dzika horda, 
mordercy i złoczyńcy”1. Inny pisarz, Iwan 
Sergejewicz Szmielow, opisuje to tak: 
„Rosjanie to naród, który nienawidzi wol-
ności, ubóstwia niewolnictwo, kocha kaj-
dany na rękach i stopach, kocha swoich 
krwawych despotów, nie czuje żadnego 
piękna, brudny fizycznie i moralnie, żyje 
od wieków w ciemności, obskurantyzmie 
i nie przyłożył palca do czegoś ludzkie-
go, ale zawsze gotów zniewolić, uciskać 
wszystkich i wszystko, cały świat. To nie 
jest lud, ale historyczne przekleństwo 

1 Wszystkie cytaty za https://ap37.ru/pl

ludzkości”. Nawet Iwan Iljin, otwarty zwo-
lennik faszyzmu, hitlerowskiego nazizmu 
i rosyjskiej supremacji, często cytowany 
na Kremlu i przez to nazywany filozo-
fem Putina widzi Rosję, jako „...najbardziej 
obrzydliwy, obrzydliwy kraj do wymio-
tów w całej historii świata. Metodą selek-
cji sprowadzono tam potworne moralne 
potwory, w których sama koncepcja Do-
bra i Zła jest wywrócona na lewą stronę. 
W całej swojej historii ten naród pogrążał 
się w gównie i jednocześnie chce w nim 
utopić cały świat…”. Zmarły w 1883 r. pi-
sarz Iwan Turgieniew chyba przewidział 
narodziny Siergieja Ławrowa, Ministra 
Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, 
bo napisał tak: „Rosjanin jest największym 
i najbardziej zuchwałym ze wszystkich 
kłamców na świecie”, a Fiodor Dostojew-
ski nie miał złudzeń: Rosjanie to ludzie, któ-
rzy wędrują po Europie w poszukiwaniu 
tego, co zniszczyć (można) i unicestwić, 
tylko ze względu na satysfakcję. Znał nie-
zmienność cech narodu rosyjskiego Mi-
chał Sałtykow-Szczedrin (zm. 1889 r.), ten 
od powiedzenia „rubla zarobić i cnotę 
zachować”, gdy przewidział: „Jeśli zasnę 
i obudzę się za sto lat, a ktoś mnie zapyta 
co się dzieje w Rosji teraz, odpowiem: piją 
i kradną”. Zważywszy na to, że prezentuję 
tu tylko drobny fragment świadectw wiel-
kości narodu rosyjskiego, zwanego „wiel-
korusem”, dziwić się można tylko temu, że 
ktoś jeszcze chce być Rosjaninem. 

Trzeba pamiętać o tym, że tak jak Ruś 
Kijowską stworzyli Rusowie, zwani też Wa-
regami, a jeszcze inaczej mówiąc: Wikin-
gami, tak Ojcami Założycielami dzisiejszej 
Rosji jest tatarska Złota Orda, której jarzmo 
wypaliło niewolnicze piętno na ruskich 
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kniaziach, na mentalności elit i na charakte-
rze narodu. Historyk Jewgienij Anisimow2 
podkreśla, że prawie trzy wieki tatarskiej 
dominacji ukształtowało despotyczny 
model władzy w Rosji z absolutnym wład-
cą który może dopuścić się każdego ok-
rucieństwa, wolno mu wszystko, bo nie 
istnieje żadne prawo, żaden obyczaj, który 
by go ograniczał. Ten model sprawowa-
nia rządów, ale też zamiłowanie i służalcza 
pokora wobec silnej i nieomylnej władzy 
trwa w Rosji do dziś. Jak bardzo historia 
odciska się w genach i mentalności naro-
du i różni je widzimy dziś w Ukrainie, któ-
ra pod rządami Tatarów była tylko przez 
kilkadziesiąt lat, potem zaś weszła w skład 
najpierw Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
potem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Zdumiewające, jak ci potomkowie 
ordyńców o obliczach, jak babcia moja 
mówiła: кирпичи просят (prosi się cegły), 
potrafili oszukać cały świat i wmówić mu, 
że istnieje coś takiego, jak rosyjska litera-
tura, muzyka, malarstwo i architektura. 
A przecież już Iwan Pawłow (ten od „psa 
Pawłowa”), laureat Nagrody Nobla z 1904 
ocenił, że Rosjanin ma tak słaby system 
mózgowy, że nie jest w stanie postrzegać 
rzeczywistości jako takiej, zaś Gleb Uspen-
ski dodawał, że Rosjanie nie mają śladu 
kreatywności. Ponieważ jestem znawcą 
Rosji i jest to moja wiedza dziedziczna, 
a to z tego powodu, że Rosjanie po zaję-
ciu Lwowa w 1939 r. natychmiast areszto-
wali i zamordowali moich obydwu Dziad-
ków, podzielam ten pogląd i twierdzę, że 
ta cała tak nazywana rosyjska kultura jest 

2 Jewgienij Anisimow, Historia Rosji Od Rury-
ka do Putina, Wydawnictwo Inicjał, 2017

wyłącznie gigantycznym zabiegiem mar-
ketingowym, bazującym na zapożycze-
niach z Zachodu, które po latach nazna-
czone miejscowym folklorem powracały 
do świata, jako nośniki tak zwanej „duszy 
rosyjskiej”, która nie jest niczym innym, jak 
zapijaczonym bełkotem sadystycznego 
Mongoła3. To czerpanie z obcych źródeł 
zaczęło się w czasach Piotra I Wielkiego 
rosyjską metodą siłowego przestawia-
nia kraju na modłę zachodnią według 
wzorów niemieckich, holenderskich, 
czy angielskich, niewolniczo kopiowa-
nych, co wyraziło się nie tylko w tym, 
że dwór carski i jego otoczenie został 
przymusowo ubrany w peruki, koronki, 
pończochy i pantofle, ale skopiowano 
administrację, urządzenie armii i ogolo-
no brody bojarom. Wtedy też zaczęło 
się ściąganie dzieł europejskich filozofów 
i pisarzy i osadzenie Niemców na tron 
Rurykowiczów i Romanowów. Ta narzu-
cona nowoczesność powielana później 
w intelektualnym zamęcie przez rosyj-
skich twórców XIX wieku nigdy nie do-
tarła dalej niż 30 wiorst od Moskwy, czy 
Petersburga, a w rozległym kraju rozcią-
gała się wciąż ta sama co wcześniej azja-
tycka mgła. Bo jak napisał pisarz Wasilij 
Kluczewski „W Rosji są samotni geniusze 
i miliony bezwartościowych ludzi”. Ale 
i dla tych bezwartościowych znalazło się 
miejsce w historii, dokładnie takie, jakie 
z dumą odnotował poeta Aleksander 
Błok, że należy do narodu, który pokaże, 
kim są barbarzyńcy. I nie mylił się. Bo to 
nie Czechow, Turgieniew, Rachmaninow 

3 Milan Kundera w eseju „Wstęp do wariacji”, 
(New York Review of Books, 1985), usuwa litera-
turę rosyjską poza nawias europejskiej kultury

NIEWIDOMY SPóŁDZIELCA



KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch 45

i Czajkowski wyrażają rosyjską kulturę, ale 
żołnierz Gwardyjskiej Dywizji Zmechani-
zowanej Ivan Klimenko, który w rozmo-
wie z matką wyznaje, że muszą zabić 
wszystkich (Ukraińców): zarówno dzieci, 
jak i kobiety i wszystkich, jak leci… Duszę 
rosyjską wyraża żona sołdata Romana 
Bykowskiego zachęcająca go do gwałce-
nia Ukrainek, duszę rosyjsko-mongolską 
wyraża dzika horda rabusiów w ukraiń-
skich domach.

Pisałem już o cywilizacji islamu, pisa-
łem o cywilizacji Chin w „Klubie Podróż-
nika”: mają wielkie dokonania, odrębną fi-
lozofię, wielką literaturę i muzykę (często 
dla nas trudną do strawienia, jak choćby 
opera chińska, ale ich), wyróżniamy kultu-
rę Japonii, na pierwszy rzut oka rozpozna-
jemy cechy kultury Indii, jako jej wyłącz-
nie szczególną właściwość. Ruś Kijowska 
też miała swoją, tylko im przypisaną kul-
turę („Powieść minionych lat” Nestora, 
czy „Słowo o wyprawie Igora”, pisane 
w języku staro-cerkiewno-słowiańskim) 
i pozycję jednego z najświetniejszych 
wielonarodowych centrów cywilizacyj-
nych ówczesnego świata; Moskwa ze 
swoją prostacką parodią bizantyjsko-
-mongolskiego przepychu nigdy cen-
trum cywilizacyjnym nie była, raz, że nie 
ten, jak się rzekło, rozmiar kapelusza, dwa: 
żadna kultura nie była jej do niczego po-
trzebna. Potrzebne były pieniądze, żeby 
kupić pół świata i to się nadzwyczajnie 
udało. Służalczość tak zwanego demo-
kratycznego świata wobec Putina i jego 
akolitów przekroczyła wszelkie granice 
przyzwoitości; pomijam już wyprzeda-
nie połowy Londynu, przytulanie korup-
cyjnych majątków w różnych fundacjach 

