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Koleżanki i Koledzy!
Jakże często odwołujemy się do tak zwanego znaku
czasów, kiedy czegoś nie rozumiemy albo gdy sprawy idą w niespodziewanym, czytaj: nieakceptowanym
przez nas kierunku. Znakiem czasów będzie to, że nie
potrafimy już ze sobą rozmawiać (obrazek: towarzystwo pozornie znajomych sobie osób, nie rozmawiają,
wszyscy z nosami w smartfonach), że nie rozumiemy
się, używając pozornie wspólnego języka, ale nie dzieje się to za sprawą globalizacji, cyfryzacji i wirtualizacji
spychających rzeczywistość na drugi plan (nie ma cię
w google, nie istniejesz) – prawda jest inna: wszystkiemu winien zakaz palenia. Rytuał ten stworzył współczesną cywilizację w jej
przejawie artystycznym, filozoficznym i politycznym. Wyobrażacie sobie Jean-Paul Sartra i Alberta Camus w paryskim kabarecie tworzących zręby egzystencjalizmu w sterylnej atmosferze zgodnej z zaleceniami WHO? Winstona Churchilla bez cygara? Albo Humphreya Bogarta w kultowej „Casablance”
bez papierosa przyklejonego w kąciku ust? Przecież byłby to już zupełnie
inny film. Gorszy i bez sensu. Gdy spojrzysz na ludzi w nielicznych już enklawach wolności i partnerstwa, co robią? Rozmawiają! Wymieniają poglądy
i mimo różnic nie nienawidzą się; wszak nie rzucisz gorszym sortem bądź
pierwiastkiem animalnym w kogoś, kto przed chwilą przypalił ci papierosa.
Demokrację stworzyli ludzie chcący ze sobą rozmawiać i wzajemnie rozumieć, dlatego z przyczyn opisanych powyżej psuć się ona zaczęła wraz
z narastającym terrorem niepalących, nierozmawiających, niepiśmiennych,
niedopieszczonych, niedorobionych i w ogóle będących na „nie”. Objawia
się to choćby rockandrollowcem zbierającym nagle ponad trzy miliony głosów i 20% poparcia w konkurencji z muzyką nie mającej nic wspólnego. Bo
demokracja to system, w którym głos idioty nie ustępuje głosowi profesora
(który często, też jest idiotą). Fakt, zaczyna być denerwująca, ale to nic nowego: jak powiedział Winston Churchill największym argumentem przeciw
demokracji jest pięciominutowa pogawędka z przeciętnym wyborcą. Ale
zauważył też, że dotąd nie wynaleziono nic lepszego. Mieliśmy i my swoją demokrację podczas Zgromadzenia Delegatów 1 października. Pokazało
się, że w środowisku elity intelektualnej, jakże różnej wydawałoby się od
przeciętnego wyborcy, również można przybyć z samorządowego nieistnienia i na wejściu w wyborach dziekana zebrać 17% głosów (swoją drogą:
gratulacje!). A potem najmądrzejsi z mądrych tłuką się po nocach, walą gło4
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wami o mur niezrozumienia i usiłują pojąć, skąd ten wybór, dlaczego? Pytanie dotyczy zarówno owych 20, jak i 17 procent... Zdaniem Jean-Jacquesa
Rousseau, idea rewanżu mas nad elitami ujawnia się w istocie samej umowy
społecznej, a moja babcia mówiła: na złość mamie odmrożę sobie uszy. To
cały czas znaczy to samo, choć można i bardziej uczenie: John Atkinson
i David McClelland orzekli, że motywacją takiego, a nie innego wyboru jest
iloczynowa funkcja wartości celu i oczekiwań związanych z jego osiągnięciem... Ach!... Gdybym ja to wiedział przed wyborami.
Tak czy inaczej, iloczynowa funkcja wartości celu coraz śmielej wstaje
z kolan i osiąga historyczne sukcesy w dziele ośmieszania Państwa i jego
obywateli. Wskutek tego pewnej pani nie mieści się w głowie postawa Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, zaś ja znam osoby,
którym nie mieści się w głowie to, że pani ta została premierem. Jak pisze
Sławomir Sierakowski, skoro stać rząd było na wszystko, nie było sensu trzymać tam dłużej ministra finansów, minister kultury zaczął niszczyć kulturę,
ministra edukacji narodowej zaczęła niszczyć edukację narodową, minister
spraw zagranicznych zaczął niszczyć relacje z sojusznikami, minister środowiska zaczął niszczyć środowisko, a minister obrony narodowej zaczął niszczyć obronę narodową... Gdy słyszę, że oni pouczają Francuzów, jak jeść widelcem, że w Stanach dżuma albo cholera, że najświetniejsza dobra zmiana
oznajmia Komisji Weneckiej, że ma ją tam, gdzie i resztę społeczeństwa, że
ponad wszelką wątpliwość mistrale zostały sprzedane Rosji za jednego dolara, a odrzucając przyjaciół strategiczne więzy zadzierzgiwujemy właśnie
z Białorusią (słusznie: najkrótsza droga do Moskwy wiedzie przez Mińsk) – to
wiem, że doszło do bliskiego spotkania trzeciego stopnia z obcą cywilizacją. Coś jak z Orsona Wellesa albo Stevena Spielberga. Zrozumiałe, że Obcy
są inni. Dlatego bardzo byłbym ciekaw orzeczenia stosownych specjalistów
o właściwościach ich umysłu.
To nie jest byle jaki kontakt z UFO, to jest prawdziwa wojna wypowiedziana Polsce i światu, obywatelom, fundamentom państwa, podstawowym
wolnościom i prawom człowieka. Wojna wypowiedziana podstawowemu
poczuciu przyzwoitości. Podążając w ślad za José Ortegą y Gasset, mamy tu
do czynienia z faktycznym prymitywem, który bocznymi drzwiami wśliznął
się na starą i szacowną scenę cywilizacji. Poczucie wstydu zanikło: maski najeźdźców szydzą z logiki i rozumu, budzą upiory, zbezczeszczą groby twoich
bliskich, oplują, zdalnie sterowane fantomy obejmą najwyższe stanowiska.
W oparach absurdu autostrada A4 i A2 ogłaszane są drogami niepatriotycznymi, równie niepatriotyczni okazują się przedsiębiorcy (bo boją się inwestować), a ateistów i prawosławnych będą deportować. Taka to rzeczywistość podlana wizją Georga Orwella z powieści „1984”, gdzie Ministerstwo
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Prawdy manipulację i kłamstwo wyniosło do poziomu oficjalnej doktryny,
a Ministerstwo Miłości odpowiadało za inwigilację oraz egzekucje. A nad
wszystkim czuwa Wielki Brat.
Adam Mickiewicz wszystko to przewidział: Gęby za lud krzyczące sam lud
w końcu znudzą, I twarze lud bawiące na końcu lud znudzą. Ręce za lud walczące sam lud poobcina. Imion miłych ludowi lud pozapomina. Wszystko przejdzie.
Po huku, po szumie, po trudzie, Wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie.
Pisałem już o Alexisie de Tocqueville i jego uwadze, że demokracja skończy
się, gdy politycy odkryją, że za publiczne pieniądze można przekupić wyborców
– ale to już było, choćby w Grecji, jednak nigdy nie doszło do sytuacji, by budżet
państwa stał się funduszem wyborczym jedynej słusznej partii. Dług publiczny
Polski wynosi (18.11.2016 r. godz. 12,51 – 991.023.661.000 złotych) i przyrasta
w tempie przekraczającym 2 tysiące złotych na sekundę. I będzie przyrastał
z błogosławieństwem suwerena, bo ten od czasów rzymskich nade wszystko kocha cudze pieniądze, których sam nie musiał zarobić. Uprawianie takiej polityki ma swój głęboki sens, bowiem są dwa sposoby na podbicie
i zniewolenie narodu: miecz albo dług (John Adams, drugi prezydent USA).
Ten dług będziemy spłacać pokoleniami, na klęczkach; za Winstonem Churchillem obiecuję wam krew, pot i łzy. Dlatego nie mów mi Koleżanko i Kolego „ja się tam do polityki nie mieszam”, bo ci którzy rezygnują z Wolności
w imię odrobiny tymczasowego bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne
z nich (Benjamin Franklin). Na naszych oczach trwa agonia cywilizacyjnego
dorobku, a tymczasem iloczynowa funkcja wartości celu ma się świetnie
z powodu powszechnego psiogonopodkulizmu, bo jak zauważył to Stefan
Kisielewski – w innych, ale nie odmiennych czasach – to, że jesteśmy w dupie, to jasne; problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.
Z przerażeniem przeczytałem wywiad z Jarosławem Gwizdakiem (Duży
Format, GW, 17.10.2016), prezesem Sądu Rejonowego Katowice-Zachód,
zdobywcą nagrody Obywatelskiego Sędziego Roku; ni mniej ni więcej powiada, że sędziowie powszechni nie chcieli umierać za Trybunał, bo kilka lat
temu zamroził im waloryzację wynagrodzeń (!). Nie istnieją słowa, którymi
taką postawę dałoby się skomentować (tzn. są, ale ja ich nie używam), a zatem chodzi o pieniądze, tylko o to. Takie 500+ à rebours, czyli 500 minus.
Hej, wy tam!... Wy, rechoczący nocą na sejmowej sali, rozwalajcie sobie podstawy ustrojowe państwa, my palcem nie ruszymy, obraziliśmy się. Czarę
goryczy, powiada dalej sędzia Jarosław Gwizdak, przelała dopiero odmowa
nominacji na wyższe stanowiska dla dziesięciu sędziów. Moja chata z kraja.
Szkoda, że sędziowie nie czytają radcy.pl, dowiedzieliby się co napisał pastor
Martin Niemöller, gdy przyszli po niego, a nie było już nikogo, kto mógłby
zaprotestować. Bo prawdą jest, że każdy z nas wiele gorzkich słów mógłby
6
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powiedzieć o niektórych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, wielu z nas
krytycznie oceni życiorys jego Prezesa – ale, do stu tysięcy beczek zjełczałego tranu! Nie pluje się na sternika, gdy statek tonie! Dlatego chwała nam,
adwokatom i radcom prawnym, środowiskom prawniczym, które w potrzebie bez wahania stanęły w obronie prawa, instytucji Państwa, pokazały, że
Polska jest dla nich ważna, że nam nie jest wszystko jedno. Brawo my!
Ktoś powie: i co z tego? Co z Waszych pustych słów rzucanych, Waszych
uchwał, rezolucji i apeli? Wszak polec musicie rażeni argumentem bejsbolowego kija, w zasadzie już was nie ma. Albert Einstein ubolewał, że zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę. Drugiego kija.
Bardziej jednak zgodziłbym się z Bertrandem Russellem, że siła rozumu może
być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy
barbarzyńcy zniszczą się wzajem w bezpłodnej walce. Kropla drąży skałę.
W numerze tym razem zamiast wywiadu drukujemy wystąpienie Dziekana
Ryszarda Ostrowskiego na Zgromadzeniu Delegatów 1 października bieżącego
roku. To ważne wydarzenie. To nie tylko wybory do organów Izby, ale wspólny
głos o tym, jak wyglądać ma samorząd w ciągu następnych czterech lat. Samo
to wydarzenie przedstawia kolega Maciej Czajkowski w Wiadomościach z Izby.
Jak wiadomo, nasze Zgromadzenie było zaledwie przedsmakiem zdarzeń podczas listopadowego Krajowego Zjazdu, tam bowiem smaki i smaczki objawiły
się z siłą wodospadu o czym bardzo oględnie, jak to on, donosi Wasz Korespondent. W dziale „Prawo” Redaktor Naczelny objawia się, jednorazowo, obiecuję,
w nowej roli i bez większej wiary, że sprzeda wreszcie tę rachunkowość choć
kilku koleżankom i kolegom. Jak zwykle kolega Zenon Klatka nie tylko wprowadzi nas w to, co nas dotyczy, ale także skreśla parę słów refleksji pozjazdowej, dr
hab. Tomasz Kubalica powie parę słów o wolności słowa. Będzie Afryka, trochę
inna, niż ta widziana z poziomu leżaka w Tunezji, czy Sharm El Sheikh, a na koniec dzięki Marii Nogaj trochę kultury. A w ogóle to, byle do wiosny...
Redaktor Naczelny
Marek Wojewoda

To właśnie głupota rodzi państwa, na niej polegają rządy, urzędy, religie,
sejmy, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym innym jak tylko
jakąś igraszką głupoty.
						Erazm z Rotterdamu
Pojęcie zbiorowej mądrości wymyśliła zbiorowa głupota.
								Ja
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Przedstawiamy wystąpienie wyborcze Dziekana Ryszarda Ostrowskiego na Zgromadzeniu Delegatów OIRP w Katowicach w dniu 1 października 2016 r.
(skróty pochodzą od Redakcji)

Szanowni Państwo!
Koleżanki i koledzy radcowie prawni!!!
Jest mi niezmiernie miło móc występować przed Państwem w charakterze kandydata na dziekana i poddać się
Państwa wyborowi.
Chcąc wypełnić zapisy uchwały KRRP jestem zobowiązany, prezentując się Państwu, do przedstawienia przebiegu
pracy zawodowej, w tym jako radcy prawnego; dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych; zamierzeń jakie chciałbym realizować po objęciu funkcji.
Od szesnastu lat jestem wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Lexus Consulting
z siedzibą w Żorach. Wcześniej byłem sekretarzem Miasta, przewodniczącym Rady Miejskiej
w Żorach, przewodniczącym sejmiku województwa śląskiego I kadencji, a także parlamentarzystą w latach 1977–2001. W kancelarii mającej sześciu partnerów świadczy usługi prawne
18 radców prawnych i aplikantów. Obsługujemy kilkadziesiąt podmiotów świadcząc również
usługi dla osób fizycznych. Sytuacja kancelarii jest stabilna,a dzięki takiej liczbie współpracowników jestem w stanie przeznaczać odpowiednią ilość czasu na wykonywanie funkcji
w samorządzie radców prawnych. Praca zawodowa wykonywana aktywnie pozwala mi na
bieżąco dotykać na co dzień wszystkich aspektów wykonywania zawodu radcy prawnego.
W samorządzie naszym trzynaście lat temu zostałem delegatem, w kolejnej kadencji
członkiem rady, następnie członkiem prezydium, wicedziekanem i w ostatnich trzech latach, wybrany wolą zdecydowanej większości na tej sali, dziekanem. Rozmawiając ze znajomymi o mojej drodze samorządowej użyli oni porównania odwołując się do porzekadła:
„od pucybuta do itd.” Podjęcie funkcji dziekana było ogromnym wyzwaniem, któremu starałem się sprostać, tym bardziej że funkcję obejmowałem po 13-tu latach jej sprawowania
przez zgłaszającego mnie na nią mec. Piotra Bobera.
Zjazd Krajowy wybierał mnie na członka Krajowej Rady w dwóch ostatnich kadencjach, a zatem sześć lat starałem się także aktywnie pracować w Krajowej Radzie Radców Prawnych. Miałem też przyjemność prowadzenia pięciu ostatnich zwyczajnych i nadzwyczajnych krajowych Zjazdów Radców Prawnych w Warszawie. Za
dotychczasową działalność otrzymałem dwukrotnie złotą odznakę zasłużony dla
samorządu radców prawnych, a kilka lat temu odznaczony zostałem przez byłego
Prezydenta RP srebrnym krzyżem zasługi za prace na rzecz samorządu.
Sformułowanie punktu regulaminu pozwalające mi prezentować dotychczasową działalność w samorządzie radców prawnych pozwoliłaby mi mówić do Państwa do wieczora,
czego nikt z obecnych nie chciałby słuchać patrząc na pogodę i wiedząc, że dzisiaj sobota.
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Trudność polega na tym, że trudno się mówi o sobie, a przecież to Państwo podejmujecie indywidualną decyzję w dniu dzisiejszym, decyzję o tym, kto samorządem naszej Izby
kierować będzie przez najbliższe cztery lata. Zdaję sobie również sprawę z tego, że funkcja
dziekana wiąże się też z kierowaniem ciałami kolegialnymi, bez których dziekan niewiele
jest w stanie zrobić jednoosobowo. Miałem zaszczyt przez ostatnie trzy lata pracować ze
wspaniałymi ludźmi zarówno w radzie jak i jej organie wykonawczym, jakim jest prezydium
rady. W działaniach tych uczestniczą radcowie o różnym stażu w zawodzie i w różnych
przedziałach wiekowych. Niewątpliwie trzon stanowią czterdziesto-kilkulatkowie (50%
rady), ale są osoby trzydziestoparoletnie jak i sześćdziesięciolatkowie. Byłbym zapomniał
o pięćdziesięcioparolatkach, do których sam się zaliczam.
Bez osób, z którymi współdziałam niewiele bym zdziałał. Ale niewątpliwie dziekan musi
posiadać wizję działania. Biorąc pod uwagę program, o którym Państwu mówiłem trzy lata
temu w dniu wyborów, dużą część tych zamierzeń udało nam się wspólnie zrealizować.
Zdaję sobie sprawę że podstawowe nasze zadania, jako izby radców prawnych, określa
ustawa. Jednocześnie ten właśnie ustawodawca rozszerza nasze działania. Należy cieszyć
się z nowych możliwości obron w sprawach karnych, czy nieodpłatnej pomocy prawnej,
poszerzających możliwości wykonywania zawodu. Wspomnę tylko, że do nieodpłatnej pomocy prawnej zgłoszono ok. 1000 aplikacji i tylko w drodze losowań sprawiedliwie byliśmy
dokonywać przypisania radców do konkretnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Duża część naszych zadań to również pochodna działania Krajowej Rady Radców Prawnych i zadania dla izb w skali całego kraju.
W ostatniej kadencji dzięki akceptacji zgromadzenia delegatów podjętych zostało szereg działań mających na celu integrację naszego środowiska. Mam tutaj na myśli również
spędzanie wolnego czasu przez radców prawnych, czy to na pikniku (350 osób) organizowanego z okazji Dnia Radcy Prawnego, balu radców, czy na imprezach skierowanych do
dzieci radców prawnych.
Wydajemy kwartalnik radca.pl z otwartymi łamami dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy chcą pisać. Powołaliśmy komisje przy Radzie OIRP, które pewnie działają z różną intensywnością, ale z niektórych dzięki pracującym w nich osobom można
być dumnym.
Wprowadziliśmy znaczące zmiany na naszej stronie internetowej tworząc ją praktycznie
od podstaw, jesteśmy wreszcie na facebook-u, co służyć ma nie tylko młodym, ale wszystkim radcom prawnym.
Ale – jak wcześniej powiedziałem – szczegóły tych działań omawialiśmy także na dorocznym zgromadzeniu delegatów pięć miesięcy temu, na którym wielu
z Państwa było obecnych.
I wreszcie koleżanki i koledzy, Szanowni delegaci. Punkt trzeci: zamierzenia.
Chciałbym w ciągu kolejnej kadencji rozwijać edukację prawną w szkołach, mającą uświadamiać młodemu pokoleniu konieczność korzystania z osób świadczących
pomoc prawną.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