i funduszach, ale Jarosław Kaczyński 
występował z orędziem do „przyjaciół 
Rosjan”, Jacques Chirac, prezydent Fran-
cji odznaczył Putina Legią Honorową, 
kolejny francuski prezydent Nicolas Sar-
kozy pozwalał się Putinowi poniżać, jak 
gówniarz, premier Wielkiej Brytanii Tony 
Blair emablował rosyjskiego prezyden-
ta, królowa Elżbieta gościła go w Pałacu 
Buckingham, Donald Trump nazywał 
Putina geniuszem. Niemcy zaprzedali 
duszę Rosji, a wszystkich przebiła An-
gela Merkel poddając bezpieczeństwo 
energetyczne własnego kraju kaprysowi 
despoty. To wszystko działo się albo po 
ludobójstwie w Czeczeni albo po najeź-
dzie na Gruzję, a potem po inwazji na 
Ukrainę w 2014 roku, zestrzeleniu MH-17 
i barbarzyństwie w Syrii. Przywódcy Eu-
ropy, jeżeli nawet wydawali z siebie od-
głosy „najwyższego zaniepokojenia”, to 
ważąc słowa, aby Broń Boże nie urazić 
swojego wielkiego przyjaciela Władimi-
ra Władimirowicza Putina. Ostatnio do 
tego grona dołączył papież Franciszek, 
który najpierw pochylił się z troską nad 
ginącymi młodymi rosyjskimi żołnierza-
mi, biedaczkami… Wykazał się chrześ-
cijańską niezdolnością odróżniania ofia-
ry od kata, uznał, że wszyscy jesteśmy 
winni, i gwałcone Ukrainki same sobie 
są winne i mordowane ukraińskie dzieci 
też. Wreszcie wysunął tezę, że to „uja-
danie NATO pod drzwiami Rosji” spro-
wokowało rosyjskiego prezydenta do 
grabieży i mordu. Napisałem wcześniej: 
dziwne, że ktoś jeszcze chce być Rosja-
ninem, dodam: dziwne, że ktoś jeszcze 
chce być papistą. 

Marek Wojewoda
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Uff, ale się działo przez ostatni week-
end na kortach Sport Park Budowlani 
w Chorzowie. Na otwarcie drugiego 
ćwierćwiecza prawniczego tenisa na 
Śląsku przybyło do nas ponad pół set-
ki prawniczek i prawników z całej Pol-
ski. Przyjechał wschód, zachód, północ, 
a południe przyjęło ich wszystkich jak co 
roku gościnną aurą i solidną dawką ama-
torskiego tenisa w najlepszym wydaniu.

Piątek pogodowo zaskoczył nawet 
organizatorów. Nie od dziś wiadomo, 
że pogoda jest z okazji TMPP specjalnie 
zamawiana z wyprzedzeniem, ale tym 
razem przeszła samą siebie. Prawdziwie 
letnie upały spowodowały, że wszyscy 
rywalizujący w pierwszym dniu turnieju 
nabrali zdrowych kolorów, a wodą, którą 
zazwyczaj polewa się korty, równie czę-
sto schładzali się zawodnicy. Wspaniała 
frekwencja spowodowała, że prawie 
wszystkie kategorie singlowe i deblowe 
były rozgrywane systemem pucharo-
wym, a dla tych, którym szczęście nie do-
pisało w losowaniu i pożegnali się z tur-
niejem głównym w pierwszej rundzie, 
przygotowany był oczywiście turniej 
pocieszenia. Wspaniałą frekwencje miały 

turnieje pań, które stawiły się w Chorzo-
wie w liczbie 14, dzięki czemu najdłuższą 
turniejową „drabinką” była oczywiście ta 
dla gry mieszanej. Mecze mikstowe za-
wsze były ozdobą Mistrzostw Polski i nie 
inaczej było tym razem. 

Wracając jednak do singli – nasze 
panie rywalizowały w dwóch katego-
riach: open i +35, w których byliśmy 
świadkami naprawdę wspaniałego te-
nisa. W kategorii open poziom stał na 
zawodniczym poziomie, a ostatecznie 
dobrą formę i najwyższe umiejętności 
potwierdziła Katarzyna Kaleta. Świeżo 
upieczona pani adwokat zdominowała 
tegoroczny turniej do tego stopnia, że 
w pięknym stylu zgarnęła łącznie trzy 
złote medale (singiel, debel i mikst), 
co dało jej nie tylko tytuł najlepszego 
adwokata turnieju, ale również najlep-
szego uczestnika całych Mistrzostw 
(tzw. MVP turnieju). Sukces tym więk-
szy, że o tytuł MVP walczyli naprawdę 
znakomici zawodnicy, a w gronie pół-
finalistów znalazły się tak utytułowane 
tenisistki jak Magdalena Jeziorska, Na-
talia Piszczkiewicz czy Aleksandra Os-
trowska. 

r�pr� Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy OIRP Katowice

XXVi tenisoWe mistRzostWa 
poLski pRaWnikÓW 
– ReLacja na goRąco

SPORT
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W kategorii +35 kolejny złoty puchar 
do swojej pięknej kolekcji dołożyła Jo-
anna Olszówka-Zarzecka. W finale po 
emocjonującym i pełnym zwrotów akcji 
meczu pokonała w trzech setach Julię 
Mlost, a wcześniej w półfinale po rów-
nie zaciętym meczu odprawiła z kwit-
kiem Agatę Bielawską. Złoto w singlu 
dało jej również tytuł najlepszej radczy-
ni prawnej turnieju.

Panie rozegrały również piękny tur-
niej w grze podwójnej. Z bardzo do-
brej strony pokazała się w nim para Ola 
Dyszpit z Magdą Mielnik, które dopiero 
w finale musiały uznać wyższość Kasi 
Kalety i Agaty Bielawskiej, ale wcześniej 
eliminując mocną krakowską parę: Julię 
Mlost z Natalią Piszczkiewicz.

Panowie również nie narzekali na 
nudę. W grupie open pojawiło się tylu 
świetnie grających zawodników, że 
oglądanie tenisa w Chorzowie poważ-
nie konkurowało ze startującym właśnie 
wielkoszlemowym Roland Garros. Pa-
trząc tylko na rozstawienia można było 
być pewnym emocji: Modro, Kotarski, 
Zawiła, Bogucki, a do tego jeszcze wal-
czący od pierwszej rundy Urbanek, Ba-
rylski, Dzudzewicz, czy Anioł. Panowie 
pokazali wspaniały tenis w najlepszym 
amatorskim wydaniu. W tym roku – co 
nieczęsto się zdarzało – rozstawieni fa-
woryci w komplecie zameldowali się 
w półfinałach, choć żadnej drogi na ten 
poziom nie można było uznać za spa-
cer. Tomek Modro musiał się solidnie 
napracować z Bogdanem Dzudzewi-
czem, który odwiedził Mistrzostwa Pol-
ski po raz pierwszy i pokazał się na nich 
z najlepszej strony. Dawno nie widzieli-

śmy tak potężnego serwisu i świetne-
go forehandu jak u tego gracza. Michał 
Zawiła już w pierwszej rundzie musiał 
zostawić sporo potu na korcie, gdyż 
bardzo trudne warunki postawił mu 
w pierwszej rundzie kolejny debiutant 
na naszych mistrzostwach Mateusz Dy-
bus. Świetne wrażenie pozostawili po 
sobie „młodzieżowcy” Kuba Burdziński 
z Juliuszem Barylskim. Koniec końców 
jak już zdradziliśmy wcześniej w finale 
wylądowali zawodnicy z numerami je-
den i dwa, czyli Tomek Modro i Łukasz 
Kotarski. Warto o ich spotkaniu napisać 
słów kilka. Dotychczasowy bilans ich 
spotkań na TMPP miał stan remisowy 
1:1. Obaj prezentowali świetną formę 
i piękny tenis w kolejnych rundach. 
Imponowali szybkością, przygotowa-
niem motorycznym i opanowaniem 
(no prawie). W pierwszym secie walka 
była zacięta, ale to Tomek wygrywał de-
cydujące piłki i wydawać by się mogło, 
że dość łatwo wziął tę partię. W drugim 
secie Łukasz postanowił jednak dołożyć 
nam wszystkim emocji i ruszył do boju. 
Panowie w niesamowitym stylu prowa-
dzili mordercze wymiany na wyniszcze-
nie, miotali sobą po korcie z prawa na 
lewą, z lewa na prawą, wykorzystywali 
całą paletę zagrań znanych i niezna-
nych szerszej publiczności (lobwolej na 
przykład), a wszystko to w pyle, pocie 
a nawet krwi. Łukasz stracił w pewnym 
momencie obie rakiety, naciągi nie wy-
trzymały intensywności gry, pomoc 
przyszła z widowni i Łukasz kończył ten 
mecz pożyczoną rakietą. W drugim se-
cie byliśmy świadkami niesamowitego 
tiebreaka, w którym Tomek prowadził 
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już 6:2, by następnie oddać cztery ko-
lejne punkty. 6:6. Gdy już wydawało się, 
że pożyczony sprzęt przyniesie Łuka-
szowi szczęście, da zwycięstwo w dru-
gim secie i doprowadzi do trzeciego, 
Tomek pokazał z jakiego powodu półki 
w kancelarii zapełnione ma pucharami 
TMPP. Nie poddał się mentalnie, nie zde-
nerwował, przytrzymał jedną wymianę, 
wymusił błąd, by w kolejnej meczowej 
akcji ze snajperską precyzją znaleźć ko-
rytarz obok bezradnie szarżującego 
na siatkę Łukasza. Piękny był to mecz 
i właściwie obaj zasłużyli na laury, jed-
nak to Tomek Modro wyjechał z Cho-
rzowa jako złoty medalista.

W kategorii 35+ zawodnicy tra-
dycyjnie już powitali zimnym prysz-
nicem „debiutanta”. W tym roku 
w gościnne progi tej kategorii trafił 
Maciej Sechman (bardzo się cieszy-
my), jednak dość szybko reguły w niej 
panujące wyjaśnił mu Kuba Sokólski. 
Fenomenalny turniej rozegrał Michał 
Pawlas. W zeszłym roku wygrał turniej 
pocieszenia, a w tym najpierw odpra-
wił z kwitkiem obrońcę tytułu Marcina 
Chmieleckiego, później w półfinale po 
dwu i półgodzinnej walce w wichurze 
i upale Maćka Czajkowskiego, by osta-
tecznie postawić kropkę nad „i” w fi-
nałowym spotkaniu z Kubą Sokólskim. 
Był moment, w którym myśleliśmy, 
że panowie będą grać całą niedzie-
lę – z taką konsekwencją przerzucali 
piłkę nad siatką, jednak z każdym ko-
lejnym gemem Michał uzyskiwał mini-
malną przewagę, która pozwoliła mu 
sięgnąć po mistrzowski tytuł. Złoto 
zostało na Śląsku, gratulacje!

W kategorii 45+ niepodzielnie 
rządzi i dzieli Łukasz Kośka. Najlepszy 
singlista i najlepszy tenisista wśród 
prokuratorów również w tym roku 
nie dał szans konkurencji. W finale 
pokonał Wiesława Stępniaka, któ-
ry nie padł ofiarą klątwy debiutanta 
w nowej kategorii wiekowej i w do-
brym stylu zameldował się w finale, 
wcześniej eliminując zeszłorocznego 
finalistę Jarka Dobrowolskiego. 

W kategorii 55+ bezkonkurencyj-
ny okazał Piotr Zarzecki. Na drodze 
do finału stawali mu w kolejności 
Darek Kita, Mirosław Sokólski i An-
drzej Murek, jednak żaden z nich nie 
sprostał śląskiej szkole tenisa, któ-
rą najlepszy radca prawny turnieju 
z powodzeniem prezentuje na TMPP. 
Z pewnością niespodzianką w tej 
kategorii była porażka w półfinale 
zeszłorocznego zwycięzcy Karola Ra-
tajczaka, który zapowiedział jednak, 
że wróci do nas za rok podwójnie 
zmotywowany. 

Ostatnia kategoria singlowa, to 
65+, a w niej ponownie czterech 
pretendentów. Tytułu mistrza bro-
nił Wojciech Buczyło, jednak to Ber-
nard Szliep zrewanżował się mu za 
zeszłoroczną porażkę i zgarnął złoto 
do Trójmiasta. Panowie w naszej naj-
wybitniejszej kategorii znów pokaza-
li siłę charakterów, niezłomną wolę 
walki i niesamowitą kondycję, tym 
większe więc gratulacje, im trudniej-
sze warunki panowały do gry w teni-
sa. Najpierw upały, a potem wichury 
nie zraziły nikogo i rywalizacja trwała 
przez pełne trzy dni.
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Na koniec podsumowanie gier po-
dwójnych. W deblu panów open piękny, 
ale i skuteczny tenis prezentowało wie-
le par, ale wszystkie je pogodził Michał 
Samsonowski z Łukaszem Kotarskim. Byli 
bezkonkurencyjni i niesamowicie zgra-
ni, co w grze podwójnej jest niezmiernie 
ważne. W kategorii +45 z kolei świetny 
wynik zrobiła para Piotr Zarzecki i Wiesław 
Stępniak, którzy pokonali w finale zeszło-
rocznych mistrzów Łukasza Kośkę i Jacka 
Kozłowskiego. 

I wreszcie nasze specialite de la maison, 
czyli turniej miksta. Dwanaście par, wspa-
niałe pojedynki, wysoki poziom i dużo 
humoru oraz serdeczności. Jest to chyba 
najsympatyczniejsza kategoria, praw-
dziwa królowa tenisowej integracji. Naj-
pierw następuje selekcja, zainteresowani 
parują się najczęściej z wyprzedzeniem, 
ale znamy też przypadki sensacyjnych 
transferów last minute, które odpalają 
na korcie niczym rakieta kosmiczna. Po-
tem opracowanie strategii, obserwacja 
przeciwników, w międzyczasie dobór 
strojów, owijek, frotek i czapeczek, a po-
tem wykon. W tym roku najlepszą w tej 
skomplikowanej strategii parą okazała 
się Katarzyna Kaleta i Michał Samsonow-
ski. Stoczyli w finale piękny pojedynek 
z łódzką szkołą tenisa reprezentowaną 
przez Magdę Jeziorską i Tomasza Modro. 
Możemy zapewnić, że to co widzieliśmy 
na korcie nr 9 w finale gry mieszanej to 
było czyste piękno inteligentnej, kom-
binowanej gry, w której nie siła a finezja 
odgrywała decydującą rolę. W tym roku 
poziom miksta był naprawdę niesamo-
wity, więc dotarcie do finału przy takiej 

obsadzie było nobilitacją samą w sobie. 
Marzeniem organizatorów jest oczywi-
ście pobijać w turnieju mikstowym re-
kordy frekwencji – do tej pory taki rekord 
padł pięć lat temu, gdy zgłosiło się pięt-
naście par. Może w przyszłym roku po-
kusimy się o dwadzieścia? Kontakty w te-
lefonach mówią nam, że jest to możliwe. 

Serdecznie dziękujemy w pierw-
szej kolejności Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Katowicach, bez której kon-
tynuowanie pięknej tradycji Tenisowych 
Mistrzostw Polski Prawników byłoby 
niemożliwe. Dziękujemy też sponsorom 
i wszystkim wspierającym nas organiza-
cyjnie, ale też życzliwością, radą, dobrym 
słowem, jak i głosem krytycznym. Bez was 
nie dalibyśmy rady. Dziękujemy obsłudze 
sędziowskiej i opiece medycznej, która 
niezmiennie stała na najwyższym pozio-
mie – tak naprawdę są to cisi bohaterowie 
naszego turnieju, bez których tylko chaos, 
pożary i zgliszcza. Panie Karolu, szacunek. 
Wreszcie, last but not least, dziękujemy 
Wam, Kochani, za obecność, za kondycje, 
za wolę walki, za setki humorystycznych 
sytuacji, żartów i życzliwości. Organizacja 
tego turnieju z Wami i dla Was to honor 
i zaszczyt. Dziękujemy też, że tak wspa-
niałą frekwencją, atmosferą i wynikami 
w tym roku uhonorowaliśmy pamięć 
o niedawno żegnanym Ryszardzie Kur-
niku, wieloletnim dyrektorze sportowym 
naszych Mistrzostw, który na pewno okla-
skiwał wasze najlepsze zagrania, patrząc 
na nas z góry. Do zobaczenia za rok na 
kolejnej odsłonie najsłoneczniejszego tur-
nieju prawniczego w Polsce! 

Maciej Czajkowski
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Kontynuując afrykańskie wspomnienia zapraszam do Mali, Sudanu i Mauretanii. 
Nasze podróże do tych krajów dzieli ponad 10 lat. W 2010 roku z żoną byliśmy 
w Mali, w 2020 w Sudanie, a w 2021 w Mauretanii. Zastanawiałem się co łączy te 
tak odmienne i różnorodne kraje, poza wpływami świata arabskiego, religią (islam, 

TRZY ZIARNA PIASKU 

„(…) Taka jest pustynia. Koran, który jest jedynie prawidłem gry, zmienia jej piasek w 
królestwo. W sercu Sahary, pustym sercu pustyni, rozgrywa się akcja tajemniczego dra-
matu, angażującego namiętności ludzi. Prawdziwe życie pustyni to nie wędrówki ple-
mion szukających pastwisk, ale gra która się tam jeszcze toczy.  Jakże się różni piasek 
ujarzmiony od piasku wolności! Czyż nie tak samo jest z ludźmi? (….)” 

 Antoine de Saint -Exupery, 
 „Ziemia planeta ludzi”; 
 Wydawnictwo Literackie Kraków 1974 rok.