9

ZAMIAST WYWIADU

Będziemy rozwijać nowoczesne techniki komunikacji poprzez ułatwienie komunikacji
aplikantom i radcom prawnym, ale również przekazywać społeczeństwu informację o zawodzie radcy prawnego (plany związane z sądami), dalej spostrzegam potrzebę:
– wprowadzenia większej ilości szkoleń tzw. umiejętności miękkich pozwalających młodym, ale nie tylko, radcom skutecznie wykonywać zawód i pozyskiwać klientów, byśmy znając te techniki byli odpowiednio przygotowani do pracy
z klientem i stawania przed sądem,
– dalszego umożliwiania przeprowadzania szkoleń w rejonach (Tychy, projekt Rybnik),
– podjęcia działań mających na celu zwiększenie aktywności radców w naszych rejonach poprzez coroczne zebrania rejonowe (Wadowice),
– kontynuowania działalności integracyjnej (sport, rozrywka),
– stworzenia rubryki „Głos Młodych Radców” w naszym kwartalniku (o ile oczywiście
znajdą się chętni do jej zapełnienia),
– zacieśnienia współpracy z adwokatami (np. poprzez wspólne szkolenia) w dalszym
ciągu uzmysławiając wspólny pozytywnie postrzegany interes obu korporacji,
– poszukiwania możliwości zapewnienia własnej sali wykładowej oraz sali rozpraw dla
sądu dyscyplinarnego (kwestie techniczne udało się poprawić, ale sala dla sądu dyscyplinarnego z prawdziwego zdarzenia jest marzeniem nie tylko rzecznika dyscyplinarnego),
– dalszego podnoszenie poziomu aplikacji radcowskiej poprzez pozyskiwanie coraz
lepszych wykładowców,
– kontynuowania współpracy z uniwersytetem ze szczególnym uwzględnieniem
wspólnie organizowanych konferencji, w tym konferencji międzynarodowych,
– szerszego wykorzystania otwartych dla wszystkich Komisji Rady do konsultowania
i przejmowania pomysłów usprawniających prace radców ze szczególnym uwzględnieniem młodych radców jak i radców kończących swoją karierę zawodową, gdyż zdaniem
moim te dwie grupy wymagają szczególnej uwagi,
– przekonywanie radców do idei tworzenia budżetu obywatelsko-radcowskiego poprzez zgłoszenia pomysłów i chętnych do realizacji, mających na celu realizację zadań samorządu i integrację środowiska.
Koleżanki i koledzy
Kończąc, korzystając z tej okazji, chciałbym podziękować za trzyletnią pracę sędziom
sądu dyscyplinarnego z przewodniczącym na czele, rzecznikowi dyscyplinarnemu i jego
zastępcom, komisji rewizyjnej i na końcu tym, z którymi byłem najbliżej to jest członkom
rady i członkom prezydium.
Oddaję się do Państwa dyspozycji na kolejne cztery lata.
Ryszard Ostrowski
Dziekan OIRP w Katowicach
kadencji 2016 –2020
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Radca prawny Maciej Czajkowski
Rzecznik Prasowy OIRP Katowice
Drugą połowę roku w naszej Izbie zdominowały z pewnością emocje związane z wyborami do władz samorządu
radców prawnych zaplanowane podczas Zgromadzenia Delegatów na 1 października 2016 r. Wskutek zmiany ustawy
o radcach prawnych nowa kadencja władz samorządowych
wynosić będzie cztery lata.
Delegaci przy wysokiej frekwencji dokonywali wyboru
dziekana OIRP w Katowicach pomiędzy dwoma kandydatami. Pierwszym był dotychczasowy dziekan – r.pr. Ryszard Ostrowski, a jego kontrkandydatką była r.pr. Bożena Samborska-Duży. W wyniku wyborów na dziekana na
drugą już kadencję wybrany został r.pr. Ryszard Ostrowski, uzyskując 80% głosów
Zgromadzenia. W pierwszym wystąpieniu dziekan przedstawił swój program działania, proponując członkom OIRP Katowice dalszą ewolucję w miejsce rewolucji.
Wskazał na najistotniejsze jego zdaniem wyzwania stojące przed samorządem
radcowskim oraz podzielił się planami na nadchodzącą kadencję. Jako kluczowe
kwestie wskazane zostały: promocja zawodu radców prawnych i usług prawniczych przez nich świadczonych, edukacja prawnicza wśród młodzieży, aktywizowanie i wspieranie młodych radców prawnych, niezmiennie podwyższanie poziomu szkolenia zarówno na aplikacji jak i zawodowego oraz poprawa komunikacji
zarówno wewnątrz samorządu, jak i na zewnątrz. Z uwagi na niepokojąco niską
frekwencję odnotowaną podczas zebrań rejonowych dziekan zapowiedział również chęć częstszego ich zwoływania, tak aby to właśnie rejony stały się kołem
zamachowym działań integrujących środowisko radców prawnych. Dziekan zapowiedział również kontynuację działań integracyjnych, zarówno sportowych jak
i kulturalnych, przy czym nie tylko zaprosił gorąco do brania w nich udziału, ale
namawiał również do wychodzenia z inicjatywą w tym kierunku, gdyż dotychczas
żadna z tzw. inicjatyw oddolnych nie pozostała bez pozytywnej odpowiedzi. Istotną nowością w działaniu OIRP Katowice będzie uzawodowienie funkcji Rzecznika
Dyscyplinarnego, którym na kolejną kadencję wybrany został r.pr. Wojciech Kubisa.
Zmiana ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedowania i zwiększenie
szybkości rozpatrywania spraw dyscyplinarnych, od czego bardzo często zależy
nie tylko dobro klienta, ale także dobre imię radcy prawnego.
W dalszej kolejności przeprowadzone zostały wybory do pozostałych organów
OIRP Katowice. Członkami Rady zostali:
1 r.pr. AGNIESZKA GAJOS
2 r.pr. ALEKSANDRA OTRĘBSKA
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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3 r.pr. ARKADIUSZ ŚWIDEREK
4 r.pr. BOŻENA CYROL
5 r.pr. GRZEGORZ CHYCKI
6 r.pr. GRZEGORZ ŻMIJ
7 r.pr. GRZEGORZ ŁASZCZYCA Wicedziekan Rady
8 r.pr. IZABELA GRUDNIEWICZ
9 r.pr. JANUSZ MALARZ
10 r.pr. JANUSZ WILTOS Członek Prezydium Rady
11 r.pr. KATARZYNA BALCER
12 r.pr. KATARZYNA JABŁOŃSKA Członek Prezydium Rady
13 r.pr. KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK Sekretarz Rady
14 r.pr. KATARZYNA SŁUPSKA
15 r.pr. KRZYSZTOF PSOTA
16 r.pr. MACIEJ NIWIŃSKI
17 r.pr. MAREK WOJEWODA Wicedziekan Rady
18 r.pr. MARZENA PSONKA-NOWAK
19 r.pr. MAŁGORZATA KAŁUŻA
20 r.pr. MAŁGORZATA SOZAŃSKA
21 r.pr. MONIKA ADAMSKA
22 r.pr. PIOTR LIGUS Wicedziekan Rady
23 r.pr. SŁAWOMIR GIL
24 r.pr. ZBIGNIEW GŁODNY Skarbnik Rady
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1 r.pr. ANNA DUCH
2 r.pr. JANUSZ CYBULA
3 r.pr. JERZY LIZUREJ
4 r.pr. JOANNA RYDYGIEL
5 r.pr. KATARZYNA MARTYKA
6 r.pr. MACIEJ KRZYŻANIAK
7 r.pr. MAŁGORZATA GAWLIK
8 r.pr. MAŁGORZATA SAJDAK
Sędziami Sądu Dyscyplinarnego zostali:
1 r.pr. ADAM JASIEWICZ
2 r.pr. ALEKSANDRA WÓJCIK
3 r.pr. BARBARA BARON
4 r.pr. BARBARA KONARZEWSKA
5 r.pr. BORYSŁAW MADEJA
6 r.pr. DOROTA GIL
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7 r.pr. EWA BANASIK
8 r.pr. EWA RADWAN
9 r.pr. GRZEGORZ SŁODKIEWICZ
10 r.pr. JERZY SIKORA
11 r.pr. KATARZYNA BROCŁAWIK
12 r.pr. KATARZYNA DROŻDŻ-NAJBOR
13 r.pr. LESZEK KRUPA
14 r.pr. LESŁAW SENDERECKI
15 r.pr. MARCIN BADURA
16 r.pr. MARZENA CZARNECKA
17 r.pr. PIOTR MANOWSKI
18 r.pr. RYSZARD BIEDAK
Delegatami na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych zostali z kolei:
1 r.pr. KRYSTYNA WAL-SOBIESZEK
2 r.pr. MAREK WOJEWODA
3 r.pr. MARIAN WARZYCHA
4 r.rp. ALEKSANDRA OTRĘBSKA
5 r.rp. BARBARA KONARZEWSKA
6 r.rp. BOGUSŁAW PASIECZNY
7 r.rp. GRZEGORZ ŁASZCZYCA
8 r.rp. KATARZYNA BROCŁAWIK
9 r.rp. KATARZYNA JABŁOŃSKA
10 r.rp. KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK
11 r.rp. TOMASZ MICHALSKI
12 r.rp. MACIEJ CZAJKOWSKI
13 r.rp. MACIEJ KRZYŻANIAK
14 r.rp. MAREK HAMERLIK
15 r.rp. MARIAN WACHOWIAK
16 r.rp. MAŁGORZATA SAJDAK
17 r.rp. MONIKA ADAMSKA
18 r.rp. PIOTR BOBER
19 r.rp. PIOTR DRAGON
20 r.rp. PIOTR LIGUS
21 r.rp. RYSZARD OSTROWSKI
22 r.rp. SŁAWOMIR GIL
23 r.rp. TOMASZ OGŁÓDEK
24 r.rp. WOJCIECH KUBISA
25 r.rp. ZBIGNIEW GŁODNY
Maciej Czajkowski
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Zimno
było
w Zakopanem na
ostatnim posiedzeniu Krajowej
Rady IX Kadencji,
i podczas XI Krajowego
Zjazdu
Radców Prawnych
w Warszawie w dniach 3/5 listopada
2016 r., który zapoczątkował kadencję
dziesiątą. Ale umysły się grzały. I to mocno. Od ubiegłego roku i ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich i parlamentarnych wciąż mamy do czynienia
z demokracją i WK odnosi wrażenie, że
coraz mniej się nam ona podoba. W każdym razie nie sposób zlekceważyć licznych prób jej zredefiniowania poprzez
przybranie jej przymiotnika zaprzeczającego. Kto pamięta świetny tekst
Jacka Fedorowicza wiedzieć będzie, że
na przykład demokracja socjalistyczna z powodu przymiotnika zaprzeczającego „socjalistyczna” stawała się
swoim zaprzeczeniem, co oczywiście
dotyczyło zarówno pierwszego, jak
i drugiego członu określenia.
Z demokracją w samorządzie radcowskim bywało różnie. Ktoś powiedziałby, że wcale jej nie było, bo cóż to za
demokracja, w której permanentnie od
lat na kolejnych zjazdach w szrankach,
chciałoby się powiedzieć, stawał jeden
kandydat na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i wygrywał te wybory
miażdżącą przewagą głosów. Fakt, kojarzyło się to z jakimś przymiotnikiem
zaprzeczającym, niemniej niezorientowanym WK wyjaśnia, że ten kandydat
nie brał się znikąd. Najpierw musiał być
14

to ktoś, kto w odległej przeszłości chciał
coś zrobić dla samorządu i nie pytał za ile
(WK na przykład, zanim osiągnął najwyższy w hierarchii samorządowej status
samozwańczego WK, zaczynał w latach
90. od roli wizytatora OIRP). Potem, jeżeli
ten przykładowy wizytator pokazał, że
coś potrafi i jest tego wart, w kolejnych
wyborach i kadencjach powierzano mu
funkcje coraz bardziej odpowiedzialne,
potem jechał do Warszawy wybrany do
Sądu, Komisji Rewizyjnej, do Krajowej
Rady. Mijały kadencje. Naturalną koleją
rzeczy wybierano go na wiceprezesa
któregoś dnia, a trzeba pamiętać, że nawet wiceprezesów był legion... Aż przychodził ten moment, że spośród nich był
ten jeden, przez lata poświęcający swój
czas, sprawny organizacyjnie, mądry,
przewidujący, sprawdzony na wielu frontach, uczestniczący we wszystkich przejawach i problemach samorządu, oceniany przez sobie równych – otrzymywał
rekomendację, stawał się tym jednym
i jedynym kandydatem w wyborach. To
nie było tak, że można było przyjść znikąd i na gotowe, o czym raczyło zapomnieć 26 osób głosujących w wyborach
dziekana w katowickiej OIRP.
Czy można inaczej? Oczywiście. Ale
pamiętać trzeba, że uprawnionych na
Zjeździe jest ponad 330 delegatów. WK
z racji swojej funkcji znał 60, w porywach
może 80 spośród nich, a na tyle dobrze,
by oceniać czy nadają się na Prezesa Krajowej Rady, może dziesięciu. Ogromna
większość obecnych na Zjeździe nawet
tego nie może o sobie powiedzieć. I gdyby nie procedura opisana w poprzednim
akapicie mieliby dokonywać wyboru
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kandydata (kandydatów) rzuconego ad
hoc z sali, często po raz pierwszy słysząc
jego nazwisko. I wybrać dlatego, że był
rudy albo wręcz przeciwnie. Czy byłaby
to demokracja w jej najszlachetniejszym
przejawie? Nie sądzę. Byłaby to demokracja z przymiotnikiem zaprzeczającym,
czyli przypadkowa.
Tym razem, w tych pierwszych listopadowych dniach było inaczej. Gremium
sobie równych nie wyłoniło jednego
kandydata. Dobrze, czy źle – rolą WK jest
sprawozdawać, a nie oceniać, zatem było
to tak, że podczas pierwszych ciepłych
dni tego lata zgłosił się kandydat, sam się
zgłosił z przytupem i w sposób można
powiedzieć mocno oryginalny i dotychczas niespotykany: w ogólnopolskiej
gazecie oznajmił, że w samorządzie pod
jego nieobecność źle się dzieje, że Krajowa Rada jest latającym potworem biurokracji, jej komisje służą partykularnym
interesom, nie zaprzeczył wątpliwościom co do sensu i celu istnienia ośrodka
badawczego (OBSiL), dał do zrozumienia,
że samorząd wraz ze wszystkimi radcami
prawnymi nurza się w upadku i beznadziei. I że on, ten kandydat znaczy się, jest
jedynym zbawcą, wręcz odkupicielem,
bowiem w całym samorządzie nie ma
nikogo innego, kto byłby w stanie intelektualnie udźwignąć zadanie wyprowadzenia nas na szerokie wody dostatku,
bezpieczeństwa i nowoczesności. Tutaj
WK doda, że fraza o czasowej nieobecności kandydata uzasadniona jest tym,
że kandydat ten, Maciej Bobrowicz, był
już Prezesem Krajowej Rady przez dwie
kadencje i jak WK pamięta w tamtych
czasach biurokracja była ni większa, ni

mniejsza, komisji tyle co zwykle, a OBSiL
funkcjonował, jak od lat, czyli dobrze,
a nawet bardzo dobrze. Nie od rzeczy
będzie uwaga, że w okresie nieobecności
kandydat brał pieniądze z Krajowej Rady
z bliżej nieznanego WK powodu, tyle że
mniejsze. Jasne jest przecież i każdy to
zrozumie, że nikt nieobecny za mniejsze
pieniądze nie będzie się szarpał z własną
nieobecnością i odpalał swojego potężnego potencjału w celu wspomożenia
innych w dziele wypływania na szerokie
wody. Wspomniane wcześniej.
Nie wszyscy ten pogląd podzielali.
Demokracja to nie tylko przepisy i procedury, to także kultura, dobry obyczaj,
akceptowane powszechnie normy zachowań wyraźnie wytyczające granice tego, czego nie wypada. Wyraźnie
w swoim wystąpieniu podkreślił to kolega Zenon Klatka, też były Prezes Krajowej Rady, powiedział za Heraklitem
z Efezu: nie wchodzi się dwa razy do
tej samej rzeki. Starożytni Grecy o tym
wiedzieli, dzisiaj – jak się okazuje – wiedza ta została zapomniana.
Korytarzami przed salą obrad, w barze,
po pokojach i na zewnątrz hotelu przy
popielniczkach, snuła się fama. Z famą
tak jest, że wie ona wszystko, choć wiadomości nie do końca są sprawdzone,
a często sprzeczne. Dowiedzieliśmy się
zatem, że już jest pozamiatane, że wokół
kolegi Macieja Bobrowicza ukształtowała
się grupa Izb trzymających władzę i pozostali kandydaci na Prezesa mogą sobie
gadać co chcą, prezentować od jak najlepszej strony, delegaci mogą ich oklaskiwać do woli i wyrabiać sobie własne zdanie, a i tak głosować będą jak im kazano.

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

15

A W KRAJOWEJ RADZIE...

W jaki sposób radcy prawnemu można
kazać i kto miałby to zrobić, w jaki sposób egzekwować karność w szeregach,
tego WK nie wie i nie chce wiedzieć,
chociaż fama mu mówiła. Ponieważ ordynacja stanowi, że wybór Prezesa następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy 328 głosach
ważnie oddanych zwycięzca musiał ich
zebrać co najmniej 165. I tak się stało!
Mamy zatem jednogłosowego powtórnego Prezesa i jest to pierwszy w historii
samorządu taki Prezes. I my i Władimir
Władimirowicz jesteśmy z siebie dumni.
Oczywiście WK nie musi dodawać, że
już pozostałe wybory do Krajowej Rady,
Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Rewizyjnej odbyły się w pełni demokratycznie,
bowiem wspólnymi siłami uniknięto
chaosu i wyeliminowano przypadek.
Czasami szkoda. Kolega Jarosław Sobutka, kandydat na Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego, wobec wcześniejszych
zdarzeń, musiał się czuć nieswojo przed
głosowaniem, występował bowiem
samiuteńki jak palec, za to jego wybór
dokonał się zdecydowaną większością głosów, chciałoby się powiedzieć,
zgodnie z wielowiekową tradycją. Jacyż
my jesteśmy wspaniali!... Wokół pisizm,
kukizm, trumpizm, niedługo lepenizm
zmiecie stary mainstream z politycznej
sceny, a u nas proszę: nowostary Prezes,
w innych organach też jakby znajome
nazwiska, a wcześniejszy Przewodni-
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czący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
rzucony został na odcinek Rzecznika. Jak
w starym kinie. Nie trzeba dodawać, że
Wasz Korespondent nadal nim pozostanie, no... chyba że go Naczelny odwoła.
Pierwsze posiedzenie Krajowej
Rady, na której rozdawane będą konfitury, czyli stanowiska, odbędzie się
niestety już po oddaniu tego numeru radcy.pl do druku, zatem relacja
z wewnętrznych wyborów w numerze 13/2017 będzie mocno spóźniona.
Może nawet lepiej: wiele spraw utrze
się, emocje opadną, a trzymiesięczny
dystans trafniej pozwoli opisać ten festiwal ambicji nie zawsze równoważony chęcią do pracy.
Przytomny czytelnik korespondencji zapyta: a co z tego wszystkiego wynika dla mnie, radcy prawnego
z trudem zbierającego na czynsz w kamienicy w dużym mieście, co z tego
wynika dla mnie, radcy prawnego
w małym miasteczku coraz rzadziej witającego zbłąkanego klienta. Podczas
Zjazdu wypowiedziano o tym wiele
słów, mądrych, mądrzejszych, a nawet
całkiem głupich. I co z tego? Tyle, że
będzie o czym mówić podczas kolejnego Zjazdu za cztery lata. Zatem na
pytanie, co z tego wszystkiego ma radca prawny, odpowiedzią może być tylko piosenka Gerry & The Pacemakers:
You’ll Never Walk Alone.
Wasz Korespondent

PO ZJEŹDZIE...

komentarz Zenona Klatki
1. W poprzednim numerze naszego pisma wyraziłem oczekiwanie, że dyskusja
przedzjazdowa nie zostanie zdominowana przez emocjonalną rywalizację o stanowiska. Przedstawiłem też niektóre kwestie do dyskusji odnoszące się do ustawowego zadania jakim jest czuwanie nad należytym wykonywaniem zawodu. Moje oczekiwania
się nie spełniły zarówno w dyskusji przedzjazdowej, a szczególnie na samym zjeździe.
W tym kontekście trudno nie zwrócić uwagi na to, że w przedzjazdowym numerze „Palestry” znalazł się blok materiałów poświęconych istotnym problemom do omówienia
na zjeździe, np. postępowaniu dyscyplinarnemu, specjalizacji, tajemnicy zawodowej,
reklamie, stosunkowi pracy w relacji adwokatów z radcami, a także reakcji zjazdu na
osłabienie w RP władzy sądowniczej.
2. Na zjeździe zabrałem głos tuż przed wyborem Prezesa wskazując na to że:
•• Uzyskane w roku 2007 w następstwie rozmów z szefami klubów parlamentarnych
(towarzyszył mi wiceprezes M. Bobrowicz) skrócenie kadencji do 3 lat i ograniczenie
pełnienia funkcji do 2 kolejnych kadencji uzasadnialiśmy tym, że należy dopuścić do
pełnienia funkcji samorządowych szersze grono osób, a także ułatwić podejmowanie się tych absorbujących obowiązków, które wymagają przecież rezygnacji co najmniej z części praktyki zawodowej. Wskazałem, że nie widzę więc żadnego powodu
by łamać dotychczasową, zwyczajową praktykę poprzez wracanie na stanowisko po
jednokadencyjnej przerwie. Samorząd nie wymaga bowiem „zbawcy”.
•• W późniejszej dyskusji wystąpiłem również w obronie propozycji na zjazd, by
w regulaminie wyborczym zakazać łączenia określonych funkcji w prezydium rady
izby i funkcji w prezydium KRRP (zob. w tej sprawie artykuł wiceprezesa Berezy, do
którego odsyła cytat zamieszczony w Biuletynie KRRP nr 22 z 2016 r. na str. 10. Profesor Bereza napisał, że „samorząd nie może być zarezerwowany dla wąskiej grupy
osób, bo prowadzi to oligarchizacji życia samorządowego i tworzenia kasty, która
zdominuje cały aparat”). Ta zmiana regulaminowa nie przeszła po burzliwej i często
demagogicznej dyskusji, w toku której ostrzegłem, że będzie to drugi po wyborze
prezesa niedobry sygnał kierowany do samorządu.
•• Ostrzegłem też przed chowaniem głowy w piasek i unikaniem dyskusji o naszych
zawodowych słabościach, np. związanych z tzw. aferą prywatyzacyjną, która spadła rządzącym jak manna z nieba pozwalając im formułować krańcowo negatywne
oceny pod adresem całych „środowisk prawniczych”. Stanowi to niewątpliwie zapowiedź restrykcyjnych działań wobec samorządów prawniczych.
•• Wskazałem też, że w działalności samorządu konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy dbaniem o warunki wykonywania zawodu a konstytucyjną pieczą
nad jego należytym wykonywaniem. Jej brak będzie nasz spychał z pozycji samorządu zawodu zaufania publicznego na pozycję jednej z izb gospodarczych.
Apelowałem też o uspokojenie atmosfery i w Krajowej Radzie i w jej relacji z radami
izb, wskazując na koleżeństwo i lojalność. Odniosłem wrażenie, że sukcesów w tym
zakresie na zjeździe nie odniosłem.
Zenon Klatka
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
czyli: co każdy radca wiedzieć powinien, ale boi się zapytać

Marek Wojewoda
Rachunkowość nie wyróżnia się spośród innych nauk i jej początki, jak zazwyczaj,
giną w tak zwanej pomroce dziejów. Przyjmując, że pierwotne zapisy dokonywane
były poprzez wycinanie na kiju nacięć, czyli karbów („karbowy”), znaków na ścianie
jaskini, w glinie, potem ptaszków na papirusie – początków rachunkowości doszukiwać się można jeszcze przed powstaniem cywilizacji Sumeru, Babilonu i Egiptu. Nie
będzie wielkiego ryzyka w twierdzeniu, że była jedną z pierwszych umiejętności,
jakie opanowała ludzkość: każda społeczność w miarę zorganizowana musiała się
przecież policzyć, opisać i wycenić dostępne dobra (aktywa), przypisać ich przynależność (pasywa). I każda musiała mieć swojego księgowego.
Współczesną księgowość zawdzięczamy systemowi dziesiętnemu, odrzuceniu
zapisu rzymskiego na rzecz cyfr arabskich, a także wprowadzeniu do rachunku cyfry
„0” (Liber abaci, 1202, Leonard z Pizy, znany również jako Fibonacci), zaś początków
rachunkowości w postaci takiej, jak ją dzisiaj znamy, należy poszukiwać w północnych
Włoszech, gdzie zachowały się księgi rachunkowe miasta Genua z 1340 r.; podobne systemy istniały później w XV wieku w Raguzie (1422) i Florencji (1432). Nie były
jednolite: księgowość w Raguzie rozwijała się niezależnie od weneckiej, ale to szkoła
wenecka określiła model podstawowy, obowiązujący do dzisiaj, a ponieważ każda
dziedzina wiedzy ma swojego „ojca”, od którego nazwiska zaczyna się narracja; to
uznać można, że był nim Luca Pacioli, znany również jako Lucas Paciolo lub Luca di
Borgo Sansepolcro (1445 – 1517), franciszkanin, wędrowny nauczyciel i matematyk.
Jak to zostało wspomniane, Luca Piacioli nie wymyślił rachunkowości, ale w „Traktacie o księgowości podwójnej” (Tractatus XI Particularis de computis et scripturis),
zracjonalizował ją, uporządkował pojęcia, spiął różne systemy i opracował obowiązujący standard metody weneckiej, tak zwanego podwójnego zapisu (Wenecja, 1494).
Zgodnie z nią, każda operacja gospodarcza jest ewidencjonowana na co najmniej
dwóch różnych kontach, po dwóch różnych stronach i w identycznej wartości na
stronach różnych kont. Zasada podwójnego zapisu odzwierciedla sposób prezentowania majątku, dzisiaj powiedzielibyśmy: podmiotu gospodarczego, według rodzaju,
wartości i postaci aktywów oraz źródeł ich finansowania. Reguła ta umożliwia również realizację powszechnie znanej zasady, że „bilans musi wyjść na zero...”
Wenecka metoda podwójnej księgowości wymagała trzech ksiąg: rejestru,
dziennika i księgi głównej; i to się przez 600 lat nie zmieniło: dzisiaj, art. 13 ust.1
naszej ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości głosi, że księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które tworzą m.in. wykaz składników
aktywów i pasywów (rejestr), dziennik i księgę główną...
18

PRAWO

Ciekawostką jest to, że u źródeł podwójnego zapisu legła ówczesna nieznajomość liczb ujemnych; sięgnięto więc po wzór konta w kształcie litery T, w którym po
lewej stronie wpisywano długi (dare), a po prawej stronie kredyty (habere). W transkrypcji polskiej lewa strona oznaczana jest, jako „Ma”, prawa, jako „Wn” – i stąd zapewne adepci rachunkowości długo nie mogą zrozumieć, dlaczego jeżeli jest winien, to „ma”. I na odwrót.
Interesujące jest to, że polska ustawa o rachunkowości jest jedynym w naszym
systemie aktem prawnym, którego adresat normy wcale nie musi stosować!
Jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych może, według
własnego wyboru, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, kierować się krajowymi standardami rachunkowości, a w razie ich braku: odpowiednimi MSR. Banki i emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w granicach regulowanych
rynków krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosują ustawę wyłącznie
w zakresie nieuregulowanym przez MSR (MSSF). Bowiem rachunkowość była od
początku do końca przedsięwzięciem prywatnym i takim, w pewnym sensie, pozostaje do dzisiaj.
W 1904 r. w St.Luis (USA) odbywa się Pierwszy Światowy Kongres Księgowych, w 1973 roku krajowe organizacje głównych księgowych (Japonia, Australia, Kanada Francja, Holandia, Wlk. Brytania, Irlandia, USA, RFN) – powołują
Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jako prywatną międzynarodową organizację. Celem Komitetu jest tworzenie i publikowanie MSR
i MSSF. W 1993 r. powstaje pierwsza wzorcowa zasada MSR i dopuszczalna alternatywa. W 2001 r. Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
zostaje zastąpiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(RMSR, ang. IASB – International Accounting Standards Board). Publikowane odtąd standardy określa się jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej (w skrócie MSSF). Obecnie RMSR skupia 122 organizacje zawodowe
z 91 państw, w tym także z Polski (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).
Na dzień 27 sierpnia 2008 roku ponad 113 państw świata, łącznie z całą Europą,
wymagało lub zezwalało na sprawozdawczość zgodną z MSSF1, 2. Około 85 spośród
tych krajów wymagało tej sprawozdawczości we wszystkich krajowych, notowanych
na giełdzie przedsiębiorstwach.
Dzisiaj Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest 41, do tego dochodzi
10 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
1
rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
2
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych
sprawozdań niektórych rodzajów jednostek...
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Przekształcenie standardów rachunkowości w standardy sprawozdawczości finansowej oddaje współczesną istotę rachunkowości, której celem jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu
gospodarczego. Adresatem informacji, oprócz oczywiście organu zarządzającego
i właścicieli kapitału, jest przede wszystkim otoczenie rynkowe i publicznoprawne,
czerpiące z ksiąg rachunkowych wiedzę o rzetelności rozliczenia danin, a dla inwestorów i kontrahentów sprawozdanie finansowe jest podstawą do podejmowania
decyzji biznesowych.
Być może dlatego już standard numer 1, „Prezentacja sprawozdań finansowych”
liczy sobie 597 stron w formacie Monitora Polskiego.
Z uwagi na to, że zapis rachunkowy kształtował się wiekami w praktyce kupców,
banków, przedsiębiorców i księgowych, rachunkowość jako przedmiot regulacji nie
ma swojej definicji legalnej, powszechnie przyjmuje się jednak, że jest to wyrażony
w jednostkach pieniężnych chronologicznie uporządkowany system liczbowego
opisu zdarzeń gospodarczych.
Zapis rachunkowy kieruje się swoimi zasadami, do których zaliczają się:
– zasada memoriału, oznaczająca obowiązek ujęcia w księgach wszystkich osiągniętych i przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających kosztów, związanych z tymi przychodami, jeżeli dotyczą danego roku obrotowego, niezależnie od
terminu ich zapłaty;
– zasada współmierności, według której do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych
okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie
zostały poniesione.
Z zasad pozostałych warto wymienić tłumaczące się swoją nazwą: zasadę kontynuacji działalności, ciągłości, istotności, kosztu historycznego, zasadę wyższości treści nad formą, wymierności pieniężnej (ujęciu podlegają tylko te operacje, które dają
się wyrazić w jednostkach pieniężnych).
Pomijając szczególne przypadki (upadłość, likwidacja, połączenie) jednostka
(podmiot gospodarczy, ale też publicznoprawny, jak na przykład gmina) księgi rachunkowe zamyka na koniec roku obrotowego, który może, ale nie musi pokrywać
się z rokiem kalendarzowym. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oznacza operację
nieodwracalnego uniemożliwienia dokonywania jakichkolwiek zapisów lub zmian
treści zapisów w księgach; dzisiaj jest jedną z funkcji księgowego programu komputerowego uruchamianego przyciskiem „enter”, kiedyś polegało to na podkreśleniu
ostatniego zapisu podwójną czerwoną linią.
Stan zamkniętych już ksiąg rachunkowych jest podstawą do rozpoczęcia prac
nad sporządzeniem sprawozdania finansowego, którego podstawowymi elementami są bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa. W tym miejscu powrócić
20
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trzeba do wspomnianego już pojedynczego konta księgowego w kształcie litery „T”.
Ilość, rodzaj i rozwinięcie analityczne kont określa Plan Kont, od którego zaczyna się
zakładanie ksiąg rachunkowych i Plan Kont w dużej mierze wyznacza analityczne
zaawansowanie sprawozdania finansowego.
Występują dwa rodzaje kont: konta bilansowe i konta pozabilansowe. Konta bilansowe służące ewidencji późniejszej prezentacji bilansowej są kontami salda; wykazują
bieżący stan operacji na rachunku aktywów bądź pasywów. Dlatego często bilans
określa się jako fotografię stanu majątku i zobowiązań w określonym momencie, momencie zamknięcia ksiąg rachunkowych; najczęściej jest to godzina 24.00 dnia 31
grudnia. W pewnym uproszczeniu bilans przedstawia się tak:
AKTYWA
01.01.... 31.12.... PASYWA
01.01.... 31.12....
A. Aktywa Trwałe
A. Fundusze (kapitał) własne
I. wartości niematerialne
I. kapitał podstawowy
II. rzeczowe aktywa trwałe
II. kapitał zapasowy
1. środki trwałe
III. zysk/strata z lat ubiegłych
2. inwestycje długotermiIV. zysk/strata roku obrotonowe
wego
B. Aktywa obrotowe
B. Zobowiązania
I. z apasy, materiały, proI. rezerwy na zobowiązania
dukty
II. należności
II. zobowiązania długotermin.
III. inwestycje krótkotermiIII. zobowiązania krótkoternowe
min.
IV. środki pieniężne
1. z tytułu dostaw i usług
V. rozliczenia międzyokreIV. rozliczenia międzyokresowe
sowe
SUMA AKTYWÓW
SUMA PASYWÓW