Sahara – karawana

Bogusław Pasieczny
radca prawny  
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przede wszystkim sunnici), dość rozpowszechnionym niewolnictwem, które spo-
tykane tam było jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, pomimo zakazu 
wprowadzonego przez rządy tych państw. Odpowiedź jest banalna. Łączą je i za-
razem dzielą: Sahel, Sahara i „tocząca się gra”, także polityczna. W Mali i Sudanie, po 
raz kolejny doszło do przewrotu wojskowego, giną ludzie, trwają demonstracje, 
a bojówki islamistyczne (w szczególności Al-Ka,idy Islamskiego Mahrebu -AQMI) 
dają o sobie znać, zwłaszcza w Mali. Mieszkańcy („władcy”) Sahary – Tuaregowie nie 
zapomnieli o swoim wymarzonym niepodległym państwie: Islamskiej Republice Aza-
wadu, które na krótko w 2012 proklamowali na terenach północnego Mali (region Tim-
buktu i Mopti). Mauretania na razie jest krajem stabilnym, ale sąsiaduje z Mali i Saharą 
Zachodnią (oficjalna nazwa: Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna), której tery-
torium w 2/3 zostało zaanektowane przez Maroko. Sytuacja w tych krajach, zwłaszcza 
polityczna, w każdej chwili może zostać zdestabilizowana. Zatem cały czas, tak jak na 
początku XX wieku, „toczy się tam gra, także polityczna”. 

Uprzejmie informuję, iż nie jest to opis wszystkich miejsc wartych obejrzenia lub 
historycznie ważnych w tych krajach, więc można mieć poczucie niedosytu infor-
macji. Na pewno nie uda mi się opisać Sahelu i Sahary w taki sposób, aby „zmienić 
ich piaski w królestwo”, lub wzbudzić „namiętności”.

Sahara – w języku arabskim oznacza pustynię. To największa gorąca pustynia 
na Ziemi o powierzchni od 7,7 mln km 2 do około 9,2 mln km², która wciąż się roz-
rasta. Jest położona w Afryce na terytorium 12 państw: Maroka, Algierii, Tunezji, 
Libii, Egiptu, Sahary Zachodniej, Mauretanii, Mali, Nigru, Czadu, Sudanu i Sudanu 
Południowego. Na północy sięga do południowych stoków Atlasu i wybrzeży M. 
Śródziemnego, południową granicę stanowi ujście rzeki Senegal, przebiega też 
środkowym biegiem Nigru, północnym brzegiem jeziora Czad, po ujście Atbary do 
Nilu, a stąd do Morza Czerwonego. Tak naprawdę Sahara to połączenie kilkunastu 
różnorodnych pustyń, między innymi Arabskiej, Libijskiej, Wielkiego Ergu Zachod-
niego oraz Wschodniego.

Sahel- z arabskiego to brzeg. Jest to region geograficzny w Afryce obejmują-
cy obszar wzdłuż południowych obrzeży Sahary, który rozciąga się od Senega-
lu po Sudan, przez Mauretanię, Mali, Niger, Czad oraz Erytreę. Zajmuje długi ko-
rytarz lądu obejmujący 6000 km długości i kilkaset kilometrów szerokości. Łączy 
morze Czerwone z Atlantykiem. Obejmuje przede wszystkim tereny półpustynne 
lub nawet pustynne oraz suche sawanny. Opady na tym terenie są niewielkie, zda-
rzają się wieloletnie okresy suszy. 

Sudan, Mali i Mauretania, to stosunkowo duże kraje. Sudan ma powierzchnię 
około 1,886.000 km2, Mali około 1.240.000 km2, a Mauretania około 1.030.700 km2. 
Sahara i Sahel zajmują w tych krajach duże obszary, w przybliżeniu 3/4 terytorium 
Mali, 2/3 terytorium Mauretanii i znaczne obszary Sudanu. Państwa te mają bardzo 
ciekawą, także tragiczną historię, szczególnie Mali i Sudan. 
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Można powtórzyć za Timem Marshallem, iż „Sahara jest morzem, a Sahel 
brzegiem” („Potęga geografii”; Zysk i s-ka Wydawnictwo, Poznań 2021 rok). Wza-
jemnie się przenikają. Będąc w Afryce bardzo trudno stwierdzić, czy dany teren 
położony jest w regionie zaliczanym do Sahelu, czy też znajduje się już w obszarze 
Sahary. Toteż na potrzeby tego tekstu częściej będę się posługiwał określeniem 
„pustynia” i „Sahara”, co nie oznacza, iż tekst nie dotyczy Sahelu.

pustynia 
„Dolina piasku zlewa się u naszych stóp z piaszczystą pustynią, nagą bez ka-

mieni, której oślepiające światło wypala oczy. Jak okiem sięgnąć-pustkowie. Ale na 
horyzoncie gra świateł tworzy miraże już bardziej niepokojące. (…) Spostrzegam 
także wielką czarną plamę, która udaje roślinność, ale wisi nad nią ostatni z tych 
chmur, co się rozwiały w dzień, a zgromadziły się znowu wieczorem. Tamta roślin-
ność- to tylko cień cumulusa” 

 Antoine de Saint -Exupery, „Ziemia planeta ludzi”;
  Wydawnictwo Literackie Kraków 1974 rok.

Pustynia ma wie-
le barw i kształtów. 
Wpływa na to, nie 
tylko pora roku, pora 
dnia, kierunek wiatru, 
ale także jej skład che-
miczny i wymieszany 
materiał geologiczny, 
jej ukształtowanie 
oraz ruchy tekto-
niczne. Praktycznie 
w każdym z tych kra-
jów przed zachodem 
słońca, piasek ma 
bardzo intensywnie 
czerwony kolor, zbliżony czasami do koloru miedzi. W Mauretanii w okolicach wydm 
Amaltich, piasek ma cztery kolory: biały, szary, żółty i czerwony, a można też czasem 
spotkać piasek czarny, co robi niesamowite wrażenie. Ziarna piasku są różnej wielkości, 
o różnym kształcie i zarazem wadze. Sahara jest zbudowana z różnych materiałów geo-
logicznych, jest często pofałdowana i bardzo różnie utwardzona. Sahara to góry (do 
ponad 3000 m), skały i ich fragmenty, formacje skalne, uedy (wyschnięte koryta rzek), 
wydmy, barchany (saharyjskie wydmy o charakterystycznym, sierpowatym kształcie), 
żwir, kamienie. Piasek zajmuje zaledwie, około 20 proc. powierzchni Sahary. 

Nocleg pod gwiazdami
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Sahara jest jak nienasycony potwór, który żarłocznie pożera kolejne skrawki zieleni, 
samotne palmy, ale także plantacje znajdujące się w oazach lub wręcz całe oazy i mia-
sta. W Szinkrit (Mauretania) praktycznie wszystkie ulice są zasypane piaskiem, a niektóre 
z domów aż do połowy okiennic. W oazie Azougui (Mauretania), widziałem efekt prze-
mieszczania się piasku. W ciągu kilku tygodni piasek praktycznie zasypał gaj palm dak-
tylowych. To przygnębiające wrażenie, kiedy palmy wyrywają się z objęć „piaskowego 
potwora”.

Po pustyni można się przemieszczać tylko dwoma środkami lokomocji, na wielbłą-
dzie lub jeepem. W każdym z opisywanych krajów wybraliśmy ten drugi środek loko-
mocji. Zazwyczaj jeździliśmy w „karawanie” liczącej od 3 do 5 jeepów, z których jeden 
był zawsze pojazdem logistycznym (kucharze, pomocnicy kucharza, sprzęt, żywność, 
materace, namioty itp.). Po Mauretanii podróżowaliśmy tylko toyotami hilux. Przejechali-
śmy po terenach pustynnych około 1500 – 2000 km. Mniej więcej tyle samo kilometrów 
przemierzyliśmy toyotami Land Cruiser w Mali. Nieco mniejsze odległości pokonaliśmy, 
także toyotami w Sudanie. Toyoty opanowały Afrykę, a Saharę i Sahel w szczególności. 

Sahara to nie tylko piasek, czy też pustynia – to także samotnie rosnące palmy i inne 
rośliny, gaje palmowe, piękne oazy pełne wody i roślinności, to nawet stawy i jeziora, 
a także ukryte studnie i cieki wodne. Sahara to także fatamorgana, która często kojarzy 
się z wycieńczonymi pustynnymi wędrowcami, którzy od wielu dni nie mieli dostępu 
do wody, a ich pragnienie, spotęgowane temperaturą otoczenia i spiekotą słońca jest 
nie do zniesienia; wędrowcami, których oczom nagle ukazuje się oaza lub woda. Po-
dróżując po Sudanie i to po drodze asfaltowej, wprawdzie wśród piasków, nagle zoba-
czyliśmy dwa małe jeziorka (posiadam zdjęcia), które naprawdę nie istniały. Nie byliśmy 
zmęczeni i nie byliśmy spragnieni. Tak naprawdę fatamorgana to „miraż – zjawisko po-
wstania pozornego obrazu odległego przedmiotu w wyniku różnych współczynników za-
łamania światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze, a co za tym idzie, gęstości”. 
Nie zmienia to faktu, iż miraże mogą zostać spotęgowane stanem umysłu i ciała. 