Wzór bilansu odzwierciedla wygląd konta, lewa strona przedstawia aktywa (czyli majątek), prawa strona przedstawia pasywa, czyli zobowiązania.
Inaczej mówiąc pasywa wskazują źródła finansowania majątku jednostki.
Układ pionowy dyktowany jest poziomem płynności pasywów i aktywów,
poczynając od najmniej płynnych „na górze”, na przykład kapitał podstawowy w pasywach, po najbardziej płynne, jak w aktywach na dole po lewej
stronie stan środków pieniężnych (inwestycje krótkoterminowe). Poziom
uszczegółowienia danych, czyli po prostu ilości wierszy, zależy od wielkości
jednostki ocenianej liczbą zatrudnionych, wielkością sprzedaży i wartością
sum aktywów i pasywów, a także przyjętych zasad polityki rachunkowości;
prezentacja bilansowa w jakimś stopniu zależy również od analitycznego
zaawansowania podstawowego planu kont.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Tutaj jedna uwaga: kilkukrotne odwołania do możliwych uproszczeń
albo wskazania na powszechnie przyjęte, nawet potocznie traktowane pojęcia – bierze się stąd, że rachunkowość po dziś dzień cechuje się daleko
idącą elastycznością. Nie ma jednego bilansu wszystkim w jednym wzorze
nakazanego, nie ma jednego, niezmiennego rachunku zysków i strat. To
kierownik jednostki ustala plan kont, ich zasięg analityczny, zasady amortyzacji, wielość i rodzaj ksiąg pomocniczych, szczegółowość prezentacji
bilansowej. Owszem, istnieją pewne wspólne zasady umożliwiające czytelność przekazu, zdolność do wzajemnego porozumienia się, coś jak lingua
franca, funkcjonują jednak bardziej na podstawie swoistej umowy, niż z nakazu władzy państwowej.
Wprawne oko lustrując bilans potrafi powziąć rozległą wiedzę o firmie:
o zasobności wspólników na początku działalności, o efektywności ekonomicznej na przestrzeni lat, o strategii inwestycyjnej, o strukturze aktywów,
czyli rodzaju (branży) działalności, o źródłach finansowania, zdolności do
spłacania zobowiązań, wiarygodności kontrahentów i otoczeniu rynkowym, o zdarzeniach mogących obciążyć kolejny rok... Możliwość porównania stanu aktywów i pasywów na początku i końcu okresu sprawozdawczego daje odpowiedź o dynamice wzrostu względnie regresu, o zakłóceniach
w działalności względnie o sprzyjającej koniunkturze i sprawności zarządu.
Informacje bilansowe porównuje się z danymi z rachunku zysków i strat.
W prostej wersji wygląda on tak:
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Treść
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
– przychód ze sprzedaży towarów i materiałów
– przychód ze sprzedaży składników majątku trwałego
B. Koszty działalności operacyjnej
– zużycie materiałów i energii
– usługi obce
– podatki i opłaty
– wynagrodzenia
– amortyzacja
C. Zysk/strata ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej
Podatek dochodowy
Zysk netto
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Powyższa prezentacja znów na potrzeby artykułu została uproszczona;
rzeczywiste rachunki zysków i strat przedsiębiorstw zwykle są bardziej rozbudowane, aby czytelnik sprawozdania finansowego mógł poznać strukturę przychodów, źródła kosztów, wykorzystanie zasobów, zyski i straty
nadzwyczajne – i powziąć wiedzę o ekonomicznych podstawach wyniku
finansowego.
Pozycje rachunku zysków i strat odzwierciedlają zapisy kont pozabilansowych; nie są to już konta sald, jak w przypadku bilansu, ale konta sum: każde
zdarzenie gospodarcze jest zapisywane kolejno na koncie i sumowane na
koniec roku obrotowego. W jednej pozycji rachunek zysków i strat łączy się
z pozycją bilansową, to pozycja „Zysk (strata) netto” przenoszona do pozycji
A.IV. bilansu (według oznaczenia w przykładowym bilansie powyżej).
Pozycja ta często określana wynikiem finansowym/ekonomicznym, ma
ogromne znaczenie, ponieważ w zysku wyraża się sens działalności gospodarczej, zysk jest funkcją wykorzystania zasobów finansowych przedsiębiorstwa,
miarą skuteczności zarządzania majątkiem powierzonym przez wspólników
(akcjonariuszy). Oczywiście pogłębiona analiza jest konieczna, bowiem zysk
można osiągnąć na wiele sposobów: poprzez dochodową działalność podstawową, ale też poprzez jednorazową sprzedaż środków produkcji: będzie
to łatwy zysk w jednym roku, choć skutkujący brakiem lub ograniczeniem
możliwości działania w roku następnym. Informacja o źródle pochodzenia
zysku tkwi w samym rachunku zysków i strat wspomaganym wiedzą o zmianach stanu aktywów i pasywów z początku i końca roku obrotowego wykazanego w bilansie przedsiębiorstwa. Na przykład wyprzedaż środków produkcji skutkować będzie zmniejszeniem wartości aktywów w pozycji „środki
trwałe” ponad normalny poziom amortyzacji, ale ta sama wyprzedaż przy
jednoczesnym wzroście kosztów amortyzacji i powiększeniu odpowiedniej
pozycji aktywów na koniec roku obrotowego oznaczać będzie odnowienie
i unowocześnienie parku maszynowego.
Taka sama sytuacja występuje w przypadku poniesienia straty. Powiada
się, że strata może być nawet skutkiem świadomej strategii gospodarczej,
najczęściej jednak jest wynikiem kosztów działalności wyższych od możliwych do uzyskania cen sprzedaży własnych produktów i usług, może to być
zdarzenie losowe, jak powódź lub pożar, u eksporterów i importerów stratę
mogą spowodować zmiany na rynkach walut.
Przeglądając bilans w konfrontacji z pozycjami rachunku zysków i strat,
znając tylko liczby tam prezentowane, poznać można historię przedsiębiorcy, jego majątek, sposób jego wykorzystania, racjonalność podejmowanych
decyzji gospodarczych, a nawet z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jego przyszłość.
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Kolejnym istotnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek
przepływów pieniężnych (z ang. cash flow). Inaczej niż bilans i rachunek zysków i strat, jest zbudowany w oparciu o metodę kasową i prezentuje środki
pieniężne jakimi przedsiębiorstwo dysponowało w okresie sprawozdawczym,
wymienia źródła ich pochodzenia, wskazuje jak zostały wykorzystane (MSR
nr 7). Doświadczeni analitycy księgowi przegląd sprawozdania finansowego
często zaczynają właśnie od lektury cash flow. Jest to przekaz mało podatny na manipulacje i zniekształcenia; zarządy firm mają naturalną skłonność
do upiększania rzeczywistości, powszechnie znane jest pojęcie „kreatywnej
księgowości”: wystarczy zmienić metodę amortyzacji albo zasady wyceny zapasów (MSR nr 2), aby oddziaływać w pożądanym kierunku na poziom wyniku finansowego – i wciąż pozostawać w zgodzie ze standardami.
Sensem działalności gospodarczej jest pieniądz, zysk, gotówka. To nie jest
tak, że celem fabryki samochodów jest produkcja samochodów, a misją olejarni oferowanie margaryny – sensem i celem ich istnienia jest generowanie
zysku, choćby nie został sprzedany ani jeden samochód i kostka margaryny
(o ile rzecz jasna ktoś to potrafi). Dlatego mówi się, że pieniądz jest krwiobiegiem przedsiębiorstwa, na który akcjonariusze i inwestorzy zwracają największą uwagę, bowiem przedsiębiorstwo bez gotówki upadnie, nawet wtedy,
gdy wykaże zysk w rachunku zysków i strat (na przykład wskutek niezrealizowanych należności od swoich kontrahentów).
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (Sprawozdawczości Finansowej) mają również zapobiegać nadmiernej kreatywności zarządów firm, bowiem zapisy zdarzeń gospodarczych na kontach to jedno, a ich interpretacja
to coś znacząco innego. Klucz tkwi w słowie „wycena”. Należność oznacza
kwotę pieniężną do zapłaty, ale nie znaczy, że będzie zapłacona; zobowiązanie oznacza dług, ale z długiem wiążą się akcesoryjne obciążenia, które zależnie od okoliczności będą niższe lub wyższe (np. stawka LIBOR w rozliczeniach walutowych), może nawet niekonieczne do zapłacenia. Stały poziom
zapasów powiększy albo pomniejszy aktywa, a zdecyduje o tym otoczenie
rynkowe, czyli popyt na ofertę przedsiębiorstwa. Standardy formułują zasady,
według których wycena ma się odbywać. Przykładowo wskazać tu można na
niektóre z nich:
MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
MSR 11 Umowy o usługę budowlaną
MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
MSR 17 Leasing
MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego
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MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja
MSR 36 Utrata wartości aktywów
MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
MSR 38 Wartości niematerialne
MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
MSSF 10 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe.
Sprawozdanie finansowe zawiera informacje, które zestawione w odpowiedni algorytm dają odpowiedź na podstawowe pytania o kondycję przedsiębiorstwa. Algorytmów tych, zwanych wskaźnikami, są tysiące chyba, jakby
co najmniej połowa absolwentów ekonomii i wszyscy doktoranci mieli ambicję
stworzenia kolejnego z nich. Zasadniczo wyróżnia się pięć grup wskaźników:
płynności, zadłużenia, rentowności, obrotowości i rynkowe.
Wskaźniki płynności (bieżącej, podwyższonej, gotówkowej) korzystają z danych bilansowych i wskazują na zdolność jednostki do regulowania krótkoterminowych zobowiązań (do 1 roku); podstawowy z nich wyraża się w równaniu:
– wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące/zobowiązania krótkoterminowe
Wartość tego wskaźnika powinna być wyższa od 1,2 i niższa od 2. Niższa wartość oznacza, że przedsiębiorstwo może mieć problemy z płynnością, czyli regulowaniem swoich zobowiązań w terminie. Wartość wyższa źle
świadczy o zarządzie, który nieefektywnie wykorzystuje posiadane zasoby
majątkowe.
Kolejna grupa wskaźników, to wskaźniki zadłużenia. Te również budowane są w oparciu o dane bilansowe. Zawierają informację o tym, w jakim
stopniu przedsiębiorstwo finansuje swój majątek kapitałem ze źródeł zewnętrznych (np. kredytem), a w jakiej części kapitałem własnym. Podstawowym wskaźnikiem w tej grupie, uwzględniającym zadłużenie długo- i krótkoterminowe, będzie wskaźnik zadłużenia:
– stopa zadłużenia = zobowiązania ogółem/pasywa ogółem
Wartość tego wskaźnika winna się zawierać w granicach 0,5–0,67. Wraz
z przekroczeniem tej granicy rośnie ryzyko problemów ze zwrotem pożyczonych pieniędzy.
Innym interesującym wskaźnikiem z tej grupy jest:
– wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania ogółem/kapitały własne
Jego wartość powinna wynosić przynajmniej 1, by nie wskazywać na
zagrożenie utraty możliwości spłacania własnych zobowiązań.
Wskaźniki rentowności operują danymi z bilansu i rachunku zysków i strat,
znaczy to, że tworzą informację o efektywności wykorzystania majątku
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przedsiębiorstwa. Dochodzi tutaj do zestawienia wielkości majątku z wynikiem finansowym, czyli odpowiedzi na pytanie, jak sprawnie osoby zarządzające wykorzystały aktywa do generowania zysku. Tutaj im większa liczba
wskaźnikowa, tym lepiej, tym efektywniej wykorzystano dostępne zasoby
w działalności gospodarczej. Będą to:
– wskaźnik rentowności sprzedaży = zysk netto/przychody ze sprzedaży
Jest to wskaźnik zawierający informację często określaną, jako marża,
choć ten termin w zasadzie odnosi się do działalności handlowej, to może
też świadczyć o wartości wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Oczywiście wskaźnik ten dla poprawnej oceny należy rozpatrywać
w kontekście wyników osiąganych przez innych przedsiębiorców tej samej
branży i operujących w podobnym rozmiarze, bowiem różna będzie rentowność popularnej sieci restauracji i restauratora pielęgnującego trzy gwiazdki Michelin (na korzyść tego drugiego, choć z niższym ogólnym poziomem
przychodu i zysku).
Istnieją również podobne wskaźniki pozwalające na ocenę rentowności
majątku i rentowności kapitału własnego; ten drugi wskaźnik ma szczególne
znaczenie dla udziałowców, akcjonariuszy spółki składających się na jej majątek początkowy.
Kolejna grupa wskaźników o niebyt zgodnym z zasadami poprawnej polszczyzny mianem „obrotowości” informuje o efektywności gospodarowania surowcami do produkcji, zapasami, należnościami oraz zobowiązaniami.
Będą to:
– wskaźnik cyklu zapasów = przeciętny stan zapasów/koszty sprzedaży x
liczba dni
albo
– wskaźnik cyklu należności = przeciętny stan należności/przychody ze
sprzedaży x liczba dni
Wskaźniki te świadczą o zarządzie firmy: im cykle są dłuższe, tym gorzej
jest zarządzana: że zbyt długo magazynuje swoje produkty albo że niezbyt
sprawnie zabezpiecza i ściąga należne jej pieniądze (należności).
Ostatnią grupą wskaźników będą wskaźniki rynkowe. Mają wymiar poniekąd subiektywny, mówią o tym jak przedsiębiorstwo jest postrzegane na
rynku, teraz, oraz jak oceniane są jego perspektywy. To wskaźniki rynkowe
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wpływają na publikacje giełdowe, to wskaźniki rynkowe rozpalają umysły
maklerów i inwestorów. Wskaźniki te są funkcją wskaźników wcześniej zaprezentowanych; zazwyczaj jest tak, że jeżeli wskaźniki płynności, zadłużenia
i rentowności są korzystne, równie dobrze kształtować się będą wskaźniki
rynkowe. Bez względu na powodowane różnymi czynnikami (niekoniecznie
ekonomicznymi) wahania notowań – to wskaźniki rynkowe przesądzają o powodzeniu bądź klęsce firmy i osób nią zarządzających. Do wskaźników takich
m.in. należą:
– wskaźnik cena/zysk = cena jednej akcji/zysk netto na jedną akcję
względnie:
– stopa dywidendy = dywidenda na akcję/cena jednej akcji
Wskaźniki z tej grupy wpływają na decyzje zakupu i sprzedaży papierów
wartościowych przez miliony inwestorów na całym świecie, wpływają na to,
czy ogłoszony zostanie czas byka, czy czas niedźwiedzia (hossa i bessa).
Powszechna globalizacja nie tyle dotknęła zasad rachunkowości, co powiedzieć można bez większego ryzyka: tam się zaczęła. Powszechnie czytelny
zapis jednostek pieniężnych cyframi arabskimi w ściśle określonym porządku
według tych samych wzorców i zasad doprowadził do umożliwienia komunikacji na skalę dotąd niespotykaną. W roku 2002 na spotkaniu w Norwalk
w stanie Connecticut, IASB i Rada Standardów Rachunkowości Finansowej
(FASB) zgodziły się na zharmonizowanie działań i pracą nad usuwaniem różnic pomiędzy MSSF a amerykańskimi standardami US GAAP (porozumienie
z Norwalk). W lutym 2006 FASB i IASB ogłosiły Memorandum Zrozumienia
zawierające program tematów, na bazie których obie organizacje osiągnęły
zbieżność w 2008 roku.
Dla świadomego czytelnika sprawozdania finansowego nie będzie ważne
w jakim języku zostało ono sporządzone. Odczyta je bez trudu i z pełnym
zrozumieniem. Bo rachunkowość to harmonia liczb. Bilans spisany w języku
ki’swahili będzie taki sam, jak sporządzony w języku polskim; prezentować
będzie porównywalne dane w takim samym, wspólnym porządku. Rachunkowość na całym świecie jest tylko jedna.
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1. PARLAMENT EUROPEJSKI O NIEZALEŻNOŚCI PRAWNIKÓW. 2. CCBE
BLIŻEJ NOWEGO „KODEKSU ETYKI”. 3. NIESKAZITELNOŚĆ I RĘKOJMIA PRZY
WPISIE NA LISTĘ. 4. OPODATKOWANIE ZWROTU OPŁAT PONOSZONYCH
W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI PRAWNYMI. 5. KONTAKT PEŁNOMOCNIKA Z KLIENTEM A NIECELOWOŚĆ WNOSZENIA ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO. 6. UBEZPIECZENIE OC A WINA UMYŚLNA. 7. PORADA PRAWNA
A ZAWARCIE PRZEZ KLIENTA NIEWAŻNEJ UMOWY. 8. PRZED ZJAZDEM ADWOKATÓW. 9. KRÓTKO. 10. CYTAT NA KONIEC RUBRYKI.
PARLAMENT EUROPEJSKI O NIEZALEŻNOŚCI PRAWNIKÓW
W przyjętej w dniu 25.10.2016 r. Rezolucji zawarto zalecenia dla Komisji Europejskiej
w kwestii utworzenia mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw
podstawowych. Parlament wskazał, że:
••„Państwa członkowskie Unii powinny przestrzegać swoich zobowiązań i dawać przykład ich skutecznego wypełniania oraz dążyć do wypracowania wspólnej kultury praworządności rozumianej jako wartość powszechna przez wszystkich tak samo”,
••„nie można się powoływać na zasadę pomocniczości w celu odrzucenia interwencji unijnej”,
••„niedawne wydarzenia… pokazały, że nie zapobiega się należycie naruszaniu praworządności i podstawowych wartości”.
W załączonym projekcie Paktu Unii Europejskiej przewiduje się m. in. coroczne sprawozdanie i debatę z zaleceniami dla poszczególnych krajów – ze szczególnym uwzględnieniem niezależności zawodu prawnika; sporządzanie sprawozdań z uwzględnieniem
m. in. ocen sformułowanych przez stowarzyszenia zawodowe prawników, a także przy
udziale zespołu ekspertów, w którego składzie znajdzie się osoba zgłoszona przez CCBE.
CCBE BLIŻEJ NOWEGO „KODEKSU ETYKI”
Grupa robocza CCBE pod przewodnictwem radcy prawnego naszej izby Jędrzeja
Klatki opracowała modelowe regulacje konfliktu interesów i tajemnicy zawodowej. Zostały one we wrześniu i październiku br. wstępnie przyjęte przez Komitet Sterujący CCBE.
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Przewidują one m. in.:
••możliwość ujawniania pod pewnymi warunkami informacji objętych tajemnicą zawodowa za zgodą klienta, a także w postępowaniu pomiędzy prawnikiem a klientem lub przeciwko prawnikowi, a także w postępowaniu związanym z odpowiedzialnością dyscyplinarną;
••dopuszczalność działania w sytuacji konfliktu interesów za świadomą zgoda klienta;
••traktowanie jako jeden podmiot wszystkich prawników i przedstawicieli innych zawodów wspólnie wykonujących swoje zawody w jednej strukturze organizacyjnej
– przy ocenie istnienia konfliktu interesów.
Jak więc widać powyższe uregulowania są w dużej mierze zbieżne z projektem naszego kodeksu z 2013 r. Trzeba więc będzie do tego wrócić poprzez merytoryczną
dyskusję, której wtedy zabrakło.
NIESKAZITELNOŚĆ I RĘKOJMIA PRZY WPISIE NA LISTĘ
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2.08.2016 r. sygn. akt: II GSK 259/15 rozpatrzył skargę kasacyjną Ministra Sprawiedliwości. Minister sprzeciwił się wpisowi na
listę aplikantów osoby, której warunkowo umorzono postępowanie karne za popełnienie przestępstwa umyślnego, tj. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.
Tę decyzję ministra WSA uchylił wskazując, że jednorazowe zdarzenie może co prawda rzutować przesądzająco na ocenę nieskazitelności charakteru i rękojmi, ale organ
powinien dokonać szerszej analizy postawy danej osoby w życiu prywatnym i zawodowym, jej cech charakteru i dotychczasowego życia (biorąc pod uwagę, że sąd karny uznał nieznaczną społeczną szkodliwość czynu). NSA uwzględnił skargę kasacyjną
ministra i uchylił wyrok WSA, oddalając więc skargę na sprzeciw ministra w sprawie
wpisu. Zdaniem sądu wobec prawomocnego uznania przez sąd karny, że zostało popełnione przestępstwo organ uprawniony do wpisu nie był zobowiązany
do poszukiwania i badania okoliczności pozytywnych dla niedoszłego aplikanta.
Nieskazitelność charakteru choć jest pojęciem nieostrym, nie jest stopniowalna,
a popełnienie przestępstwa zawsze czyni skazę na charakterze sprawcy, ponieważ źle świadczy o jego cechach osobowych. Nie można więc stwierdzić, że osoba,
która popełniła przestępstwo jest nieskazitelna, nawet jeśli wcześniej lub później jej zachowanie nie budziło zastrzeżeń.
OPODATKOWANIE ZWROTU OPŁAT PONOSZONYCH W ZWIĄZKU ZE
ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI PRAWNYMI
W interpretacji indywidualnej nr 1061-IPTPP3.4512.193.2016.3.MJ z dnia 03.07.2016 r.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odpowiedział na pytanie: czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, po wygraniu sprawy przez usługobiorcę i dokonaniu zwrotu
opłat przez usługodawcę (skarbowych, sądowych, zaliczek na biegłego itp.) – których
obowiązek uiszczenia zgodnie z umową spoczywał na usługobiorcy – wykonawca
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usługi ma doliczyć VAT do wystawionych paragonów za te opłaty, czy też te opłaty
należy potraktować jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz usługodawcy, których nie uwzględnia się w podstawie opodatkowania.
Stwierdził, że aby przedmiotowe opłaty nie stanowiły podstawy opodatkowania usługi głównej, powinny być księgowane na koncie przejściowym. Jeżeli są księgowane
w kosztach podatkowych, kwoty otrzymane od klientów jako zwrot udokumentowanych wydatków ponoszonych w imieniu i na rzecz klientów będą stanowiły element
podstawy opodatkowania świadczonych przez usługobiorcę usług.
KONTAKT PEŁNOMOCNIKA Z KLIENTEM A NIECELOWOŚĆ WNOSZENIA
ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO
Klient wystąpił do sądu przeciwko pełnomocnikowi z urzędu domagając się zadośćuczynienia za szkody niematerialne, m. in. za naruszenie dóbr osobistych przez to, że
pełnomocnik nie odpowiedział na prośbę o spotkanie i wydał opinię prawną o braku
podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – okazując mu w ten sposób brak szacunku.
Sąd ustalił, że pełnomocnik spotkał się na terenie aresztu z klientem i pisemnie poinformował go, że nie znalazł podstaw do wniesienia skargi załączając stosowną opinię.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w wyroku z dnia 25.07.2016 r. sygn. akt I C 637/16
oddalając powództwo klienta stwierdził, że nawet gdyby do spotkania nie doszło to
nie byłoby to wyrazem braku szacunku, skoro spotkanie z klientem nie było niezbędne
dla prawidłowego działania pełnomocnika. Rzetelna ocena celowości wniesienia skargi
wymaga bowiem analizy akt, a stanowisko klienta merytorycznie nic nie wnosi. Sąd
dodał też że, działanie pełnomocnika „z urzędu” nie oznacza, że jest on związany poleceniem klienta co do treści opinii prawnej. A kodeks etyki wymaga od radcy nieulegania wpływom, wymaga natomiast unikania wszelkich ograniczeń jego niezależności.
W podobnej sprawie orzekał Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z dnia 23.06.2016 r.
sygn. akt: VI ACa 263/15). Również i tutaj sąd przyjął, że adwokat nie miał obowiązku osobistego kontaktu z klientem, a zasadność wniesienia skargi oceniania jest na postawie akt
sprawy. Samo przekonanie klienta o takiej zasadności nie obliguje pełnomocnika do podejmowania działań zgodnych z życzeniem mocodawcy. Pełnomocnik nie jest bowiem
zobowiązany do sporządzenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia w każdej sytuacji. Nawet gdy został wyznaczony z urzędu ma prawo do wyrażenia własnej opinii o braku do
tego podstaw pod warunkiem należytego umotywowania swego stanowiska i starannego działania. Nie można też uznać, że pełnomocnik okazał klientowi brak szacunku lub
lekceważenie. Nie jest nim bowiem brak osobistego spotkania z powodem. Zachowanie
naruszające dobra osobiste musi mieć bowiem charakter bezprawny.
UBEZPIECZENIE OC A WINA UMYŚLNA
Przed sądami rozpatrującymi pozew przeciwko ubezpieczycielowi stanęło pytanie:
czy adwokat wnosząc do sądu pozew, pomimo uzyskania uprzednio niekorzystnego
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rozstrzygnięcia, tj. stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej i odrzucenia pozwu w innej
sprawie przy podobnym stanie faktycznym, przewidywał możliwość i godził się na
stwierdzenie przez sąd również w tej sprawie braku jurysdykcji i odrzucenie pozwu.
Czy takiemu zachowaniu adwokata ubezpieczonego u pozwanego ubezpieczyciela
można przypisać winę umyślną, czy też tylko niedochowanie należytej staranności.
Ubezpieczyciel i sąd pierwszej instancji uznali, że była to wina umyślna. Sąd Okręgowy
w Łodzi w wyroku z dnia 05.08.2016 r. sygn. akt. XIII Ga 413/16 zajął odmienne stanowisko uznając, że nie można ubezpieczonemu przypisać winy umyślnej z zamiarem
ewentualnym, bowiem w okolicznościach sprawy niewątpliwe jest, iż był on przekonany o słuszności swojego poglądu prawnego w sprawie i konsekwentnie dążył do tego,
aby stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w orzeczeniu sądu (wniósł uprzednio zażalenie na odrzucenie pozwu w podobnej sprawie).
PORADA PRAWNA A ZAWARCIE PRZEZ KLIENTA NIEWAŻNEJ UMOWY
Adwokat sporządził na rzecz klienta analizę prawną (w sprawie nabycia prawa do
grobu), a następnie brał udział w jego rozmowach z poprzednim właścicielem prawa
oraz zarządem cmentarza. Klient zawarł umowę, która po kilku latach została uznana
za nieważną, ponieważ dotyczyła zbycia prawa niezbywalnego. Klientka wystąpiła
przeciwko adwokatowi i jego spółce partnerskiej o odszkodowanie. Sąd Okręgowy,
a następnie Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 11.12.2015 r. sygn. akt. I ACa
1288/15 oddaliły powództwo i apelację stwierdzając, że brak jest podstaw do przyjęcia,
iż adwokat naruszył zasady rzetelności i staranności przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru jego działalności. Adwokat o wątpliwościach prawnych związanych
z charakterem prawa do grobu i umową jego nabycia poinformował klientkę w sposób
właściwy wyjaśniając wszelkie zagrożenia powstające przy podejmowaniu decyzji. Zawarcie umowy było autonomiczną decyzją klientki, która godziła się na jej zawarcie i nie
wyrażała sprzeciwu ani wątpliwości. Sąd stwierdził też, że gdyby nawet przyjąć, że adwokat nie poinformował klienta, że umowa będzie bezwzględnie nieważna, to trudno
mu przypisać naruszenie zawodowej staranności, skoro poinformował klienta o tym, że
umowa nie odniesie skutku i prawa klientki musiałyby ustąpić, gdy osoba uprawniona
zgłosi swoje roszczenia. Sąd uznał, że ocena postępowania adwokata z punktu widzenia zasad etyki zawodowej jest dla niego niekorzystna, jednakże sam ten fakt nie rodzi
w tych okolicznościach sprawy jego odpowiedzialności odszkodowawczej.
PRZED ZJAZDEM ADWOKATÓW
W nr 10 przedzjazdowym, „Palestry” ukazał się artykuł „Adwokatura nie ocali się
sama”. Autor odniósł się krytycznie do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego nieprzyznającego NRA legitymacji wnioskowej w sprawie dotyczącej obron dla radców prawnych i związanej z tym rzekomej dyskryminacji zawodu adwokata (zob. radca.pl nr 1
z 2016 r.). To nie zaskakuje. Interesujące są jednak inne myśli autora np.:
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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- „Zalegalizowano w Polsce prawniczy zawód hybrydowy” (to o nas);
- „Analiza historyczna zmian legislacyjnych w art. 6 i 8 ustawy o radcach prawnych
dowodzi, że większość z tych zmian była planowana subtelnie, długofalowo i ruchem
konia szachowego”;
- „Z wyłączności na korzystanie z kurtuazyjnego, zwyczajowo należnego adwokatowi tytułu „mecenas” zrezygnowaliśmy dobrowolnie, po koleżeńsku i zupełnie niepotrzebnie…”;
- „Powinniśmy rzeczywiście od organizacji radców prawnych uczyć się skuteczności
działania w obronie własnych interesów”;
- ”Tęsknota (adwokatury) za faktyczną dominacją w środowisku prawników przypomina postulat „Polski od morza do morza”;
- „Polskich prawników („adwokatów”) reprezentują tam (w CCBE) pod naszą nazwą
(sic!) prawie wyłącznie zaangażowani w interesy swego samorządu radcowie prawni”;
Autor zauważa jednak, że „możliwa, a nawet potrzebna jest też dyskusja na temat
umożliwienia adwokatom zawierania umowy o pracę z innymi kancelariami adwokackimi”. Podobnie, nieśmiało w swoim programie wyborczym pisze kandydatka na prezesa N. Kożuch.
Jak widać emocje są stałe, a argumenty niekoniecznie zgodne z faktami.
KRÓTKO
•• Dwa zawody czy jeden. W Rzeczpospolitej z 5.08.2016 r. adwokat Ł. Supera w artykule pt. „Adwokaci i radcowie – zbędny dualizm” uznał, że istnienie
dwóch tożsamych zawodów prawniczych w dwóch samorządach „jest w najlepszym razie jurydyczną ciekawostką, a w najgorszym – zwykłą anomalią”.
Dodał, że fuzja obu zawodów jest konieczna z uwagi na interes publiczny, bo
system wymaga uporządkowania, tj. rozgraniczenia profesjonalnych prawników od całej reszty. Autor przypuszcza, że przeciwko inicjatywie samorządów
może przemawiać to, że prezes może być tylko jeden.
•• Mowa nienawiści. Na konferencji zorganizowanej przez NRA wskazano,
że adwokaci powinni walczyć z mową nienawiści we własnych szeregach m.
in. poprzez postępowanie dyscyplinarne – bo są szczególnie odpowiedzialni
za wypowiadane słowa, a chęć wygrania sprawy nie usprawiedliwia mowy
pogardy wobec przeciwników procesowych. Odnosi się to też do nas.
•• Historia uczy. W ostatnio opublikowanym raporcie specjalnej komisji podano, iż połowa pracowników hitlerowskiego Ministerstwa Sprawiedliwości
należała do NSDAP, a co piąty był członkiem bojówki SA.
•• Zgromadzenie warszawskiej Izby Adwokackiej podjęło uchwałę zobowiązującą adwokatów i aplikantów do zgłaszania radzie izby każdej próby naruszenia tajemnicy zawodowej przez organy władzy, a jej przedstawiciele
mają brać udział w czynnościach grożących takim naruszeniem. Taki przepis
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zawarty w naszym projekcie kodeksu etyki z 2013 r. nie przeszedł, a jak już
sygnalizowałem nie mamy informacji na temat ilości takich prób i sposobu
reagowania samorządu. O wystąpienie NRA w charakterze tzw. substytuta
generalnego zob. w nr 1 z 2016 r. str. 13.
•• Sąd okręgowy w Toruniu wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem, czy
w sytuacji, gdy pełnomocnik nie napracował się przy sprawie (chociaż działał
starannie, a w tej sprawie kilkakrotnie kontaktował się z klientem) powinien
otrzymać minimalną stawkę za „urzędówkę”, czy też można ją obniżyć.
Będziemy śledzić stanowisko SN.
•• Rządzący pogodzili sprawiedliwość z prawem w ten sposób, że od października 2016 r. zmieniono krótko używane nowe stawki opłat obniżając te,
które nie oszałamiająco podwyższono, po raz pierwszy od 12 lat, od stycznia
2016 r. Obecna obniżka wynosi dla „urzędówek” średnio 50%, a w sprawach
z wyboru od 25–50%, np. sporządzenie skargi konstytucyjnej i reprezentacja
w takiej sprawie to już nie 2400 zł lecz 960 zł.
Polecam Szanownym Koleżankom i Kolegom książki Ferdinanda von Schiracha adwokata berlińskiego, tłumaczone na kilkadziesiąt języków. Ich treść,
oparta głównie na zdarzeniach z praktyki uczy myślenia o prawie, człowieku, przypadkach i paradoksach systemów prawnych. Tytuły: „Przestępstwo”,
„Wina”, „Terror”, „sprawa Celliniego”, „Tabu”.
CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
„Milczenie bywa czasem złotem
Wciśniętym w usta skazańcowi,
Lecz z lichwą to obliczą potem
Oniemiałemu narodowi,
Oślepłe oczy, głuche uszy,
Ręce wzniesione do oklasku,
Lokaj się przed lokajem puszy
I głupiec kręci bicze z piasku.
Fałszywy sędzia wyrok pisze,
Prawdziwa kula mur zadraśnie.
Milczący powie: nic nie słyszę,
A głuchy jeszcze smaczniej zaśnie”.
		

(Paweł Hertz w wierszu z cyklu „Pieśni z rynku” – wiele lat temu)
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Wolność
czy dowolność słowa
Dr hab. Tomasz Kubalica

Powszechnie uznajemy wolność słowa za konieczny warunek
demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Często wolność słowa okazuje się jednak przyzwoleniem na mówienie
wszystkiego, w tym również na tak
zwaną mowę nienawiści. W naszym
stosunku do wolności słowa znajdujemy się w nieustannym wewnętrznym klinczu między Scyllą cenzury
a Charybdą inwektywy i obrazy.
Czym zatem jest wolność słowa?
Czy jest ona w ogóle możliwa? Jak
rozumieć tę wolność? I za co należy
ją cenić?
Zrozumienie istoty wolności słowa
wymaga wstępnej refleksji nad językiem jako takim, ponieważ wolność
jest wartością dotyczącą języka. Zrozumienie istoty języka nie jest jednak
łatwe, gdyż opiera się on na złożonych
zjawiskach psychicznych i społecznych
o dynamicznym i twórczym charakterze. Nie znamy ani genezy języka w toku
rozwoju gatunku ludzkiego, ani nawet
tego, w jaki sposób uczymy się mówić
w dzieciństwie. Podstawowa kwestia
sprowadza się do tego, czy nasza zdolność mówienia jest już zaprogramo34

wana genetycznie, czy też niemowlę
dopiero nabywa ją od zera. Werbalne
porozumiewanie się uchodzi za własność typowo ludzką, ale podejmowano w pewnej mierze skuteczne próby
nauczenia ludzkiego języka zwierząt
takich jak szympansy czy nawet delfiny.
To nie oznacza jednak, że zwierzęta nie
mają innych niż język form komunikacji.
Dla naszych rozważań równie istotna
jest kwestia, czy wolność słowa dotyczy
tylko słów, czy również innych środków wyrazu. Wolność słowa obejmuje
z pewnością wolność werbalnego wyrażania myśli, opinii bądź przekonań.
Do tego katalogu można dodać również niewerbalne wyrażanie postaw lub
emocji, a także środki wyrazu artystycznego takie jak obraz, rzeźba, instalacja,
muzyka, taniec i inne formy sztuki. Te
wszystkie środki wyrazu mogą mieć
różne treści: od społecznie istotnego
i doniosłego przesłania przez indywidualny wyraz własnych emocji i odczuć
autora aż do braku jakiegokolwiek przesłania.
Istotą językowego i niejęzykowego uzewnętrzniania myśli, postaw lub
emocji jest z pewnością istnienie jego
odbiorcy; zawsze ktoś mówi coś do
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kogoś. Jakakolwiek komunikacja zakłada, że ma ona trafić do kogoś, kto jest
w stanie ją przyjąć, to znaczy usłyszeć,
zobaczyć lub jeszcze inaczej odczuć.
W granicznej sytuacji odbiorcą komunikatu może być sam nadawca, gdy na
przykład notuje swoje uwagi sam dla
siebie. W związku z wolnością słowa
mamy jednak na myśli przede wszystkim komunikację na forum bardziej lub
mniej publicznym, gdy wyrażana treść
dociera do innych ludzi. Wolność słowa
zakłada zatem istnienie forum wymiany
wyrażanych treści.
Wolność słowa jest kojarzona
przede wszystkim jako forma wolności politycznej i główna wartość liberalizmu. Choć tak rozumiana wolność
jest wartością podstawową, to jednak
nie jest wartością samą w sobie, lecz
środkiem do realizacji zasady utylitaryzmu, czyli maksymalizacji dobra.
Z punktu widzenia utylitaryzmu działanie użyteczne to takie, które urzeczywistnia jak najwięcej dobra dla jak
największej liczby osób. Przy czym
każdy definiuje sobie sam, czym jest
owo dobro. Gdyby było inaczej, to
moglibyśmy liczyć jedynie na dobra
będące nimi w cudzej opinii. John
Stuart Mill uzasadniał wolność słowa
dążeniem do prawdy, w którym musimy znać różne opinie, żeby czegoś
istotnego nie pominąć. Jeżeli uciszamy czyjś głos, to tak jakbyśmy zakładali własną nieomylność. Do prawdy
możemy docierać na drodze ucierania się przeciwnych opinii. Wolność
słowa służy zatem osiąganiu prawdy,
która jest wartością samą w sobie.

Wolność słowa nie jest jednak dla
utylitarystów wartością nieograniczoną,
lecz jak już powiedziano, służy definiowaniu dobra i urzeczywistnieniu prawdy. Użycie w debacie kłamstwa i pomówień nie służą ani prawdzie, ani dobru.
Niedobre jest użycie wolności słowa
do poniżania innych, gdyż w sumie
nie przynosi nic dobrego; sprawia pomawiającemu złośliwą satysfakcję, ale
pomawianemu przykre upokorzenie.
Nie prowadzi ono do wypracowania
mądrej decyzji ani do osiągnięcia porozumienia. Krytyka powinna służyć jedynie poprawie, a nie potępieniu, gdyż
chodzi o ulepszanie świata, a nie o jego
pogarszanie. Wolność słowa służy tak
rozumianej autonomii.
Innym argumentem na rzecz wolności słowa jest wartość autonomicznej osoby w sensie zdolności do świadomego i krytycznego myślenia. Dla
Immanuela Kanta autonomia stanowi
warunek konieczny ludzkiej wolności,
a jej zaprzeczeniem jest heteronomia,
która polega na bezrefleksyjnym i bezkrytycznym przyjmowaniu cudzych
poglądów. Heteronomia może mieć
różne przyczyny takie jak przymus, niewiedza lub brak wyboru. Heteronomia
oznacza brak wolności, gdyż pozbawia
osobę możliwości kierowania się własnym rozumem.
Na zbliżonym założeniu o autonomii osoby ludzkiej opiera się argument
z posiadania samego siebie. Autonomia
zakłada bowiem, że nie jesteśmy niewolnikami będącymi czyjąś własnością, a zatem należymy tylko do siebie
samych. To oznacza, że jako właściciele
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własnego ciała i duszy mamy prawo
dysponować nimi według własnej woli,
ale w określonych granicach. Własność
siebie samego oznacza, że posiadamy
również prawo do własnych myśli, które wykonujemy za pomocą własnych
cielesnych instrumentów wyrazu takich
jak na przykład głos czy mowa ciała. Do
wyrażania własnych myśli używamy
tego, co do nas należy, począwszy od
naszego własnego ciała, aż do różnych
mediów takich jak komputer, pióro, czasopismo, telewizja, internet i tak dalej,
o ile media te są naszą własnością lub
mamy inne prawo do korzystania z nich
za zgodą ich właścicieli.
Wolność słowa stanowi również warunek konieczny innych wolności obywatelskich. Swobodna komunikacja jest
bowiem warunkiem wstępnym stowarzyszania się obywateli. Łączenie w grupy opiera się na ciągłym i nieformalnym
negocjowaniu warunków określających
zasady funkcjonowania stowarzyszenia.
Cenzura utrudniająca otwartą dyskusję
ogranicza lub wręcz uniemożliwia swobodne stowarzyszanie się osób.
Taka czy inna argumentacja w żadnym razie nie uzasadnia jednak niczym
absolutnej i nieograniczonej swobody
wyrażania myśli i uczuć. Naszą granicą wolności słowa jest wolność innych
osób. Oczywistymi naruszeniami tak
rozumianej granicy jest zastraszanie,
groźba czy nawoływanie do przemocy,
ponieważ tego rodzaju akty pozbawiają wolności i autonomii osoby, przeciw
którym są kierowane. Tak samo niedopuszczalne jest kłamstwo lub zniesławienie innej osoby, gdyż prowadzą one
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do manipulacji opinią publiczną i zafałszowania na drodze do prawdy. Tego
rodzaju akty są pozbawionym podstaw
nadużyciem wolności słowa. Jako forma
manipulacji opinią nie służą dążeniu do
wspólnych rozwiązań, lecz wykluczeniu
innych osób ze wspólnoty dyskusji, pozbawieniu ich należnej godności osobistej a tym samym możliwości urzeczywistnienia ich autonomii.
Wielu filozofów podejmowało refleksję nie tylko nad uzasadnieniem
wolności słowa, lecz również nad jej
nadużyciami w debacie publicznej. Dla
Platona podejrzana była retoryka jako
sztuka skutecznego wyrażania myśli,
gdyż wprowadza ona do dyskursu element pozaracjonalnej perswazji. Platon w dialogu Gorgiasz podjął krytykę
nieetycznego oddziaływania słowem,
gdyż jego zdaniem głównym zadaniem
retora powinno być odsłanianie lub też
przybliżanie do prawdy a celem dobrze
pojętej retoryki jest łączenie piękna, dobra i prawdy. W podobnym kierunku
zmierza refleksja Jürgena Habermasa,
który dla realizacji właściwie rozumianej
demokracji obywatelskiej domaga się
urzeczywistnienia idealnej sytuacji komunikacyjnej opartej na regułach dyskursu publicznego.
Mimo pewnych ograniczeń dotyczących formy oraz treści wypowiedzi,
społeczeństwa zachodnie podtrzymują
i uzasadniają szeroko rozumianą kulturę wolnego słowa, która jest rozumiana
jako podstawowa wartość oraz część
zachodniej tożsamości. Tak rozumiany
obszar wolnego słowa ulega stopniowemu powiększaniu. Domaganie się coraz

Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

większej wolności wypowiedzi opiera się
jednak często na bezkrytyczne przyjmowanym przekonaniu materialistycznym,
że tylko czyny mogą ranić, ale nie słowa.
Taka postawa ujawniła się na przykład
w obronie redaktorów „Charlie Hebdo”, gdy tłumaczono, że duma urażona
karykaturą to nie to samo co krzywda
fizyczna. Tak argumentowana obrona
ujawniła postawę lekceważenia aktów
zniesławienia i oszczerstwa, którą trudno
usprawiedliwić ochroną wolności słowa.
Doszło do nieuzasadnionej absolutyzacji
wartości wolności słowa kosztem wolności i praw drugiej osoby do dobrego
imienia. Jest to przejaw myślenia „słowa
nie ranią” zbliżony do tego, który w imię
wolności słowa każe dopuszczać w debacie publicznej tzw. mowę nienawiści.
Pewnym remedium na niebezpieczeństwo przekonania o nieszkodliwości słowa jest powiązanie wolności
słowa z wolnością stowarzyszeń. Osoby
stowarzyszone w określonej grupie, takiej jak na przykład członkowie forum
internetowego, mogą zastrzec sobie, że
nie przyjmują uczestników dopuszczających się mowy nienawiści. Dyscyplina i pewne ograniczenia w wyrażaniu
myśli dają się w ten sposób uzasadnić
przez odwołanie do zgody panującej

wśród stowarzyszonych. Skuteczności takiego podejścia udowadnia życie
akademickie, religijne a niekiedy nawet
polityczne, kiedy panuje dorozumiana
lub wyrażona wprost zgoda dotycząca treści, formy, okoliczności zabierania głosu na forum publicznym. W ten
sposób pozorne ograniczenie wolności
słowa przyczynia się do możliwości zaistnienia wolnego dyskursu. Mowa nienawiści różni się bowiem od mowy tym,
że do zwykłej treści dołącza – negatywne – zabarwienie emocjonalne po te,
żeby zwiększyć moc oddziaływania wygłaszanych sloganów. To zabarwienie
emocjonalne najczęściej nie wnosi nic
pod względem treści do danej wypowiedzi. Jej celem jest tylko skrzyknięcie
pod jednym sztandarem grupy ludzi.
Wprowadzenie na podstawie zgodnie
przyjętej umowy ograniczeń o niedopuszczalności takiego sposobu komunikacji jest dobrym środkiem dla zabezpieczenia możliwości merytorycznej,
a nie emocjonalnej dyskusji. Wraz z wolnością słowa istotne znaczenie nabiera
zatem kwestia kultury słowa. Wolność
słowa nie jest dowolnością a jej ograniczenia stają się zaczynem rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego.
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OPIEKA
CZY KURATELA
				„Cura, ut valeas”1
Dawno, dawno temu, a może nie tak całkiem dawno była sobie pewna pani, która
miała wielką potrzebę czynienia dobra. Oczywiście, czynienia dobra dla Polski. Miała też
wizję (podobno natchnął ją do tego sam Duch Święty) – tylko stanowisko prezydenta
RP pozwoli jej na realizację tej jej potrzeby. Zgłosiła więc swoją kandydaturę i przystąpiła do kampanii wyborczej – jej hasłem było „Zaopiekujmy się Polską”. Szczęśliwie
dla Polski Prezydentem RP nie została, ale ponieważ niezrealizowane potrzeby wywołują frustrację, postanowiła zostać na początek prezydentem miasta. No i oczywiście
odpowiednio zaopiekować się tym małym fragmentem naszego kraju.
Niestety, to się jej akurat udało… Została prezydentem, a więc objęła „opieką”
(a może kuratelą) jedno z największych miast. Jak na tym wyszło miasto i jego mieszkańcy? Każdy „kto ma oczy ku widzeniu, niechaj patrzy, kto ma uszy ku słyszeniu, niechaj słucha”. Oczywiście, ku przestrodze! Pominę więc tu stosowne komentarze.
Warto może tu też przypomnieć kim jest opiekun: „osoba powołana do ochrony
interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (…)
powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać
także o jej majątek …”2. Pamiętajmy, iż sprawujący opiekę musi być do tego powołany
– a pupil (tj. podopieczny, wychowanek) w tym zakresie ma niewiele „do powiedzenia”.
Jeśli relacje opiekun – pupil przeniesiemy do polityki, to naprawdę strach się bać.
Pamiętajmy, iż opiekę ustanawia się dla osób, które jej potrzebują – a są to nieletni lub
ubezwłasnowolnieni całkowicie, a więc osoby, które nie są w stanie należycie zadbać
o swoje potrzeby czy interesy majątkowe.
Oglądając telewizję, czytając prasę już od kilku, jeśli nie kilkunastu lat (od roku w natężeniu wręcz niespotykanym) dowiadujemy się, iż nasze społeczeństwo nie dorosło
do demokracji, nie rozumie demokracji, niczego nie rozumie, jest niedojrzałe, niewykształcone, prymitywne, sprzedajne (za parę złotych), niewychowane, głupie, chamskie
nie znające Polski, Europy i świata i w ogóle powinno się cieszyć, że ktoś chce nim rządzić – źródeł cytatów nie podaję, kto chce szukać, ten znajdzie.
1
2
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To społeczeństwo, to nic innego jak naród – w konstytucji pisany przez wielkie N
(Naród)3. A czymże jest Naród? „Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej…
…”4. Ponieważ nie chcę tego tekstu pisać „na koturnach” będę w dalszej części posługiwał się określeniem „społeczeństwo”.
Kilka dni temu5 okazało się, że wszystkie te poniżające określenia dotyczą nie tylko
społeczeństwa polskiego, lecz także – o zgrozo – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak
to się mogło stać? Przecież nie tylko w Polsce lecz i w USA są elity przygotowane do
rządzenia, kto wie może nawet lepiej niż w naszym kraju – weźmy choćby pod uwagę rangę uczelni wyższych i ilość laureatów nagrody Nobla. Po prostu, podobnie jak
w Polsce, społeczeństwo do tego nie dorosło …
A przecież każdy widzi, iż szary, zwykły obywatel Polski czy USA znajduje się w sytuacji wymagającej światłej opieki – sytuacja ekonomiczno-polityczna jest trudna, mamy
kryzys ekonomiczny, zalew migrantów, zagrożenie wojną etc. etc.
Czasem nie mówi się o tym wprost, lecz sens wypowiedzi jest właśnie taki – myślę
tu głównie o sugestiach jakoby MY, prości obywatele potrzebujemy właściwego kierownictwa – a słowo „właściwe” można rozumieć jako słuszne, światłe i wywodzące
się z opcji politycznej reprezentowanej przez osobę wygłaszającą tę „właściwą, słuszną
i światłą opinię”. Jeśli więc przypadkiem mamy inną opinię, co do „właściwości” kierownictwa, to w żadnym wypadku nie będzie ona „słuszna, światła i właściwa”. Tym bardziej zasługujemy (?) aby wzięto nas pod opiekę. A kto może być opiekunem? Kwestia
ta jest oczywista i nie powinna (a nawet nie może) podlegać jakiejkolwiek dyskusji!
Któż do tego nie nadaje się lepiej niż ci, którzy nie jeden raz sprawowali „opiekę”
i mają już stosowne doświadczenie? Co prawda, opieka w zasadzie winna być wykonywana nieodpłatnie ale pamiętajmy, że przepisy pozwalają na ustanowienie wynagrodzenia dla opiekuna.
Istnieją też pewne trudne zagadnienia z tym związanie – np. opiekun nie może stosować wobec podopiecznego kar cielesnych, ale zawsze można powiedzieć, że on
sam się pobił (albo postrzelił z broni gładkolufowej)6. Opiekun winien też np. przed
podjęciem ważnej decyzji wysłuchać podopiecznego, co sprowadza się jedynie do
wysłuchania opinii, którą można oczywiście (jak każdą opinię) pominąć.
Ponieważ „opieka” jest często narzucona i sprawowana wbrew woli podopiecznego wskazane byłoby nazwanie jej sprawowania nadzorem lub dozorem. Pytanie tylko, w czyim interesie jest ona sprawowana? Czy przypadkiem
nie jest tak, że nie służy ona dobru podopiecznych, lecz pożytkowi zupełnie
innych osób (najczęściej właśnie opiekunów)?
Art. 4. ust. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. – PREAMBUŁA
5
Piszę tekst na początku listopada 2016 r.
6
„A wdowa po podoficerze kłamie, że ją kazałem wychłostać! Łże! Sama siebie wychłostała!”
– M. Gogol – Rewizor
3
4
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Można by powiedzieć, iż podopieczny może zawsze się udać pod „opiekę prawa”
– niestety, o opiece prawa mówi się pięknie w publikacjach naukowych, mówi się też
w sądzie (gdzie przecież nie każdy trafi), lecz w codziennym życiu jakoś nie odczuwamy
tej opieki. Może dlatego, że na tą opiekę nie zasłużyliśmy, nie jesteśmy jej godni?
„Opieka” sprawowana przez sądy czy inne instytucje ochrony prawnej jakże
często kończy się wyznaczeniem niedojrzałemu przedstawicielowi niedojrzałego
do demokracji społeczeństwa „kuratora”7 wywodzącego się (co chyba oczywiste)
z elity. Oczywiste jest, iż każdy, kto nie posiada rekomendacji tej elity, musi być
zaliczony do „motłochu” i nie powinien sprawować żadnych funkcji publicznych.
Ale po co mam teraz wyważać „otwarte drzwi”? Już w 2014 roku8 pisałem
„Jednak negatywnie oceniając instytucje ochrony prawnej, tak naprawdę nie
oceniamy systemu, lecz ludzi, którzy podejmując nieakceptowane przez nas
decyzje wywołują u nas niezadowolenie z ich treści.
To właśnie na nich jesteśmy oburzeni. Jak tak można! Przecież prawo mówi
inaczej! Zawsze przecież można niestereotypowo zinterpretować normy, aby
orzeczenie było sprawiedliwe – czytaj: dla nas korzystne.
Twierdzenie, iż trzeba zmienić daną instytucję, tak naprawdę prowadzi do
konkluzji, iż oprócz zmiany prawa trzeba także (a może głównie) zmienić ludzi tam zatrudnionych.”
I dalej tamże: „Oburzenie na prawników przybiera różne formy – od krytycznego podejścia do sędziów, poprzez zarzuty wobec adwokatów i radców
prawnych dotyczące nie tylko ich rzekomej niekompetencji, lecz także uwikłaniu w sprzeczne – zdaniem moralizatorów – uwikłania i zobowiązania.
Omówienie każdego z tych podniesionych w środkach masowego przekazu zarzutów wymagałoby analizy akt postępowania sądowego, czy dyscyplinarnego w konkretnych sprawach. Moim zdaniem jednak nic by to w odczuciu społecznym nie zmieniło …”

W imię jakich celów nasze wolności poddawane są ograniczeniom? Dlaczego musimy się stale pilnować i dbać o samozadowolenie naszego „kuratora” czy „nadzorcy”?
Przecież prawo tak stanowione, jak i moralne daje nam samodzielność w samostanowieniu o własnym losie bez niczyjej „pomocy”... nie wspominając także o „dozorze”...
Moim zdaniem, jesteśmy na tyle dojrzałym społeczeństwem, że nie potrzebujemy
pomocy samozwańczych „elit” w samodzielnym prowadzeniu swoich spraw.