Sahara i Sahel to także, a może przede wszystkim wielbłądy jednogarbne, które są 
środkami komunikacji pasażerskiej i transportu. To karawany nieustannie przemierzają-
ce bezkresne tereny. W średniowieczu pustynie przemierzały karawany podobno liczą-
ce około 10 tysięcy wielbłądów, teraz dużo mniej. Wielbłądy potrafią przejść dziennie 
do 50 km, a bez kropli wody przeżyć nawet 2 tygodnie. Są największym bogactwem 
tego regionu, jak także źródłem pożywienia, przede wszystkim mleka i mięsa (jadłem 
mięso wielbłądzie, nie pobudziło moich kubków smakowych), walutą wymienną (czy 
też wymienialną), przewodnikiem, posagiem, jedynym majątkiem ruchomym, a często 
przyjacielem i wybawcą. W sytuacjach ekstremalnych wielbłądy są bowiem „rezerwu-
arem wody” dla spragnionych wędrowców, będących na granicy życia. We wspomnie-
niach, z okresu od XVIII do XX wieku, z ekspedycji podróżniczych, czy też wojskowych 
znajdują się opisy takich zdarzeń. Wielbłąd może też być „latarnią wśród morza piasków” 
bądź „okrętem pustyni”. 
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Sahara i Sahel to także ludzie (nomadzi, Beduini, Maurowie, Tuaregowie i setki 
innych ludów, czy też plemion), to piękne piramidy (np. Meroe), mauzolea, liczne 
meczety z gliny, w tym przepiękny i największy na świecie, znajdujący się w Djenne 
(Mali)� To także stare manuskrypty (Szinkrit, Timbuktu), marzenia o niewyobrażal-
nym bogactwie, złocie, kości słoniowej i niewolnikach oraz liczne ekspedycje z tym 
związane (Timbuktu), poczynając od Mungo Parka. To także wpływy arabskie, reli-
gia, islam, wierzenia animistyczne, mistyka, to niebo z gwiazdami na wyciągnięcie 
ręki i woda – dar życia. To także niesamowite miejsca na obozowiska. Niestety, to 
także bogactwa naturalne, konflikty zbrojne, pozostałości epoki kolonialnej, zmia-
ny klimatyczne oraz susza i głód, które często prowadzą do śmierci.

Woda – daR życia
„Wodo nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, 

pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia: jesteś samym życiem. 
Obdarzasz nas rozkoszą, której nie podobna objąć samymi zmysłami (…) Jesteś 
największym bogactwem jakie istnieje na świecie. Jesteś największą czułością, ty 
jakże czysta w trzewiach ziemi”. 

 Antoine de Saint -Exupery, „Ziemia planeta ludzi”;
 Wydawnictwo Literackie Kraków 1974 rok.

studnie (mauretania)
W Mauretanii przez kilka dni, nie mieliśmy swobodnego dostępu do wody. 

W każdej z toyot była butelkowana woda pitna oraz kilka dużych kanistrów 
z wodą do przyrządzania posiłków, lecz oczywiście w ilości ograniczonej, bo 
oprócz wody musieliśmy ze sobą zabrać bagaż, namioty, kuchnię, części zapa-
sowe do pojazdów, produkty spożywcze, drewno na ognisko. Nasi kierowcy 

swobodnie przemiesz-
czali się po pustyni, 
zupełnie nie wiedzie-
liśmy, jak odnajdywa-
li właściwy kierunek, 
skoro nie posiadali 
nawigacji, a drogi nie 
tylko nie były wyty-
czone, ale także nie 
były oznaczone, nawet 
starymi beczkami, jak 
to często można zoba-
czyć w filmach. Gwiaz-
dy nie były drogo-
wskazem dla naszych Studnia
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kierowców, bo jazdę kończyliśmy najpóźniej przed zachodem słońca. A jednak 
kilkukrotnie w miejscach zupełnie niezwykłych odnajdywaliśmy studnie i to 
pełne wody. Przemieszczając się po Mauretanii pomiędzy wydmami Amaltich 
i przełęczą Tifoujar, na środku piaszczystego zarysu drogi (ślady wędrujących 
wielbłądów i kilka śladów przejeżdżający raz na kilka dni pojazdów) nasi kie-
rowcy odnaleźli studnię wytyczoną przez metalową beczkę (oczywiście bez 
dna), najprawdopodobniej po jakimś środku chemicznym, czy też paliwie. 
W krzakach, nieopodal studni schowany był sznur i dwa kiedyś żółte, znisz-
czone kanistry, przeznaczone do poboru wody (czerpaki). Pojemniki na wodę, 
tradycyjnie powinny być wykonane z koziej skóry. Niestety wszechobecny 
plastik i produkty chińskie wypierają tę piękną tradycję i tak było tym razem. 
Gdy spojrzeliśmy w dół studni naszym oczom ukazał się widok niezwykły. Kilka 
metrów poniżej piasku widać było w skalnym otworze taflę wody i odbijające 
się w niej chmury. Ten niezwykły symboliczny widok (chmury= deszcz) nie od-
powiadał rzeczywistości. To nie była woda z chmur deszczowych, tylko woda 
z pokładów artezyjskich. Była czysta, zimna i bez zapachu. Uzupełniliśmy nasze 
zapasy. Zaparzyliśmy na tej wodzie słynną saharyjską słodką herbatę z pianką, 
która powstaje poprzez rytmiczne i wielokrotne przelewanie napoju. Pianka 
jest szczególnie ważna. Zgodne z tradycją musi mieć objętość kilkukrotnie 
większą niż sam wywar. Herbata (około 10 – 15 ml, czyli tzw. dwa łyki) pomimo 
tego, iż była bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo słodka była jednak smaczna 
i aromatyczna. Nikt po jej spożyciu nie miał sensacji żołądkowych. Naprawdę! 
Warto było się jej napić. Co czyniliśmy, przynajmniej trzykrotnie każdego dnia.

„Woda na wagę złota, woda, której najmniejsza kropla potrafi wykrzesać w pia-
sku zieloną iskierkę źdźbła trawy. Kiedy gdzieś spadnie deszcz Sahara staje się tere-
nem wędrówki ludów. Całe plemiona wyruszają na poszukiwania trawy, która ma 
wyrosnąć gdzieś o trzysta kilometrów dalej …. I ta woda, tak upragniona, której 
ani jedna kropla od dziesięciu lat nie spadła” 

 Antoine de Saint -Exupery, „Ziemia planeta ludzi”; 
 Wydawnictwo Literackie Kraków 1974 rok.

dzbany z Wodą dLa stRudzonych WędRoWcÓW (sudan)
Jednym z najbardziej charakterystycznych widoków podczas podróżowania po 

Sudanie są stojące na zewnątrz, ogólnie dostępne dla spragnionych, gliniane dzba-
ny z wodą, czasami w kształcie amfory. Woda do picia dostępna jest także w pojaz-
dach komunikacji pasażerskiej, zazwyczaj prywatnych. Umieszczone są tam pojem-
niki, o różnym stanie technicznym i higienicznym. Dzbany na wodę są wszędzie, 
w miastach i miasteczkach, we wsiach, przy mauzoleach, meczetach, przydrożnych 
budynkach, czy też chatach, przystankach komunikacyjnych prawdziwych lub 
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umownych, w miej-
scach skąd ludzie za-
bierani są do pracy 
lub jadą do innych 
miejscowości, przy 
przydrożnych kawia-
renkach lub miej-
scach oznaczonych, 
z dużą dozą wyobraź-
ni, jako bary czy też 
restauracje! Dzbany 
na wodę zazwyczaj 
są szare, brudne, ni-
jakie, ale czasem są 
piękne, kolorowe, 
ozdobione trady-
cyjnymi wzorami. 
Zawsze jest w nich 
woda. Czy czysta? 
Niestety nie. Nie 
wiadomo kto i kie-
dy je napełnia. Może 
Allah? Dzbany są 
zawsze pełne. Nikt 
tych dzbanów nie 
niszczy, poza pa-
nującym klimatem. 
Potrzeba ich wy-
stawiania wynika 

z wielowiekowej historii kraju, jego ukształtowania, panującej tam tempe-
ratury. Woda jest wciąż potrzebna Sudańczykom, nie tylko strudzonym wę-
drowcom – jest dalej darem życia. Miejscowi piją wodę z tych dzbanów bez 
jakichkolwiek ograniczeń i oporów, ale dla nas jej spożycie może stanowić 
poważny problem zdrowotny. Wprawdzie czytałem wspomnienia z podró-
ży po Sudanie, w których podróżujący Europejczycy twierdzili, że woda jest 
czysta i dobra. Ja niestety miałem inne wrażenia. Dlatego nie skorzystałem 
z tego daru życia, nawet gdy na parę godzin wyczerpały się zapasy wody 
pitnej w naszych toyotach. Gliniane dzbany są symbolem wielopokoleniowej 
troski o innych ludzi i przestrogą przed skrajnie trudnymi warunkami klima-
tycznymi. Brak wody rodzi pokorę. Woda jest darem życia�

Dzbany z wodą

KLUB PODRóŻNIKA



KWARTALNIK OKRęgOWej Izby RAdcóW PRAWNych W KATOWIcAch 57

buRza nad ben ameRa (mauRetania)
Deszcze są zjawiskiem występującym rzadko na pustyni, czy też na te-

renach półpustynnych, w szczególności w okresie, w którym przebywali-
śmy w Mauretanii (listopad). Ze starożytnego miasta Szinkrit (Chinguetti), 

przemieszczaliśmy 
się na północny-za-
chód, w kierunku 
granicy Mauretanii 
z Saharą Zachod-
nią. Jechaliśmy 
wzdłuż torów, po 
których kilka razy 
w tygodniu kursują 
na trasie z Nouad-
hibou do Zouérat 
pociągi, w tym po-
dobno najdłuższy 
pociąg świata. Prze-
wożone jest w nich 

z kopalni w Zouérat 
największe bogactwo naturalne Mauretanii (poza daktylami): ruda żelaza. 
Pociąg składa się maksymalnie z 4 lokomotyw i około 200 wagonów, jego 
długość szacowana jest na około 2 kilometry, musi pokonać w skrajnie trud-
nych warunkach (zasypane tory, burze pisakowe itp.) odległość około 700 
kilometrów. Widzieliśmy trzy pociągi, ale ten najdłuższy składał się tylko z 3 
lokomotyw i 146 wagonów! Liczenie odbyło się komisyjnie. Historia budo-
wy tej linii kolejowej jest fascynująca i zarazem związana ze sporami pomię-
dzy byłymi kolonizatorami, Francuzami (Mauretania) i Hiszpanami (Sahara 
Zachodnia). Ale celem tego etapu naszej wyprawy był Ben Amera. 

Ben Amera to granitowy monolit ukryty na Saharze. Według większo-
ści źródeł jest to drugi, co do wielkości monolit na świecie, po Uluru i naj-
wyższy monolit Afryki. Jest prawie czarny, budzi podziw i grozę. Jego wy-
sokość wynosi 633 m. Aby dotrzeć do Ben Amera musieliśmy kilka godzin 
przemieszczać się po pustyni, w pobliżu trasy „pustynnego” pociągu. Drogę 
przejechaliśmy w deszczu o różnej intensywności i nawet z towarzyszącą 
nam przez kilkanaście minut burzą i nie była to burza piaskowa (grzmoty, 
błyskawice). Nie obniżyło to nadmiernie komfortu jazdy, albowiem piasz-
czyste, czy też żwirowo-skalne podłoże (bo dróg nie było) pozostało na tyle 
zwarte, że przejechaliśmy tę trasę bez problemów. Dotarliśmy do naszego 
kolejnego obozowiska. Miejsce okazało się mityczne i budzące respekt. Nie-

Pustynny pociąg
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bo było zachmurzone, padał drobny deszcz. Nad obozowiskiem wznosił się 
monolit Ben Amera, z którego (co jest bardzo rzadkim zjawiskiem) w kilku 
strumykach ściekała woda deszczowa – dar życia. Podobno, właśnie w cza-
sie opadów, ta woda jest wykorzystywana w obozie. Niestety, nie odnieśli-
śmy takiego wrażenia podejmując, zazwyczaj nieudane, próby skorzystania 
z kontenerów mających pełnić funkcję toalety lub łazienki. Woda jest da-
rem życia, ale nie zawsze dostępnym do codziennej higieny, mieliśmy na 
to kolejny dowód!

histoRia i kuLtuRa 
(zagubione manuskRypty, piRamidy i gRoboWce)

„Ex Africa semper aliquid novi” – „Z Afryki zawsze coś nowego”. Greckie powie-
dzenie używane w starożytności, znane także w wersji: „Co nowego z Afryki?”. Pod-
kreślało unikalność tego obszaru. 

 źródło: Pliniusz Starszy, 
 Historia naturalna II, 8, 42.
Meroe, Dongola i Banganarti (Sudan)
W Sudanie jest wiele historycznych i fantastycznych miejsc, które odwie-

dziliśmy, takie jak: Chartum, z bardzo interesującym Sudańskim Muzeum 
Narodowym, Nuri, cmentarzysko All Kuro, Stara Dongola, Banganarti. Zdo-

Ben Amera
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byliśmy Świętą górę Jebel Barkan, co nie było trudne. Byliśmy też w starym 
Omdurmanie, gdzie mieliśmy szczęście zobaczyć Mauzoleum Mahdiego 
oraz na historycznym cmentarzu słynny na całym świecie taniec Derwiszy. 
Największe wrażenie na nas zrobiły: Meroe oraz wykopaliska w Starej Dongo-
li i Banganarti prowadzone przez polską misję archeologiczną. 

Zapomniane na wieki Meroe znalazło się w orbicie zainteresowań eu-
ropejskich podróżników dopiero w XVIII wieku. Europejczycy nie tylko od-
krywali Meroe, ale także niektórzy z nich, pod pretekstem badań archeolo-
gicznych, grabili je bądź nawet niszczyli. Meroe było stolicą królestwa Kusz. 
Położone jest na pustyni, we wschodnim Sudanie, nad brzegiem rzeki Nil. 
Ten kompleks budowli i budynków składa się z kilkudziesięciu niewielkich 
grobowców i piramid z komorami podziemnymi. Można w nim odnaleźć 
pozostałości pałaców królewskich i świątyń. Wiele z tych budowli to gro-
by władców Królestwa Meroitów. Piramidy z Meroe są mniejsze niż ich 
egipskie odpowiedniki (maks. 20-25 m wysokości), mają węższe podstawy 
i bardziej strome ściany. Niektóre zostały zbudowane 2700 – 2300 lat temu. 
Najbardziej imponujący kompleks piramid powstał w Meroe najpraw-
dopodobniej pomiędzy 270 rokiem p.n.e. a 350 r. n.e. Nie są to jedyne pi-
ramidy i grobowce w Sudanie. Widzieliśmy je także w okolicach góry Jebel 

Piramidy-Meroe
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Barkan. Meroe zwiedzaliśmy dwukrotnie, późnym popołudniem aż do za-
chodu słońca oraz następnego dnia tuż po wschodzie słońca, kolorystyka 
i wrażenia były całkiem odmienne. Czasami dla określenia widoku, atmosfe-
ry i związanych z tym odczuć, czy też przeżyć brak słów. I tak właśnie było. 

Czy piramidy w Sudanie są ładniejsze niż te w Egipcie? Na pewno są 
mniejsze i lżejsze, co nie znaczy, iż mniej urokliwe. Prawdopodobnie od-
kryto ich więcej niż na terenie Egiptu. Zapewne nie znajdowały się w nich 
takie kosztowności i nie były one przedmiotem tak spektakularnych od-
kryć archeologicznych, jakich dokonano w piramidach egipskich. Pocho-
dzą też z innego okresu. Ale za to są położone pięknie, wśród wzgórz i pa-
górków. Nie widać z nich lub w ich okolicy wielkiego megapolis, jakim jest 
Kair. Nadto Sudan, w przeciwieństwie do Egiptu, jest krajem praktycznie 
nie odwiedzanym przez turystów. Przez wiele lat, z uwagi na niestabilną 
sytuację geopolityczną (przewroty wojskowe, panującą dyktaturę i budzą-
cy do dzisiaj spory i konflikty podział kraju na Sudan i Sudan Południowy 
w 2011 roku) nie był kierunkiem preferowanym przez turystów, czy też 
podróżników. Gdy zwiedzaliśmy Meroe i inne stanowiska archeologiczne, 
takie jak Kerma, Nuri, All Kuro, Starą Dongolę, Banganarti byliśmy sami, nie 
licząc archeologów, w tym polskich. Raz i to w Meroe spotkaliśmy dwóch 
Włochów. W pobliżu stanowisk archeologicznych w Sudanie w kilku miej-
scach, zobaczyliśmy coś, w co początkowo nie mogliśmy uwierzyć. W in-
nych krajach, byłoby to raczej nie do pomyślenia. Chodziliśmy po piasku 
zmieszanym z kawałkami naczyń glinianych o kolorze wyblakłej ochry, 
czasem ze zdobieniami i zmieszanym z innymi nie zdefiniowanymi odłam-
kami gliny sprzed setek, a nawet ponad tysiąca lat. Pustynia w tym miejscu 
jest nimi usłana. Jest tajemnicza i zarazem przypominająca „małe wysypi-
sko glinianych śmieci”. Niestety jeszcze tych odłamków nie sklasyfikowano. 