7
8
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ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Jak niewątpliwie PT Czytelnicy wiedzą
od 1.10. b.r. rozpoczęła się nowa kadencja
organów naszej Izby, w tym oczywiście
kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego.
Kadencja Rzecznika będzie kadencją,
pod względem organizacyjnym – odmienną od poprzednich.
Rzecznikiem został wybrany przez
delegatów naszej Izby piszący te słowo. Zastępcy Rzecznika wybrani zostali
zgodnie z obowiązującymi przepisami
nie przez delegatów lecz przez Radę
Izby. Tymi zastępcami zostali radcowie
prawni: Małgorzata Słota, Henryk Małachwiej, Marian Warzycha. Jak więc widać
Zastępców jest tylko trzech, co w porównaniu z poprzednią ilością – siedmiu Zastępców – jest liczbą wyraźnie mniejszą.
Dlaczego więc Rada – w oparciu m.in.
o mój wniosek – taką decyzję podjęła. Otóż uzyskałem akceptację Rady na
zrealizowanie wielokrotnie zgłaszanego
postulatu, tj. tego co określałem jako „uzawodowienie” funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego. Na czym to „uzawodowienie”
ma polegać? Uzgodniłem z Dziekanem
Izby jak i z Radą iż poświęcę znacznie
więcej czasu na pełnieniu tej funkcji, ograniczając swoją aktywność radcowską.

Oczywiście to ograniczenie aktywności
zawodowej musiało też być zaakceptowane przez partnerów kancelarii, w której
wykonuję zawód radcy prawnego. Zadeklarowałem więc na posiedzeniu Rady iż
co najmniej 50% czasu pracy przeznaczę
na realizację obowiązków Rzecznika rozpoznając większość skarg wpływających
do Izby. Zastępcy moi nie będą „dociążeni” większą ilością spraw i zamiarem moim
jest przekazywanie im do rozpoznawania
mniej więcej tę samą ilość spraw co w poprzedniej kadencji.
Podstawowym celem tego rozwiązania jest przede wszystkim przyśpieszenie
prowadzonych postępowań dyscyplinarnych na pierwszym rzecznikowskim
etapie. Czy pomysł ten i te zamiary zostaną zrealizowane czas pokaże. Zobowiązuję się także do poinformowania PT
Czytelników po pierwszym roku funkcjonowania tego modelu (chyba pierwszego w kraju) o tym, czy i jaki cel tej zmiany
został osiągnięty.
Chciałem także poinformować, że na
naszym Zgromadzeniu padł postulat aby
Rzecznik pełnił dyżury w izbie poświęcone konsultacjom na tematy związane
z etyką naszego zawodu. Uważam, iż po-

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

41

ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

mysł ten nie jest uzasadniony. Nie chodzi
tu o czas poświęcony na te konsultacje,
choć z doświadczenia wiem, że z reguły
nikt na takie dyżury nie przychodzi – lecz
inny problem. Jeżeli zgłosiłby się na dyżur
z problemem radca prawny i potem okazało się że problem ten byłby przedmiotem skargi to chyba nie budzi wątpliwości
iż nie mógłbym skargi tej jako Rzecznik
rozpoznawać. Nie mogę jednak przy tej
okazji nie zwrócić uwagi na fakt iż art. 64
ust. 2 pkt. 3 Kodeksu Etyki zobowiązuje
mnie do tego abym „w granicach swoich
zadań i możliwości służyć członkom korporacji informacją, „pomocą i radą”.
Jak to zobowiązanie winno być przeze mnie realizowane?
Zarówno w przeszłości jak i na przyszłość nie uchylam się od realizacji tego
zapisu Kodeksu Etyki. Praktycznie wyglądało to (i ewentualnie będzie wyglądać) że jeżeli ktoś z członków samorządu chce się ze mną skontaktować, to
proszę o kontakt telefoniczny z pracow-

nicą Izby Panią Agnieszką Baronowską
i następnie jej zadaniem będzie doprowadzenie do kontaktu telefonicznego
lub osobistego ze mną.
Uważam iż ta formuła pozwoli na realizację cytowanego zapisu Kodeksu Etyki,
a zarazem nie będzie to zinstytucjonalizowana forma kontaktu z Rzecznikiem.
Kończąc chciałem jeszcze dodatkowo
poinformować iż na szczeblu Krajowej
Izby także nastąpił pewien eksperyment
– otóż Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym wybrany został Kolega Jarosław
Sobutka, dotychczasowy (przez dwie kadencje) Przewodniczący Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego.
Ciekaw jestem, jak dotychczasowe
doświadczenie i dotychczasowa sędziowska „optyka” wpłynie na pełnienie
przez kolegę funkcji Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego?
Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Katowicach

Współczesny człowiek... jest faktycznie prymitywem, który bocznymi
drzwiami wśliznął się na starą i szacowną scenę cywilizacji.
Dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne,
wiedząc o swej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa
do bycia przeciętnym i banalnym, i do narzucania tych cech wszystkim innym.
Człowiek, który przypisuje sobie prawo posiadania własnego zdania na
jakiś temat, nie zadając sobie uprzednio trudu, by go przemyśleć, jest doskonałym przykładem owego niezmiennego i absurdalnego sposobu bycia człowiekiem, który nazwałem zbuntowaną masą... Otóż właśnie dlatego dzisiejszy
świat wszedł w okres poważnej demoralizacji, której jednym z objawów jest
nieokiełznany bunt mas, a która bierze swój początek z demoralizacji Europy.
					
José Ortega y Gasset
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r.pr. Barbara Konarzewska

Witam
Czytelników
naszego
Biuletynu OIRP w Katowicach jako
Przewodnicząca Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego przy OIRP w Katowicach, wybrana dnia 18 października 2016 r. na pierwszym posiedzeniu
sędziów OSD.
Na Zastępcę Przewodniczącej wybrana została radca prawny p. Ewa
Banasik.
W zespole osiemnastu sędziów
wybranych 1 września br. na Zgromadzeniu na czteroletnią kadencję, jest
pięciu nowych sędziów.
Po zapoznaniu się z wykazem
spraw naszego Sądu Dyscyplinarnego, pozostających w trakcie rozpoznania oraz nowego ich wpływu,
uważam, że pracy nie będzie nam
brakowało.
Dwukrotna zmiana przepisów
kodeksu postępowania karnego
w latach 2015 i 2016, które to przepisy
zgodnie z art. 741 ustawy o radcach
prawnych stosuje się odpowiednio
do postępowania dyscyplinarnego,
z pewnością nie ułatwią nam orzekania. Dlatego też, za zgodą p. Dziekana, zakupione zostały do „naszej
biblioteczki” podręczniki niezbędne
w pracy orzeczniczej:

– Komentarz do k.p.k. pod red.
A. Sakowicza wyd. C.H.Beck zawierający zmiany wchodzące w życie
15.04.2016.,
– Kodeks postępowania karnego.
Komentarz do zmian 2016 pod red.
naukową Dariusza Świeckiego, wyd.
Walters Kluwer,
– Kodeks Etyki Radcy Prawnego.
Komentarz pod red. T. Schefflera wyd.
C.H.Beck,
z serii Zbiory Orzecznictwa Becka:
– Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów
i radców prawnych. Orzecznictwo
pod. red. W. Marchwickiego i M. Niedużaka.
Podręczniki znajdują się w siedzibie Izby.
Planowane jest również szkolenie
w zakresie zmian w kodeksie postępowania karnego i odpowiedniego
ich zastosowania w postępowaniu
dyscyplinarnym, prowadzone już kilka lat temu przez p. Macieja Czajkę
– karnistę, Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.
Oprócz szkolenia organizowane
będą tzw. kwartalne narady z udziałem wszystkich sędziów służące wymianie doświadczeń i poglądów,
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wypracowywaniu tożsamych dla
wszystkich sędziów rozwiązań dla
pojawiających się problemów przy
rozpoznawaniu sporów dyscyplinarnych, a także w celu przedstawienia
zagadnień prawnych budzących wątpliwości, oraz omówienia orzeczeń
uchylonych bądź zmienionych przez
Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
Odnośnie innych spraw, to na
pierwszym posiedzeniu Sędziów OSD
dnia 18 listopada 2016 r. uzgodniono,
iż od tej kadencji na posiedzeniach
będziemy ubrani w togach. Mimo iż
nie było jednomyślności w tej kwestii w naszym sędziowskim gronie,
to obowiązek uczestnictwa na rozprawie w todze wynika z §26 pkt. 4
Regulaminu funkcjonowania sądów
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dyscyplinarnych samorządu radców
prawnych, uchwalonego Uchwałą Nr.
99/IX/2015 Krajowej Rady Radców
Prawnych z dnia 11 września 2015 r.
Toga jest strojem urzędowym i koreluje z powagą sądu, także sądu dyscyplinarnego.
Zachęcając wszystkich sędziów,
zwłaszcza tych orzekających w poprzednich kadencjach, do dyskusji
i wniosków życzę wszystkim sędziom
wielu satysfakcji i sukcesów w pracy
Sędziego Dyscyplinarnego.
Barbara Konarzewska
Przewodnicząca
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach.
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O wycieczce seniorów
naszej Izby do Niemiec
Świat jest księgą. Kto nie podróżuje,
czyta tylko jedną jej stronę.
św. Augustyn
Czas wypoczynku sprzyja temu,
abyśmy nabrali duchowej mocy do
dalszej wędrówki przez życie. Jeżeli jest
przeżywany aktywnie, dodaje energii
i pozwala zapomnieć o codziennych
problemach. Takim aktywnym czasem
wypoczynku była, zorganizowana we
wrześniu, czterodniowa wycieczka seniorów OIRP w Katowicach do Berlina,
Poczdamu i Drezna. Niektórzy jechali po
raz pierwszy. Inni utrwalili sobie przeżycia z wcześniejszych swoich wyjazdów.
Program był niezwykle intensywny,
więc trzeba było mieć dobrą kondycję
fizyczną żeby mu podołać.
Na początku Berlin, położony w sercu Prus, w Brandenburgii. Stolica Niemiec od 1991r. Widzimy z okien autobusu pozostałości muru berlińskiego
z uwiecznionym na nim na zdjęciu
pocałunkiem w usta Honeckera i Breżniewa. Wjeżdżamy na położoną przy
Alexanderplatz Wieżę Telewizyjną, aby
zobaczyć panoramę miasta. W pobliżu Alexandeplatz nieco przytłaczają
nas czarne ściany gmachów z okresu
komunizmu. Przejeżdżamy przez monumentalny bulwar Karl-Marx-Alle. Budynki z epoki socrealizmu są potężne.
Taka miała być w założeniu architektura tego stylu.

Następnego dnia udajemy się na
zwiedzanie Berlina Zachodniego. Idziemy znaną, licząca 800 metrów, ulicą
Unter den Linden (Aleja Lip), znajdującą
się na granicy Wschodniego i Zachodniego Berlina, aby dojść do Reichstagu
i Bramy Brandenburskiej z wieńczącą
ją Kwadrygą. Po drodze zatrzymujemy
się przed znajdującym się w pobliżu
Uniwersytetu Humbolta swoistym pomnikiem. Bo trzeba spojrzeć pod nogi.
Za szkłem znajdują się puste regały na
książki. W 1933 r., po zagarnięciu władzy przez Hitlera i jego partię NSDAP,
niemieckie zrzeszenie studentów zainicjowało kampanię „Przeciw nie- niemieckiemu duchowi”. Obok studentów
uczestniczyli w tej kampanii również
rektorzy i profesorowie. Spalono wtedy
książki m.in. Heinego, Remarqua, Brechta, Mannów a także zagranicznych pisarzy takich jak Hemingway, London,
Wells. Pilotka tłumaczy nam prorocze
słowa Heinego: „Gdzie książki palą, tam
w końcu ludzi palić będą.” Tą smutną
chwilę rozjaśnia nam grupa uczniów,
która przyszła również w to miejsce, pozdrawiając nas serdecznie.
Około południa wyruszamy w godzinny rejs statkiem po Sprewie. Po drodze widzimy nowoczesne budynki
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rządowe. Są potężne i masywne. Mijamy słynna Wyspę Muzeów z Ołtarzem
Pergamońskim i głową Neferetiti, Katedra, parki i ogrody. Pogoda jest piękna.
Świeci słońce. Jest gorąco.
Po zakończeniu rejsu opuszczamy dzielnicę Mitte i jedziemy na Plac
Poczdamski. I znowu z jednej strony
masywne budynki z okresu socrealizmu a z drugiej inne nowoczesne
ze szkła i betonu. To miasto stanowi
prawdziwy collage.
Trzeciego dnia wyruszamy do Poczdamu. Wcześniej zwiedzamy położony
w zachodniej dzielnicy Berlina pałac
Charlottenburg i wspaniałe, liczące 70
ha ogrody wybudowane w stylu baroku i angielskim za czasów elektora Fry-
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deryka, późniejszego króla Prus Fryderyka I. Jeszcze większy park, bo liczący
300 ha widzimy w Sanssouci w Poczdamie. Któż nie zna, chociażby ze zdjęć,
tego pięknego rokokowego pałacu
wzniesionego przez Fryderyka Wielkiego z uroczą fasadą i prowadzącymi do
niego okazałymi schodami?
Wjeżdżając do Poczdamu widzimy Aleksandrowkę. To skupisko drewnianych domków wzniesionych dla
członków chóru wojskowego, którzy
trafili tutaj po wojnach napoleońskich.
Pobyt w pałacu Cecilienhof przybliżył
nam, dzięki świetnej przewodniczce,
konferencję Poczdamską, która odbyła
się w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia
1945 r. Wzięli w niej udział szefowie

KLUB SENIORA

rządów trzech mocarstw: Churchill,
którego po wyborach zastąpił Clement
Attlee, Truman i Stalin. Do dzisiaj stoi tutaj wielki, okrągły drewniany stół z flagami trzech państw biorących udział
w tej konferencji, a przed pałacem na
trawie widnieje, ułożona z roślin, wielka
czerwona gwiazda.
Ostatnim miejscem w Niemczech
do którego jedziemy jest Drezno. Miasto położone w Saksonii nad Łabą
z barokowym pałacem Zwinger. Tutaj
część z nas mogła pójść do Zielonego Skarbca prezentującego arcydzieła
wykonane ze złota, biżuterię, klejnoty
z bursztynu, kości słoniowej i kamieni
szlachetnych. Inni wybrali drugą opcję:
zwiedzanie Galerii Mistrzów mieszczącej obrazy znanych malarzy europejskich z okresu od XVI do XVIII w.
oraz Galerię imponującej miśnieńskiej
porcelany. Jedna filiżanka z niej wykonana kosztuje 400 EURO! W pobliżu
Zwinger stoi pałac wzniesiony przez
Augusta Mocnego dla jego metresy
hrabiny Cosel, znanej z powieści Józe-

fa Ignacego Kraszewskiego pod tym
tytułem. Obecnie znajduje się tu ekskluzywny hotel.
Zwiedzamy Stare Miasto. Oglądamy
je również z nabrzeża Łaby. Jest piękne. Należy pamiętać, że w ciągu dwóch
dni: 13 i 14 lutego 1945 r., alianci zrzucili w nalocie dywanowym na Drezno
kilka tysięcy ton bomb. Nie wiadomo
dokładnie ile zginęło wtedy ludzi. Nie
wiadomo też, co legło u podstaw decyzji o tych nalotach. Miasto zostało
zniszczone. Teraz po odbudowie nadal
można je nazywać Florencją Północy.
No i wczesnym popołudniem w niedzielę powrót. Wracamy do Polski. Wiele osób wzdycha: nareszcie do domu,
a kiedy już w kraju pilotka prowadzi nas
do restauracji, każdy z radością i bez
narzekania pałaszuje polski obiad. Było
pięknie, ale ta podróż pozwoliła nam
w sposób szczególny doświadczyć radości powrotu do domu i to jest równie
piękne doświadczenie, jak to co zobaczyliśmy w Niemczech.
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Muzyka, która zbliża ludzi
i (podobno) łagodzi obyczaje
Motto : na muzyce nie trzeba się znać, wystarczy tylko się jej poddać
Jacek Kaspszyk

Na muzyce nie
trzeba się znać, wystarczy tylko się jej
poddać. Tak jak nie
trzeba być polonistą,
żeby czytać książki,
twierdzi dyrektor
Filharmonii Narodowej Jacek Kaspszyk, ongiś mój
ulubiony dyrygent NOSPR, wtedy WOSPR.
Wiem coś o tym, bo nie mając fachowego
wykształcenia muzycznego zaczęłam naprawdę kochać i czuć muzykę wtedy, gdy
po prostu poddałam się duszą i ciałem jej
niezwykłemu urokowi. Było to jeszcze w
czasach licealnych, gdy przymusowo prowadzono nas do Filharmonii katowickiej.
Słuchało wielu uczniów, ale tylko nieliczni
potrafili poddać się magii muzyki, dzięki
czemu spotykam ich do dzisiaj na koncertach w katowickich „świątyniach muzyki”.
Moje „wtajemniczenie” nastąpiło, jak to już
pisałam w jednym z wcześniejszych felietonów, w trakcie słuchania Szeherezady
Rimski Korsakowa. Cóż, jako młoda wtedy dziewczyna marzyłam zapewne, że i ja
stanę się kiedyś Szeherezadą. I w pewnym
stopniu się to spełniło, bo taki przydomek
mam w gronie rodzinnym z uwagi na
umiejętność zabawiania bliskich różnymi
niesamowitymi historiami.
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W przypadku opery dodatkową
pomocą jest obraz, wzbogacony
światłem i scenografią. I tu już krok
do mojego, ale nie tylko mojego,
absolutnego zauroczenia Tristanem
i Izoldą Richarda Wagnera w reżyserii
naszego Mariusza Trelińskiego i ze
scenografią znakomitego jak zwykle
Borisa Kudlicki. Premiera tej niesamowitej inscenizacji w nowojorskiej
MET odbyła się 26 września 2016
jako premiera sezonu 2016/2017.
Transmisja HD Live tego przedstawienia w
katowickim Kosmosie odbyła się w dniu 8
października 2016, a więc wkrótce potem.
Przyznam się, że tym razem szłam do
Kosmosu z lekkim strachem.
Tristan i Izolda to bowiem opera niesłychanie statyczna, w której główni, tytułowi bohaterowie praktycznie nie schodzą
ze sceny i przez około 5 godzin śpiewają
o swojej, tragicznej zresztą, miłości. Dotąd,
ilekroć słuchałam tej opery, to po upływie
około 1/2 godziny, mimo najszczerszych
chęci, po prostu zasypiałam, budząc się z
trudem na końcową scenę śmierci Izoldy. Scena ta zresztą zawsze przywoływała
uśmiech na mej twarzy, bo w tym momencie przypominałam sobie scenę ze
starego rosyjskiego filmu Wołga, Wołga,
z muzyką bardzo popularnego ongiś
Izaaka Dunajewskiego, w której boha-
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ter po zagraniu ukochanej listonoszce, na
harmoszce, fragmentu muzycznego z tej
sceny, pewny swojego miłosnego sukcesu
pyta ją o wrażenie i w odpowiedzi słyszy
jak ukochana, nieco ziewając, odpowiada:
Izolda bardzo długo umiera.
Bałam się, że i tym razem tradycyjnie zasnę i tylko zastanawiałam się, jak długo wytrzymam. Ale zaufałam Mariuszowi Trelińskiemu i jak zwykle się nie zawiodłam.
I tym razem nasz wspaniały reżyser, przy
aktywnym wsparciu stosunkowo licznej
ekipy z Polski odpowiedzialnej za scenografię, kostiumy, światło, projekcje wideo,
choreografię, dramaturgię i przygotowanie
chóru stworzył wizjonerskie widowisko, tak
wspaniałe, że 5 godzin minęło jak 5 minut
a widz stopniowo wpadał w coś na kształt
letargu unosząc się, dzięki wspaniałej projekcji wideo, w pewnym sensie dosłownie
na falach muzyki. Znakomitym bowiem
pomysłem dramaturgicznym było umieszczenie tej statycznej akcji na wojennym
statku, który majestatycznie płynął po
burzliwym morzu ku swemu tragicznemu
celowi. Po pokładach miotali się oddaleni a
jednocześnie bliscy sobie główni bohaterowie, dzielny Tristan i złotowłosa Izolda, której włosy były słone od morskich
fal, a twarz mokra od łez. Nic dziwnego, że
wierna służąca podała niewdzięcznemu
Tristanowi, sporządzony przez matkę
bohaterki dla króla Marka, napój miłosny,
który nieopatrznie wypiła również Izolda,
i tak pełna miłości do Tristana. A przecież
na brzegu, wraz ze świtą czekał niecierpliwie na przyszłą żonę dobry król Marek,
z pieskiem na ręku. Jak się okazało potem,
jedynym prawdziwym, wiernym przyjacielem. Każdy szczegół scenografii, np.

scena miłosna głównych bohaterów,
w zbrojowni wypełnionej beczkami
prochu, sugerował dobitnie, po jak niebezpiecznym gruncie stąpają bohaterowie
opery. Nigdy dotąd, dla mnie przynajmniej,
muzyka Wagnera w tej właśnie operze
nie zabrzmiała tak pięknie i jednocześnie
tak złowieszczo. Zaiste, naprawdę tym
razem nie dało się spać. Co więcej nie
mogłam zasnąć jeszcze długo w nocy.
Oczywiście nie byłoby to możliwe bez
mistrzowskiego prowadzenia orkiestry
przez mojego ukochanego od młodości
dyrygenta sir Simona Rattle, którego
płyty zajmują w mojej płytotece czołowe miejsce. I dzięki znakomitym solistom: szwedzkiej sopranistce Ninie
Stemme jako Izoldzie, australijskiemu tenorowi Stuartowi Skeltonowi
jako Tristanowi i mezzosopranistce Ekaterinie Gubanowej jako Brangien,
wiernej służącej Izoldy. Znakomitym
i oryginalnym pomysłem dramaturgicznym było to, że główni bohaterowie zostali pokazani jako ludzie doświadczeni
przez życie a Tristan nie był przedstawiony
jako atrakcyjny młodzieniec, lecz potężny
osiłek, który przecież niejednego osiłka
pokonał w walce, w tym wcześniejszego
narzeczonego Izoldy.
I tak XII-wieczna celtycka legenda, na kanwie której nieśmiertelny
Richard Wagner skomponował w
XIX wieku wydawałoby się nużącą
i nieaktualną w swej treści operę,
dzięki zespołowi najwyższej klasy
mistrzów w swoim fachu, nabrała
nowego blasku. Bo przecież Miłość
jest nieśmiertelna i każdy z nas prędzej czy później musi jej ulec.
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Prawdę tę potwierdzają dwie bardzo
popularne opery, które obejrzałam wcześniej, w ramach letnich retransmisji z MET:
„Cyganeria” Giacomo Pucciniego, wystawiana w reżyserii Franco Zeffirrelliego,
ze śliczną Kristine Opolais (sopran) i Vittorio
Grigolo (tenor) w rolach głównych oraz
„Cosi fan tutte” Wolfganga Amadeusza Mozarta, z plejadą młodych gwiazd
oraz słynnym, cudem przywróconym do
życia Jamesem Levinem, który jak zwykle
znakomicie prowadził orkiestrę. Obydwie
opery zachwycały urokiem i młodością głównych wykonawców, dzięki
którym wszechobecna miłość potrafiła nas oczarować uroczą i wzruszającą naiwnością a reżyseria i prowadzenie orkiestry ten urok i wdzięk
jeszcze podkreślały. „Cyganeria”,
której libretto oparto na powieści Henriego
Murgera : „Sceny z życia cyganerii” i którą
oglądałam wiele razy, tym razem przypomniała mi czasy studenckie w pobliskim
Krakowie, gdzie na stancji często brakowało pieniędzy na podstawowe potrzeby
ale zawsze było wesoło i zawsze jakoś starczało na wino. Nie na darmo nasz przytulny pokoik nazywano „oazą uśmiechu”. Jak
zwykle do łez wzruszyła mnie hafciarka
Mimi, która haftując kwiaty żałowała że
nie pachną jak te w doniczce na oknie. Bo
to był czas, gdy kupowane żywe kwiaty
jeszcze pachniały. Śliczna Mimi, którą kochany przez nią poeta Rudolf nazywał
„poezją”. Nic dziwnego, że ciepłe (i odrobinę mokre) wzruszenie nie opuszczało
mnie jeszcze długo po spektaklu.
Kolej na NOSPR, na którego koncerty, mimo bardzo wielu miejsc do zaoferowania, bilety są ciągle bardzo trudne do
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zdobycia. Na koncerty abonamentowe są
praktycznie nie do zdobycia a zatem pozostaje „polowanie” na okazje oraz różne
ciekawe koncerty w ramach, na ogół cyklicznych festiwali jak np. Międzynarodowy Festiwal im. G.G.Gorczyckiego,
o którym już pisałam i o którym zapewne napiszę w następnym felietonie, bo zaczyna się w grudniu Muzyką
na Boże Narodzenie Mozarta, czy też
bardzo ciekawy, organizowany w
październiku Międzynarodowy Festiwal Harfowy. Szkoda tylko, że tak liczna
na koncertach NOSPR publiczność ciągle
nie nauczyła się tego, że w przerwach
między częściami utworów cyklicznych
jak np. koncerty solowe (najczęściej trzyczęściowe), symfonie (zwykle czteroczęściowe), kwartety itp. się nie klaszcze, bo to
artystom zwyczajnie przeszkadza. Czyżby
niektórym, niestety ciągle dość licznym,
bardziej chodziło o samą obecność, w
istotnie wspaniałym pomieszczeniu, aniżeli
o delektowanie się piękną, doskonale wykonywaną i świetnie słyszaną w tym pomieszczeniu muzyką, której, o ile człowiek
się jej podda, to instynktownie wyczuwa
w jakich momentach klaskać po prostu się
nie da. Bo muzyka tylko pozornie zamiera,
tak naprawdę ciągle jest w nas. Tym bardziej w artystach, którzy ją wykonują.
Natomiast w ramach „okazji”, czyli urodzin Miasta Kocham Katowice 2016,
już po raz drugi wysłuchałam przepięknej IV Symfonii Tansman Epizody na
fortepian, organy i orkiestrę symfoniczną op.85 Henryka Mikołaja Góreckiego. Wcześniej, rok temu wysłuchałam
jej w katowickiej Filharmonii. Ekspresyjna i
zaskakująca, niedokończona za życia
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przez zmarłego w roku 2010 naszego
śląskiego kompozytora symfonia została ukończona przez syna Mikołaja
Góreckiego.
Światowa premiera tego utworu odbyła się w roku 2014 w Londynie, gdzie
kompozytor, po sukcesie III symfonii,
jest szczególnie popularny, a potem
w Los Angeles i Amsterdamie. W Polsce pierwszy raz IV Symfonię wykonano 15 lutego 2015 w Łodzi, miejscu
skąd wyszła inspiracja do napisania dzieła,
które nieprzypadkowo nosi tytuł Tansman Epizody. Bowiem do powstania IV
Symfonii przyczynił się dyrektor łódzkiego Festiwalu Tansmana Andrzej
Wendland, który już w 1998 roku zamówił u kompozytora utwór symfoniczny w jakiś sposób powiązany z patronem
imprezy – polskim kompozytorem Aleksandrem Tansmanem (1897–1986).
Ponieważ Kompozytor ten długo nie
był znany w Polsce, dlatego kilka słów na
jego temat. Alexander Tansman to polski kompozytor pochodzenia żydowskiego, znany m.in. z nominacji do filmu Paris
underground. Ja jego muzykę usłyszałam
po raz pierwszy podczas bankietu w jednym z okazałych pałacyków żydowskich w
Łodzi. I zachwyciła mnie swoją rytmicznością, wzbogaconą o koloryt żydowski. Kompozytor jest znany jako współtwórca neoklasycyzmu w światowej muzyce. W roku
1920 przeniósł się do Paryża, gdzie zmarł w
roku 1986. Komponował, m. innymi symfonie, utwory kameralne, dzieła fortepianowe
a także oratoria, psalmy, pieśni solowe oraz
muzykę teatralną i filmową, stąd wspomniana wyżej nominacja do Oskara. Koncertował na całym świecie, przyjaźnił się,

m.in. z Charlie Chaplinem, Georgiem
Gershwinem i Igorem Strawińskim.
A w Polsce w niesławnych czasach mojej młodości i we wczesnych latach dojrzałych był nieznany. Dopiero musiałam
jego muzykę przypadkowo, w latach siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych, dokładnie nie pamiętam, usłyszeć na jakimś
bankiecie w Łodzi, aby się zachwycić i w
dalszej kolejności stać się jej admiratorką.
Polska premiera IV Symfonii odbyła się,
jak wspomniałam, rok temu w Filharmonii
Katowickiej, której patronuje H.M. Górecki i właśnie rok temu, na łamach naszego interesującego kwartalnika, pisałam na
ten temat. Jak również o towarzyszącemu
premierze filmowi dokumentalnemu z
którego wynika, że H. M. Górecki nie tylko
wspaniałym kompozytorem, lecz również
szlachetnym człowiekiem był!!!
W NOSPR znakomitą orkiestrę prowadził, od roku 2012 jej pierwszy dyrygent
i dyrektor artystyczny, Alexander Liebreich, dla którego, jak sam mówi o sobie, „dyrygowanie jest stanem umysłu, w
którym otwartość i ciekawość stanowią
elementy integralne”. Dyrygował jak zwykle znakomicie, czyli perfekcyjnie eksponując, zgodnie z przytoczonym cytatem,
elementy zmysłowe kompozycji. W czasie
koncertu wykonano także Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkowa op.40, utwór
skomponowany przez H.M. Góreckiego w roku 1980. Solistą był Piotr Orzechowski, urodzony w roku 1990 pianista i
kompozytor, absolwent Berklee College of
Music, jeden z najbardziej utytułowanych
muzyków jazzowych młodego pokolenia
o pseudonimie „Pianohooligan”. Już słynny
i odnoszący sukcesy na świecie i co więcej,
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znakomicie sprawdzający się również w
repertuarze klasycznym, czego dowiódł w
czasie koncertu z NOSPR.
W przemiłym towarzystwie naszych
izbowych seniorów z Katowic i Bielska wysłuchałam ciekawego koncertu w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej, którą
dotąd znałam tylko z radia i którą prowadził
bardzo lubiany przeze mnie z okresu, jak
był drugim dyrygentem w NOSPR, Michał
Klauza. Nowatorski i dynamiczny i zapewne z tego powodu często zapraszany
za granicę dyrygent, który, m.in. w kwietniu
2016, podczas 240 sezonu jubileuszowego, rozpoczął współpracę z Teatrem
Bolszoj w Moskwie i w lutym 2017 przygotuje tam i poprowadzi premierę Idioty
M .Weinberga.
A zatem ”nasi” wyrastają na światowych mistrzów realizacji operowych. W
Katowicach Michał Klauza znakomicie dowiódł wymienionych wyżej umiejętności i
brawurowo poprowadził koncert, na który
składały się: Koncert na orkiestrę kameralną Stefana Kisielewskiego, skomponowany w roku 1949 (dla mnie w latach
najgorszych dla kompozytorów), skomponowany w roku 2013 koncert na flet
i orkiestrę urodzonego w roku 1971
Pawła Mykietyna i skomponowana w
roku 1964 suita z muzyki do filmu Hamlet op. 116a Dymitra Szostakowicza.
Muzyka Kisielewskiego, mimo że
napisana w niesprzyjających czasach, zabrzmiała dowcipnie i lekko, bo takim był
Stefan Kisielewski. Za to jak najbardziej
współczesny Paweł Mykietyn zabrzmiał
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złowieszczo i groźnie. Jak muzyka na
koniec świata. Oby się nie sprawdziło,
bo nie tylko ja tak to odebrałam. A artyści podobno mają przeczucie. Za to Szostakowicz, mimo swojego tragicznego
losu, napisał po prosu bardzo dobrą muzykę do najbardziej filozoficznej tragedii
wszech czasów, jaką jest Hamlet Szekspira. W muzyce tej Duch Ojca Hamleta
był strasznym duchem a liryczna Ofelia
umierała tak, że miałam łzy w oczach.
Do Filharmonii na recital cudownej
Kate Liu, laureatki drugiej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym
im. Henryka Wieniawskiego, który odbył
się w październiku w Poznaniu, wybiorę się
w grudniu, a więc już po oddaniu niniejszego felietonu do druku i napiszę o tym,
jak Bóg da, już w Nowym roku 2017. Jak
również o Oratorium na Boże Narodzenie J.S.Bacha, bo Katowicka Filharmonia
nadal, i słusznie, jest wierna oratoriom. W
październiku np. przedstawiła nam Stworzenie świata J. Haydna.
A na zakończenie, ponieważ jest to
ostatni felieton w tym roku a w grudniu
mamy przepiękne, rodzinne święta Bożego Narodzenia, składam wszystkim Czytelnikom, z serca płynące życzenia Spokojnych, pełnych Miłości i ciepła nie
tylko rodzinnego, ale płynącego od
wszystkich wokół, bliskich i dalekich,
Świąt Bożego Narodzenia. Pełnych
Pokoju!!!. Co w dzisiejszym świecie
i Polsce wydaje się abstraktem, ale
ufam, że może być możliwe.


Maria Nogaj
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NIE DAJ SIĘ ZROBIĆ W TRĄBĘ,
NIE JEDŹ DO AFRYKI
Kiedy po 17 godzinach lotu z Warszawy (z dwugodzinna przesiadką
w Doha) samolot
Qatar Airways dotknął płyty lotniska w Kapsztadzie,
chwilę później stojąc w kolejce do paszportowej odprawy,
gdy rozejrzałem się wokół i spostrzegłem,
że otacza mnie ponad dwudziestu profesorów zwyczajnych uzupełnionych drhabami, samych geografów, geologów,
geomorfologów, hydrografów, biologów i botaników, a w tym gronie jeden
zwyczajny magister, prawa na dodatek,
zaczęło kiełkować we mnie niejasne podejrzenie, że nie może być dobrze. Jedna
rozumna istota na ponad czterdziestu ludzi ogarniętych szczególnym rodzajem
szaleństwa, to nie wróżyło zbyt dobrze.
Znalazłem się na warsztatach geograficznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizowanych przy wsparciu
Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej
Akademii Nauk.
Jakkolwiek w Klubie Podróżnika zwykle najwyżej cenię sobie opowieść o ludziach z odległych miejsc i kontynentów,
kontakt z nimi, relację o ich sposobie życia
i widzenia świata, tym razem będzie inaczej: będzie to wędrówka po najstarszym
lądzie świata, świadectwach minionych
epok, jego formach i zamieszkujących go

zwierzętach. I nie da się inaczej: w programie warsztatów wysłuchiwałem każdego
dnia dwóch, trzech referatów o tytułach
w rodzaju: „Zwietrzeliny skał krystalicznych jako cecha wskaźnikowa stanu systemu denudacyjnego” albo „Uwarunkowania transportu eolicznego piasku
w obszarach nadmorskich”.
Kapsztad.
Przylądek Dobrej Nadziei
Symbolem Kapsztadu, drugiego
co do wielkości miasto RPA (ponad 3,5
mln mieszkańców) i najstarszego miasta Afryki południowej, założonego
w 1652 r. przez Holenderską Kompanię
Wschodnioindyjską, jest Góra Stołowa
(1086 m n.p.m.) wpisana na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego
UNESCO. W parku Cape Floral występuje prawie 1500 gatunków kwiatów, ale
też czarne nosorożce, słonie, gepardy
i strusie. Na Górę Stołową dostać się nie
jest łatwo, wiedzie na nią kolejka linowa,
sama w sobie nic szczególnego, ale stoi do
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niej inna kolejka, przy której tłumy oczekujące na wjazd na Kasprowy Wierch wydają się garstką na pierwszym lepszym
przystanku tramwajowym poza godzinami szczytu. Można oczywiście iść
na piechotę, ale dużo wygodniej było
popatrzeć sobie na ów cud przyrody
z Góry Sygnałowej. Też ładnie.
Z miejscem tym wiąże się pewna
historia, gdy po okrzyku „Oh, jaki śliczny” zostałem przypadkiem zapytany
nazwę odrażającego robala pełznącego po kamieniu, bez wahania odpowiedziałem (mając na względzie, że
znajduję się w Republice Południowej
Afryki): Mandelis plugavis; potem poszło już łatwiej: bez pudła rozpoznałem i nazwałem po łacinie kilkanaście
następnych owadów i roślin endemicznych, aż mój przyjaciel, też profesor, ale hydrolog, zastygł z wrażenia.
I uszłoby mi to płazem, gdyby nie to,
że kilka dni później w oczekiwaniu na
odprawę na namibijskiej granicy, pani
której udzielałem tak wyczerpujących
odpowiedzi, nie zapytała mnie: A pan,
panie profesorze, czym się zajmuje?
W tej samej chwili Murzyn w eleganckim mundurze sięgnął po jej paszport i zapadła nade mną miłosierna
zasłona milczenia.
Z powodu błędu Bartolomeo Diaza,
który w 1488 r. (według ówczesnego
rachunku w roku 6688) dotarł w jego
mniemaniu do najdalej wysuniętego
na południe skrawka Afryki i ochrzcił
go Przylądkiem Burz (później nazwa ta
została zmieniona przez króla Portugalii Jana II na Przylądek Dobrej Nadziei)
miejsce to powszechnie za takie ucho54

dzi, ale nie jest to prawda: najdalej na
południe wysunięty jest Przylądek Igielny (Cape Agulhas), uznawany za umowną granicę oceanów: Atlantyckiego
i Indyjskiego, co widać na załączonym
zdjęciu. W okolicy przylądka występuje jeden z najsilniejszych i najbardziej
niebezpiecznych prądów morskich na
świecie, prąd igielny (agulhas), biegnący
na południowy zachód u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki. Miejsce
jest skaliste, wietrzne i zimne, nieprzyjazne, pełne małp, kręcących się pod
nogami, za nic mających ewolucyjną
przewagę człowieka.

Stary kraton
Podążaliśmy na północ wzdłuż wybrzeży Oceanu Atlatyckiego. Było coraz
zimniej. To taki świat, w którym wszystko dzieje się inaczej, niż u nas i inaczej
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niż nam mogłoby się wydawać. Człowiek gubi się w kierunkach świata, bo
słońce świeci na północy, świta o szóstej rano, zaraz po 18. zapada noc. Nagle. Rożek księżyca nie stoi w pionie, ale
leży na pleckach. Na nocnym niebie
zamiast Wielkiego Wozu świeci Krzyż
Południa, chociaż „świeci” to za mocno powiedziane, bo lichy jakiś taki jest,
trudny do znalezienia. I przenikliwe
zimno, nie tylko nocą, choć widziałem
rankiem oszronione liście palm; takie
rzeczy tylko w Afryce. Dialog w domu
przed wyjazdem: weź coś ciepłego, odpowiedź: po co? Przecież jadę do Afryki.
No właśnie… Zachodnie brzegi Afryki,
aż po równik, opływa zimny Prąd Benguelski. Temperatura wód powierzchniowych waha się pomiędzy 15–19°C.
Do tego dochodzi zjawisko upwellingu
(odrębny referat), czyli jak zrozumiałem,
wskutek działania wiatru i ruchu obrotowego Ziemi wynoszenia głębokich,
chłodnych wód spod termokliny na
powierzchnię oceanu. Dlatego temperatury powietrza latem (ja byłem we
wrześniu, czyli z końcem zimy) sięgają
18–20°C. Prąd ten buduje pustynię Namib, odniosłem wrażenie, że całą Namibię, kraj ponad dwu i półkrotnie większy
od Polski o 2 milionach mieszkańców.
Wilgoć z parujących wód Atlantyku
spychana w kierunku wschodnim trafia
na chłodny obszar nad wspomnianym
Prądem Benguelskim, skrapla się i wraca
do oceanu. Nad ląd nie dociera nic lub
prawie nic.
Na razie jednak zbliżamy się do rzeki
Oranje, granicy między RPA i Namibią,
a na wschód od drogi: kraton. Siedzi

sobie turysta w ogródku i pije kawę,
a za płotkiem z piasku wystaje kamień.
Kamień, jak kamień... Ale okazuje się, że
to nie byle jaki kamień. To właśnie jedno z miejsc, gdzie 3,6–3,7 mld lat temu
płynna lawa zaczynała stygnąć tworząc
najstarsze skonsolidowane obszary skorupy ziemskiej. Kraton Kaapvaal należy
do najstarszych na świecie. A potem już
poszło jak z płatka. Z lekcji geografii pamiętamy (albo nie) jak kratony zebrały
się w kupę i utworzyły pierwotny superkontynent Pangeę. Więc siedziałem na
skałce i patrzyłem na południową część
superkontynentu zwaną Gondwaną,
która przez miliardy lat pływała sobie
po morzu lawy, zaliczała pobyt na biegunie południowym i cztery zlodowacenia, aż wreszcie rozpadła się na Amerykę Południową, Afrykę, tarczę Dekanu,
Antarktydę i Australię. Ogromny obszar
obejmujący południe Afryki przekształcił się w basem Kalahari. Wszystko to
w mgnieniu oka spostrzegłem poprzez
skracające czas i powiększające właściwości szklanki dobrego południowoafrykańskiego piwa (patrz także: Kompania Piwowarska, Poznań, Lech).
Miliony lat upływały, skały przewalały się pchane od dołu intruzjami mag-
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my, wiatr, lód, słońce i woda rzeźbiły
cuda. Takie jak na przykład kanion Fish
River, drugi co do wielkości kanion na
świecie. Długości 160 km, głębokości do
550 m. Narodził się ponad 500 mln lat
temu i piękniał i trzeba przyznać, nieźle
mu to wyszło.
Golonka przy Bismarckstrasse
Południowo-zachodnie wybrzeże
Afryki nie było miejscem przyjaznym
do życia. Zimno, o czym już pisałem,
sucho, o bogactwach tkwiących w ziemi nikt jeszcze nie słyszał, więc po co?
Po co pchać się tam, gdzie nic nie ma,
poza rozbitkami usychającymi z pragnienia. Prąd Benguelski spychał statki na
wydmy, a jest tak silny, że odpłynięcie
od brzegu łodzią napędzaną tylko siłą
mięśni nie jest możliwe. Ten odcinek
lądu na długości ponad 500 kilometrów nosi nazwę Wybrzeża Szkieletów.
Naliczono ponad tysiąc wraków rozpadających się na brzegu, pochłanianych
przez wydmy, a także pozujących do
fotografii nielicznych turystów.