60 lat temu (w 1961 roku) polscy archeologowie pod kierownictwem 
prof. Kazimierza Michałowskiego odkryli w nubijskich piaskach katedrę 
w Faras. W Sudańskim Muzeum Narodowym znajduje się sudańska część 
zabytków wydobytych przez zespół prof. Kazimierza Michałowskiego 
w Faras podczas tzw. kampanii nubijskiej,, co mogę potwierdzić. Mniejsza 
część odkrytych i zabezpieczonych zabytków znajduje się w Galerii Faras 
im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Warszawskim Muzeum Na-
rodowym. Kolejnym wielkim sukcesem polskich archeologów są trwające 
od 1964 roku wykopaliska w Starej Dongoli. Pracują tam archeologowie, 
przede wszystkim z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersy-
tetu Warszawskiego i ich praca jest bardzo wysoko ceniona. Polacy odkry-
wają w Sudanie też inne wykopaliska, między innymi w Selib, Faras i Ban-
ganarti.
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Stara Dongola to wczesnośredniowieczne miasto w Nubii, zlokalizowane 
na wschodnim brzegu Nilu, pomiędzy III a IV kataraktą. Była stolicą królestwa 
Makurii, które przyjęło chrzest z rąk misjonarzy bizantyjskich w połowie VI 
wieku. Sto lat później, doszło do połączenia Makurii z leżącym na północ kró-
lestwem Nobadii, a Dongola stała się stolicą zjednoczonego chrześcijańskie-
go królestwa Nubii, pozostając chrześcijańską stolicą między VII a XV wiekiem. 
W Starej Dongoli odkryto między innymi kościoły (kilkanaście budowli), katedrę, 
pałac, salę tronową, domy, klasztor, krypty, stele i wspaniałe malowidła ścienne. 
Polscy archeologowie uważani są za najlepszych specjalistów od starożytnej 
kultury chrześcijańskiej na terenach Sudanu, mają uznanie na całym świecie. Po 
zwiedzeniu zabytków Starej Dongoli udaliśmy się do Banganarti.

Banganarti to stanowisko archeologiczne w Sudanie przylegające do wsi 
o tej samej nazwie. Położone jest na prawym brzegu Nilu, około 10 kilometrów 
na południowy wschód od Starej Dongoli. Badania archeologiczne pozwoliły 
zidentyfikować pozostałości kościoła oraz otaczającej go ufortyfikowanej osady 
i liczne malowidła naścienne. W tym miejscu spotkała naszą małą grupę niespo-
dzianka i zarazem zaszczyt. Mieliśmy wielkie szczęście. Spotkaliśmy się z polski-
mi archeologami w siedzibie ich misji w Banganarti i Selib. Pokazali nam nowo 
odkryte fragmenty kościoła, których prawdopodobnie nie widzieli jeszcze inni 
turyści. Mogliśmy zobaczyć także warunki w jakich żyją (nie rzucają na kola-
na), pomieszczenia, w których pracują i małe muzeum, w którym znajdowały 
się między innymi 
prototypy polskich 
dronów, a w zasadzie 
„szybowco-dronów” 
sprzed dziesiątek lat, 
przy użyciu których 
polscy archeolo-
gowie wykonywali 
zdjęcia z powietrza 
w poszukiwaniu za-
rysów budowli, czy 
też murów. Te zdjęcia 
były prezentowane 
na kilku wystawach. 
Niezapomnianym dla 
nas przeżyciem była obserwacja prac konserwatorskich, wykonywanych przez 
niektórych archeologów przy bardzo starych malowidłach naściennych. Ich 
praca jest iście benedyktyńska, wymagająca wiedzy historycznej i umiejętności 
plastycznych, doświadczenia i poczucia misji. A efekt tej pracy jest zniewalający. 

Prace konserwatorskie
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timbuktu (maLi)
„Timbuktu, to tak naprawdę dwa różne miejsca. Pierwsze to centrum admi-

nistracyjne Szóstego Regionu Republiki Mali, miasto, gdzie zatrzymują się zdro-
żone karawany (…) miejsce tych wszystkich, którzy podróżują na wielbłądach 
i łodziach, choć te spotkania rzadko miały przyjazny charakter (…), miasto bez 
cienia. I jest też Timbuktu wyobraźni-mityczne miasto Nibylandii, miraż z anty-
podów, symbol tego co najodleglejsze” 

 Bruce Chatwin – „Anatomia niepokoju – Pisma wybrane”, 
 Rozdział – Wyjechałem do Timbuktu 
 Świat Książki, Warszawa 2012 rok.

Jadąc do Mali, zamierzaliśmy popłynąć rzeką Niger, zobaczyć Bamako, Djenne, 
Segou, Mopti, zobaczyć słynne wioski Dogonów i ich taniec na płaskowyżu Ban-
diagara i oczywiście Timbuktu. Widzieliśmy taniec, wszystkie te miejsca, a Nigrem 
płynęliśmy prawie dwa dni. Niestety rejs po Nigrze nas zawiódł. Rzeczywistość oka-
zała się mniej ciekawa niż opisywali to znani podróżnicy. Niesamowite wrażenie 
natomiast zrobił na nas Wielki Meczet w Djenne, będący największą sakralną bu-
dowlą i zarazem największym wolno stojącym budynkiem na świecie, wykonanym 
z suszonej cegły glinianej, z tego względu wymaga on ciągłej renowacji i naprawy. 
Corocznie, zawsze po krótkim okresie deszczowym, przez pewien okres cza-

Wielki Meczet – Djenne
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su, otoczony jest drewnianymi rusztowaniami. Prace renowacyjne przy nim 
wykonywane są bardzo wolno. Tak więc zaraz po ich ukończeniu i po zde-
montowaniu rusztowań, rozpoczynają się deszcze. Można więc wyróżnić dwa 
okresy w funkcjonowaniu tego meczetu. Pierwszy to okres z rusztowaniami, 
a drugi to okres bez rusztowań, ale z deszczem. 

Największe wrażenia na nas zrobiło Timbuktu, może poprzez 
ukształtowane przez literaturę wyobrażenie� „Timbuktu wyobraźni”� 
Miasto legenda, słynne z afrykańskiego złota, kości słoniowej i handlu niewol-
nikami. Miasto meczetów i mauzoleów, budynków i budowli z szarej gliny. 
Miasto uniwersytetów (Uniwersytet Sankore), nauki i sztuki, bibliotek. Jednak 
prawdziwym skarbem Timbuktu, w ocenie wielu, nie było złoto, czy też kość 
słoniowa, a manuskrypty zgromadzone w bibliotekach meczetów o bardzo 
różnorodnej treści dot. między innymi religii, prawa, sztuki, muzyki, medycy-
ny, matematyki, filozofii. W najlepszym okresie miasta, w Timbuktu podob-
no kształciło się około 20 tys. studentów. Timbuktu w średniowieczu było 
centrum nauki, kultury i religii islamu z wpływami rozciągającymi się na całą 
Afrykę. Chcieliśmy zobaczyć „szczupłych, arystokratycznych Tuaregów, którzy 
wyglądają, jakby byli nie z tego świata (..) i chroniące przed piaskiem niebieskie 
chusty barwiące ich twarze na granatowo, niczym kalki” (Bruce Chatwin jw.). 

Takie Timbuktu było naszym marzeniem. Miasto przez wieki było dla Eu-
ropejczyków mirażem. Już w XIV–XV wieku przeżywało rozkwit. Wielu Euro-
pejczyków chciało dotrzeć do Timbuktu, w większości umierali od chorób 
(malaria, choroby przewodu pokarmowego, infekcje), ginęli z rąk Tuaregów, 
Maurów czy też innych mieszkańców tych pustynnych terenów, bądź też 
umierali z braku wody lub pożywienia. Najsłynniejszym podróżnikiem, który 
chciał odkryć Timbuktu był Szkot Mungo Park, który podjął nieudaną próbę 
dotarcia do Timbuktu w 1795 i 1796 roku. Nie dotarł do miasta, ale był sto-
sunkowo blisko, lecz zawrócił. Zachował rozsądek, czym ocalił swoje życie. 
Podróż opisał w książce „Podróże we wnętrzu Afryki” (Dalavich Press- Warsza-
wa 2008 rok). Pierwszy do Timbuktu z Europejczyków dotarł w 1826 roku 
Major Gordon Laing, lecz nie powrócił. Zginął najprawdopodobniej następ-
nego dnia po opuszczeniu miasta, ponoć nie chciał przejść na islam. Pierw-
szym Europejczykiem, który dotarł do Timbuktu i wrócił (dwa lata później) 
był Francuz Rene Caillie. Zresztą budynek, w którym zamieszkał w tym mie-
ście został mu poświęcony, znajduje się w nim małe muzeum, czy też izba 
pamięci. Po jego opowieściach i wspomnieniach z tej podróży, w Europie 
„czar miast złota” prysł. 

Timbuktu jest pełne sprzeczności. Timbuktu z marzeń okazało się zbudowa-
nym w większości z gliny, błota lub podobnych materiałów, w zasadzie zapyziałym 
i szarym miastem z wąskimi, zasypanymi piaskiem uliczkami, praktycznie bez cie-
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nia. Ruch samochodowy jest niewielki, natomiast wozy z zaprzęgniętymi osłami są 
standardem. Jest miastem w większości otoczonym pustynią, stosunkowo mało 
zaludnionym, położonym w pobliżu jednej z największych rzek Afryki – Nigru. Tim-
buktu jest oczywiście miastem Tuaregów, rzadko wyglądających, tak jak na histo-
rycznych rycinach. Na targu można było oczywiście nabyć charakterystyczne dla 
Tuaregów chusty w różnych kolorach, przede wszystkim niebieskie, co też uczy-
niliśmy. Wszechobecne były nieograniczone ilości chińskich wyrobów z plastiku, 
o pięknym rękodziele można było tylko pomarzyć. Ale częściowo pozostało tak-
że to Timbuktu z powiewem historii, mityczne, z pięknymi drewnianymi wykoń-
czeniami budowli (drzwi i okiennice), fascynującym otoczeniem, piękną pustynią 
na wyciągnięcie ręki oraz szkołami talibów. Okazało się też, iż Timbuktu jest teraz, 
wprawdzie nie miastem złota, ale miastem kultury, ze zbiorami tysięcy lub nawet 
setek tysięcy napisanych w języku arabskim manuskryptów (niektóre z XII i XIV wie-
ku), licznymi meczetami. 

Niestety nie mieliśmy szczęścia i nie widzieliśmy zbiorów głównej biblioteki – Bi-
blioteki Instytutu Ahmada Baby, zawierającej kilkadziesiąt tysięcy tomów, bowiem 
trwał wówczas remont i prace konserwatorskie. Manuskrypty w wielowiekowej 
historii miasta kilkukrotnie były zagrożone kradzieżą i zniszczeniem. Ale to co wy-
darzyło się prawie 3 lata po naszym wyjeździe z Timbuktu (w latach 2012 i 2013), 
jest nie tylko gotowym materiałem na książki, które zresztą zostały wydane, ale 
także materiałem na scenariusz do thrillera lub filmu szpiegowskiego. Głównym 

Tuaregowie-Timbuktu
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bohaterem, aczkolwiek nie jedynym, 
jest słynny w całym świecie – biblio-
tekarz z Timbuktu-Abdel Kader Hai-
dara, który przy pomocy wielu ludzi, 
w tym innych bibliotekarzy, ocalił 
praktycznie wszystkie manuskrypty 
przed ich zniszczeniem przez bo-
jówkarzy (terrorystów) z Al-Ka,idy 
Islamskiego Mahrebu – AQMI. Nie-
stety nie udało się ochronić poszcze-
gólnych mauzoleów, zostały zbu-
rzone, bo gloryfikowały świętych. 
W dwóch książkach: Charlie Englisha 
„Przemytnicy książek z Timbuktu” (Wy-
dawnictwo Poznańskie, 2018 rok) 
oraz Joshua Hammera „Hardcorowi 
bibliotekarze z Timbuktu” (Wydawni-
ctwo Agora 2017 rok), opisano w jaki 
sposób uratowano cały księgozbiór. 
Dzisiaj manuskryptom, tak jak przez 
wieki, zagrażają głównie klimat, wil-
goć i termity, a nie ludzie. Wskazane 
książki są fascynującą lekturą, gorą-
co je polecam. W zasadzie wszystkie 
manuskrypty, a na pewno najstarsze i o największej wartości historycznej, dzięki 
pomocy finansowej darczyńców z różnych zakątków świata, poddano digitalizacji. 
Zostaną zachowane dla potomnych, chociaż w takiej formie. Nowe technologie 
wygrywają z klimatem, wilgocią i termitami. Digitalizacja zmienia świat, ale ja wolę 
ten świat z manuskryptów w Timbuktu.

szinkRit – chinguetti (mauRetania)
Szinkrit (Chinguetti), to małe miasto z początków XIII wieku w dużej mierze 

opuszczone przez mieszkańców, znane przede wszystkim ze starożytnych biblio-
tek. Miasto jest poważnie zagrożone przez wdzierającą się z trzech stron pustynię, 
wysokie wydmy wyznaczają zachodnią granicę miasta. Gdzie okiem sięgnąć jest 
piasek. Wiele wąskich średniowiecznych uliczek pokrył piach, czasami sięgający aż 
do połowy okiennic okalających je domów. Wiele z bardzo starych, mocno zniszczo-
nych domów ma dalej piękne, ręcznie ociosane drzwi wycięte z masywnych staro-
żytnych drzew akacji. Poruszanie się po wąskich uliczkach miasta nieco przypominało 
wędrówkę po piaszczystej pustyni. Przez wieki Szinkrit było głównym miejscem spot-

Meczet-Timbuktu
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kań pielgrzymów z Maghrebu, w drodze do świętego miasta – Mekki. Szinkrit 
stało się znane jako święte miasto, zwłaszcza dla tych pielgrzymów, którzy nie 
mogli odbyć dalszej podróży na Półwysep Arabski do Mekki. Było też ośrodkiem 
naukowym. Przez wiele stuleci cała Mauretania była znana w świecie arabskim 
jako „Bilad Shinqit”, czyli „kraina Chinguetti”. Lokalnie mówi się, że Chinguetti jest 
siódmym najświętszym miastem islamu. Poza Afryką Zachodnią to twierdzenie 
nie jest oczywiste. Nie mniej miasto pozostaje jednym z najważniejszych miejsc 
historycznych w Afryce Zachodniej, zarówno pod względem historii islamu, jak 
i dziejów tego obszaru. W starej dzielnicy miasta znajduje się kilka niewielkich 
bibliotek z manuskryptami zawierającymi teksty naukowe i koraniczne, z których 
wiele pochodzi z późnego średniowiecza. Nikt nie porównywał tych zbiorów ze 
zbiorami w Timbuktu, ale odnoszę wrażenie, iż zbiory manuskryptów w Szinkrit 
były zawsze znacznie skromniejsze niż w Timbuktu. Nie posiadam dostatecznej 
wiedzy, aby porównać ich wartość historyczną. Od lat manuskrypty sukcesywnie 
zostają przenoszone do Nouakchott – stolicy Mauretanii i zostają poddawane 
digitalizacji. W Szinkrit pozostało ich stosunkowe niewiele. Nie przeszkodziło nam 
to zanurzyć się w przeszłości. Udaliśmy się do biblioteki prowadzonej przez Fun-
dację Al Ahmed Mahmoud. Wieloletni opiekun biblioteki, obdarzony pięknym, 
głębokim głosem, na wstępie spotkania wyrecytował nam stare wiersze arabskie 
(kasydy), a następnie otworzył masywne drzwi do ciemnego małego pomiesz-
czenia, zamknięte na sprytne zabezpieczenie, które można było otworzyć jedynie 
specjalnym drewnianym kluczem z nabitymi gwoździami. Otworzył wieko starej 
drewnianej skrzyni, z której wyciągnął manuskrypty. Warunki ich przechowywa-
nia nie spełniały jakichkolwiek standardów konserwatorskich. Z podobną sytua-
cją miałem do czynienia tylko raz, w Etiopii na jeziorze Tana. Tam mnisi w małych 

monastyrach prze-
chowywali, w skanda-
licznych warunkach, 
zamknięte jedynie na 
prosty klucz, stare księ-
gi, korony i krzyże. Ku-
stosz, przed okazaniem 
manuskryptów, zgod-
nie ze standardami dot. 
konserwacji zabytków 
ubrał rękawiczki, nie-
stety nadszarpnięte 
zębem czasu i odnoszę 
wrażenie pokryte mi-
krobami, grzybami i in-Szinkrit-manuskrypty
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nymi niebezpiecznymi dla manuskryptów cząstkami biologicznymi. Na szczęście 
nie zauważyłem na nich, groźnych dla manuskryptów, termitów! Po otwarciu wie-
ka skrzyni, naszym oczom ukazało się kilkanaście manuskryptów sporządzonych 
w języku arabskim, pochodzących sprzed V lub VI wieków. Wśród nich były ma-
nuskrypty o tematyce koranicznej, muzyce, astronomii, matematyce, zawierające 
także poematy i wiersze. Miejsce, wszechobecny piasek, bardzo stary budynek 
biblioteki pamiętający okres napisania tych manuskryptów, ich wiek, tematyka, 
jak także recytacja wierszy w języku arabskim pozwoliły nam na chwilę przenieść 
się do XV-XVI wiecznej Mauretanii – do Szinkrit. Staliśmy się przez moment – w 
rytmie recytowanego w języku arabskim wiersza, w rytmie słów których zna-
czenia nie rozumieliśmy – ulotnymi ziarnkami piasku na bezkresnej pustyni – Sa-
harze. Brakowało nam w tym momencie tylko widoku Tuarega na wielbłądzie 
lub Tuarega stojącego samotnie w oddali, na grzbiecie pustynnej wydmy, jak na 
pocztówkach. Przecież to standardowe widoki Sahary, czy też Sahelu. Chcieli-
śmy, aby czas się zatrzymał, aby ta chwila trwała jak najdłużej, ale ziarenka piasku 
szybko były porywane przez wiatr oraz wciąż przysypywane innymi ziarenkami 
piasku. Nasza podróż w ten świat dobiegła końca. Oczywiście pozostały w naszej 
pamięci piękne i niezapomniane przeżycia, wspaniałe wspomnienia i widoki oraz 
ta symboliczna pocztówka z podróży.

Świat się zmienił, a Sahara i Sahel nie. 
 Bogusław Pasieczny

Pocztówka z podróży
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