A jednak ląd ten, gdzie żyją i foki,
i pingwiny zainteresował Niemców tak
bardzo, że w 1886 r. utworzyli tu Niemiecką Afrykę Południowo-Zachodnią.
56

I jak to Niemcy z miejsca wykazali się
właściwą sobie niemieckością i wymordowali ponad 100 tysięcy ludu Herero
oraz 10 tysięcy ludu Nama. Wygnali ich
na pustynię Omaheke, zablokowali im
dostęp do źródeł wody i zabijali każdego, kto usiłował się do nich zbliżyć.
Wystarczyły dwa miesiące. Niedobitki wymarły w pobliżu miasta Lüderitz,
gdzie znajdował się pierwszy w historii
obóz śmierci. Gubernatorem Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej był
Heinrich Ernst Göring, ojciec Hermanna
Göringa, prawej ręki Adolfa Hitlera.
Niestety, w tym Lüderitz, nad Oceanem Atlantyckim, przy Bismarckstrasse,
jadłem golonkę ze springboka, patrzyłem na wielki plakat z piłkarzami Hansy Rostock, czytałem reklamy niemieckiego piwa. Plakat wskazywał na to,
że po pierwszych osadnikach niemieckich z okresu kolonizacji (kolonia została Niemcom odebrana po wybuchu
I wojny światowej), po kolejnej fali z lat
1945/47, przybyli następni po upadku
Muru Berlińskiego, którzy z tylko z sobie wiadomych powodów nie chcieli
zamieszkać w zjednoczonym heimacie. Ślady niemieckości widać wszędzie:
w nazwach ulic, obiektów użyteczności
publicznej (Haus Germania), po nazwy
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dworców kolejowych (bahnofy) zasypanej przez piaski pustyni kolei. Dziwili się
niektórzy profesorowie, że nikt śladów
tych nie zaciera, przecież to piętno kolonii, okupacji, wskazywali na to, jak postępują Litwini z przejawami polskości
na Wileńszczyźnie. Odpowiadałem: na
Litwie żyje naród litewski, a narodu namibijskiego przecież nie ma...

Dead Vlei. Kiedy jeszcze płynęły rzeki,
przecież nie tak dawno: może tysiąc lat
temu, wydmy zamykały rzekom dostęp
do oceanu, wody rozlewały się tworząc
szerokie jeziora. W miarę wysychania na
bagniskach pojawiała się bujna roślinność, rosły drzewa akacjowe, które podziwiać można do dziś; tyle że dziś są to
suche zasolone płaszczyzny, z których
sterczą czarne, skamieniałe kikuty nieWydmy pustyni Namib
gdysiejszych drzew. Wejść na wydmę,
Jeżeli miałbym wskazać miejsca rozejrzeć się. Jest to piękno tak nieponajpiękniejsze na świecie, na pewno wtarzalne, że myśl pierwsza: pozostać,
zaliczyłbym do nich wydmy Parku Na- patrzeć bez końca, szkoda nawet czasu
rodowego Namib-Naukluft (Sossusvlei). na mrugnięcia powieką. Migawka apaWydmy poprzeczne proste, poprzecz- ratu rozgrzewa się, nie może przestać.
ne barchanoidalne, barchany, wydmy
W miarę posuwania się w głąb lądu
gwiaździste, sięgające 380 metrów. Zbu- wydmy przechodzą w monotonny
dowane z piasku kwarcowego z liczny- krajobraz płaskowyżu położonego
mi domieszkami minerałów, głównie stale na wysokości około 1.500 m.p.m.
To też jest pustynia, ale inna. Nie mogłem wyjść z podziwu, ileż to buldożerów musiało pracować, by wygracować równinę ciągnącą się setkami
kilometrów i płaską, jak stół. Nie, to nie
buldożery – objaśniali geomorfolodzy
– to woda, słońce i wiatr; pustynia Namib jest najstarszą pustynią na świecie, liczy sobie 80 milionów lat.
O dziwo! Nawet w tym miejscu
przeklętym istnieje życie, czasem jazwiązków żelaza prezentują wszystkie kieś kępki suchych traw, choć nie wiaodcienie koloru czerwonego, czasem domo: rosną jeszcze, czy to tylko ślad
sieny palonej, a nawet fioletu. Rozcią- po niech z przed setek lat, szybko
gają się na długości 300 km wzdłuż wy- przemknie wzniecając pył oryx, któbrzeża i 150 km w głąb lądu. Niezliczone ry przecież musi coś jeść... Symbolem
pagórki przemieszczają się z kierunkiem pustyni jest welwiczja przedziwna
wiatru, tworzą łańcuchy niekończących (Welwitschia mirabilis), występuje nie
się barwnych wzgórz otaczających su- tylko na pustyni, ale i w herbie Nache doliny. Najczęściej odwiedzaną jest mibii. To wyjątkowa roślina, podobno
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najstarsza spośród żyjących na świecie, potrafi przetrwać wieki żywiąc
się mgłą, a jej nasiona zachowują
zdolność do kiełkowania nawet po
dwóch tysiącach lat! Z niskiego pnia
wyrastają tylko dwa liście osiągające
rozmiary przekraczające 5 metrów.
Karol Darwin uznał welwiczje za odpowiedź świata roślin na dziobaka.
Gdzieniegdzie na horyzoncie pojawiają się grupy skał wyrastających
wprost z równinnego płaskowyżu. Nie
są to potargane turnie gór kształtowanych jęzorami lodowca, raczej pękate korpusy granitowych ostańców
w kształcie kopuł o stromo nachylonych zboczach. Formy ukształtowane
w trwających przez miliony lat procesach erozji termicznej (powierzchniowa warstwa w dzień rozgrzewa się,
nocą stygnie, powstają naprężenia
termiczne między tą warstwą, a głębiej położoną litą skałą, wreszcie powierzchniowa warstwa odspaja się
i spływa płatami zwietrzeliny). Tutaj
również cieszą kolory wszystkich odcieni czerwieni do jaskrawo żółtego.
Wreszcie dowiedziałem się, dlaczego wędrując po górach często obser58

wowałem poszarpane granie w formie
kwadratowych kostek, jakby wyciętych
diamentową piłą. To efekt schładzania
magmy i krystalizacji jej składników;
skała stygnąc zmniejsza swoją objętość, a ponieważ nie zmienia się jej
gęstość, muszą pojawić się pęknięcia.
Wielkość „kostek” i struktura spękań
zależy od rodzaju skały (jej składu chemicznego) i nacisków tektonicznych
podczas stygnięcia; to nie górale chodzą nocami po Tatrach i piłują bloki
skalne w celu sprzedaży ich w charakterze pamiątek na Krupówkach.

Pytanie, czy podziwiając najróżnorodniejsze twory natury, tracą one swój
urok w momencie, w którym dowiedziałeś się jak powstały, jaka jest ich geneza, jakie procesy je toczą niewidoczne okiem, ale nieuchronnie prowadzące
do unicestwienia – jest nie na miejscu,
myślę że jest wręcz przeciwnie: stają
się kimś bliskim, znajomym, czymś, co
dzieli z tobą twój los.
Etosha
Pędzimy na północ, według tutejszego rozumienia stron świata, coraz bliżej
równika, mijamy zwrotnik Koziorożca,
nad pustynią zapada noc, a za nią nad-
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chodzi chłód. Infrastruktura miejscowa
jest oryginalna, ale nikt nie powinien
narzekać. Droga wyłożona asfaltem jest
rzadkością, w większości jedzie się po
polepie z pustynnego pyłu ugniecionego dziesiątkami tysięcy kół, równej, jak
pustynia wokół, czyli jak stół. Żadnych
dziur, wykrotów i kolein pełnych błota;
wszak nie pada tu deszcz. Żeby było zabawniej od czasu do czasu w miejscach,
które u nas nazwalibyśmy poboczem,
stoją znaki drogowe ograniczające
prędkość do 100 km/godz. Trzeba przyznać, że nasz kierowca konsekwentnie
wskazówki tej się trzymał, za autobusem przez kilka minut utrzymywał się
nieprzenikniony pył.

tabliczkę z symbolem błyskawicy. „Not
necessarily” – odpowiedział. Ale nocami coś wyło za płotem, rozlegał się
kwik, nagły wrzask, znów cisza; z daleka dobiegał przeciągły ryk. Dobrze, że
jest ten drut, myślałem zasypiając.
Sieć komórkowa przypomina o sobie w miasteczkach, osiedlach i lodgach
właśnie; wokół setki kilometrów kwadratowych piachu i skał, a w promieniu
50 metrów od recepcji telefon komórkowy ożywa, internet? Proszę bardzo.
Połączenie z Polską 12 złotych minuta.
Nie wiem, jak to robią, ale działa. Nocujemy w Otjiwarongo. Jutro wjeżdżamy
do Etosha National Park.
Park Etosza w północnej części Namibii należy do największych na świecie,
założony przez Niemców w 1907 roku
(jednak coś pozytywnego) dla ochrony
zwierzyny. Tak na marginesie, coś w tym
jest... Poza RPA, gdzie jest to na porządku dziennym, nie widziałem wolno żyjących dzikich zwierząt poza obszarami
parków narodowych. A zwiedziłem Namibię, Zambię, Botswanę, Zimbabwe
i RPA, jak się powiedziało. Dlaczego?
Hoteli w naszym rozumieniu Można się tylko domyślać, na tych tew zasadzie nie ma, nocuje się w lodges renach nietrudno o strzelbę. Wzdłuż
(lodge), domkach wybudowanych dróg w Namibii ciągną się setkami kiloczęsto z wykorzystaniem miejscowych metrów druciane płoty z izolatorami na
materiałów (trzciny na przykład), otaczających punkt centralny z recepcją,
restauracją i barem obowiązkowo.
W domkach jest łazienka z ciepłą wodą,
często lodówka. Wszystko to otoczone
grubym murem zwieńczonym metrowym płotkiem z drutu kolczastego
pod napięciem. „Animals”? Zapytałem
niemieckiego właściciela, wskazując na
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słupkach; gdy nieopatrznie chcieliśmy hiena, gdzieniegdzie buszuje nosorożec
się bliżej przyjrzeć dwumetrowej termi- albo stadko bawołów. I one to jedzą! Potierze, nieźle nas pokopało.
myślałem, że gdyby którekolwiek z nich
znalazło się w naszym, polskim parku,
wśród zielonych drzew i soczystej trawy,
nie wiedziałoby jak zachować się w tym
antylopim raju. Najzabawniej wyglądają
żyrafy skubiące jakieś porosty, a by po
nie sięgnąć rozstawiają szeroko przednie nogi i pochylają szyję, jak kabłąk. Po
co im ta szyja, taka długa?
Gdzieniegdzie pojawia się niewielka rozpadlina, na dnie której stoi woda.
Schodzą się tam zwierzęta, a na brzegu
Sercem parku jest Etosha Pan, roz- wygrzewają się lwy. Nie śpieszą się, nie
legła, doskonale równa przestrzeń wykonują nerwowych ruchów. One
o powierzchni prawie 5 tys. kilometrów mają czas. Czekają.
kwadratowych, będąca wyschniętym
jeziorem. Dzisiaj to piasek i sól odkładaWodospady Wiktorii
jąca się białymi płatami. W tłumaczeniu
Opuściliśmy Namibię. Po kolacji
z języka ludu Owambo jest to „miejsce, podczas ostatniego noclegu w lodge
gdzie woda jest sucha”. Kiedyś jezioro kelnerki urządziły nam spontaniczny
zasilała rzeka Kunene, ale wskutek ru- koncert. W języku „nama”, charakterychów tektonicznych 16.000 lat temu zującym się występowaniem tzw. mlazmieniła bieg i od tego czasu jezioro sków, brzmiących jak stuknięcie, udezaczęło wysychać. Współcześnie zdarza rzenie kamienia o twarde podłoże – nie,
się, że podczas silnych opadów dotrze w zasadzie trzeba to usłyszeć, nie da się
do tego miejsca woda z dwóch okreso- opisać. W jednej z pieśni powtarzało się
wych rzek (ostatnio w 2011 r.) i wówczas słowo „Amarula”, co znaczy, jak znam
niecka wypełnia się wodą do głęboko- nama, „słoń” po prostu. Pieśniom towaści maksymalnie 10 cm. Wokół miejsca rzyszył taniec i animacja, mająca chyba
gdzie woda jest sucha rozciągają się naśladować chód słonia. I w tym motereny parku pokryte, hm... Dziwny to mencie, trudno, nie ma innego wyjścia,
park. Z bezwodnej ziemi, z pylącego muszę poruszyć temat tyłka. Kobiety te
piachu z rzadka wyrastają jakieś suche były wysokie i szczupłe, ale takimi wibadyle, ścielą się siwe trawki, wszystko działo się je z pozycji, żeby to tak określić
to zmarniałe, karłowate, ostatkiem sił en face. Jednak w momencie w którym
trzymające się życia. A wśród nich sta- owa amarula zwracała się w dowolnym
da zwierząt, zebr, najprzeróżniejszych kierunku bokiem do widowni, ukazywaantylop, żyraf i słoni. Czasem przemknie ły się potężne tyłki monstrualnych roz60
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miarów. Wypiętrzenie osiągało wymiar
pokaźnej półki prostopadłej do linii pleców. Widziałem potem, już w Zambii, jak
kobiety nosiły dzieci stojące po prostu
na tyłku matki, jak na obszernym stołeczku. Nasze kelnerki należały do grupy Khoikhoi, zaliczanej do jednej z najstarszych ras ludzkich, zwanej dawniej
(dzisiaj miano to uchodzi za obelżywe)
Hotentotami. Cechą charakterystyczną
dla kobiet tego ludu jest przerost tkanki
tłuszczowej na pośladkach (steatopygia)
oraz tak zwany fartuszek hotentocki,
czyli znaczny przerost warg sromowych
mniejszych. Niestety fartuszka czytelnikom nie opiszę, bo akurat nie miałem
okazji oglądać.
Była sobie wielka gruba płyta bazaltowa w północnej części basenu
Kalahari. Około 150 mln lat temu ziemia się poruszyła i bazalt pękł na długości 1690 m i utworzyła się szczelina
szerokości 75 metrów. I była ta sobie
szczelina w ziemi i była, aż nadpłynęła rzeka Zambezi i stała się Mosi-oa-Tunya, co w języku plemienia
Kololo oznacza „Mgła, która grzmi”.
Z Europejczyków pierwszy dotarł
tam w 1855 roku David Livingstone
i nazwał wodospad imieniem królowej Wiktorii.

Nie podejmuję się przesądzić co robi
większe wrażenie: czerwone wydmy
Namib, czy Wodospady Wiktorii. Rozściełający się na wiele kilometrów tuman wodnego pyłu, nieustający grzmot
spadających kaskad, i konkurujące ze
sobą tęczowe mosty spinające brzegi
szczeliny sięgającej 101 metrów w dół.
Zatrzymać się, patrzeć, ścierać wodę
z obiektywu, focić... Nie odejść. Zostać
tam na całe godziny, dni. Słuchać symfonii opadających tysięcy ton wody,
widzieć jak przeciska się krętym labiryntem... Marzenie. Zambiezi jest rzeką
graniczną, wodospady oglądać można
od strony Zambii i od strony Zimbabwe,
widoki ze strony Zimbabwe są wspanialsze bez porównania, ale piwo w barze
po stronie zambijskiej jest lepsze (pod
intrygującą nazwą Black Label).
Granice państwowe w Afryce wymagają odrębnego omówienia. Państwa te
zaliczyć można do grupy niby-państw,
jak to określają Anglicy, one niby są, a tak
naprawdę ich nie ma. Nie ma narodów
spojonych językiem, tradycją, kulturą
i historią. Zamieszkiwanym od tysiąca
lat terytorium. Wokół rozciągają się puste kilometry suchego piachu i karłowatej sawanny, ale przejścia graniczne
z blachy falistej traktowane są śmiertelnie poważnie. Mrowie czarnych ludzi
stoi cierpliwie w kilkusetmetrowych
kolejkach, kobiety z koszami na głowach wyciągają wyślinione paszporty,
z nabożeństwem patrzą na opadającą
z hukiem pieczątkę urzędnika. Miałem
wrażenie, że nie bardzo rozumieją co się
dzieje, to buszmeni, sana, bantu, kololo,
czy herero – nie zambijczycy, czy zim-
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babwejczycy, bo takich nie ma. Tutejsi.
Biali koloniści ustanowili kiedyś sztuczne linie podziału, a władze nowo utworzonych państw przyjmują ich istnienie
za punkt honoru.
Podczas przekraczania granicy Namibia/Zambia po raz pierwszy zetknęliśmy się z kontrolą sanitarną. Przed
wyjazdem otrzymaliśmy szczegółowe
instrukcje dotyczące szczepień: żółta febra, żółtaczka A i B, tyfus, tężec i tabletki
na malarię. Wszystko to musiało być odnotowane w żółtej Międzynarodowej
Książeczce Szczepień (International Certificate of Vaccination and Prophylaxis).
Pod rygorem odprawienia z powrotem
do kraju już na lotnisku w Kapsztadzie.
Prawda jest taka, że nigdy pies z kulawą
nogą żółtą książeczką się nie zainteresował (ze szczepieniami za ponad 800 zł).
Za to po przejściu zambijskiej granicy
poproszeni zostaliśmy do dużego wojskowego namiotu, w którym Murzynka z wielkim tyłkiem, ale w białym kitlu sugerującym jakiś związek ze służbą
zdrowia zapytała nas: skąd jesteście? Poland? OK. Zna, tutaj mieszka trochę holendrów. Zdrowi jesteście? Zdrowi! OK.
To zróbcie tak: i tutaj zademonstrowała
badanie poprzez ruchy w stylu, kto nie
skacze ten... Skakaliśmy.
Okawango
Okawango to rzeka, płynie przez cały
rok, co już w jakiś sposób ją wyróżnia. Początek swój bierze w górach Angoli, przecina wąski pasek lądu w Namibii zwany
Caprivi (jego powstanie to osobna historia z Berlinem w tle), potem wpływa na
terytorium Botswany i... znika. Okawango
62

tworzy największą na świecie deltę śródlądową. Kiedyś, przed dziesięcioma tysiącami lat rzeka zasilała ogromne jezioro,
w miejscu którego obecnie znajduje się
kotlina Kalahari. W miejscowości Sepu-

pa wsiadamy do motorówek gnających
środkiem nurtu szerokiego, jak Wisła pod
Krakowem. W trzcinach wygrzewają się
krokodyle, majestatyczny fish eagle poluje na ryby wielkości szczupaka. Z czasem rzeka coraz bardziej zwalnia bieg,
staje się węższa, tworzą się szerokie rozlewiska, podmokłe wyspy zarośnięte trawą i trzciną. Motorówka już nie popłynie;
przesiadamy się do kanoe o napędzie
Murzyn plus drewniana żerdź. Jeszcze
dalej śmierdzi bagnem, nad powierzchnię wystają oczy hipopotama. Grząska
ziemia schnie, i nagle, dosłownie nagle:
koniec podróży. Jeszcze gdzieś chlupnie
resztka wody, ale metr dalej zaczyna się
piaszczysta pustynia porośnięta z rzadka
suchymi krzewami. Była rzeka, nie ma
rzeki. Na piachu leżą ogromne, jak piłka
futbolowa, kupy słonia.
Kolejnego dnia wracamy do Zimbabwe. Tu nie mogę narzekać, wreszcie
jest ciepło, nawet upalnie. Zimbabwe
to dawna Rodezja, nazywana kiedyś ra-
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jem na ziemi; dzisiaj wiele się zmieniło
i w zmianie tej dostrzegłem pewne podobieństwa z pewnym krajem usytuowanym w centrum Europy. W Zimbabwe rząd, sądy, administracja, nie mają
większego znaczenia. Liczy się słowo
jednego człowieka, Naczelnika Państwa
Roberta Mugabe. Robert Mugabe nie
miał brata, w związku z tym w całym
kraju stoją jego właśnie pomniki w pozie majestatycznej, wszystkie złocone.
Tego etapu jeszcze nie osiągnęliśmy.
Robert Mugabe miał wizję i śmiało podjął jej realizację: przegnał wszystkich,
którzy mieli odcień skóry jaśniejszy od
czarnego, a środki produkcji – jak powiedziałby Marks – oddał w ręce suwerena. Suwerenowi przyznał jak leci zapomogi rządowe, by mógł godnie żyć.
Wstawał z kolan, a zatem skłócił się ze
wszystkimi sąsiednimi krajami i odwołał
do woli Narodu, z dużej litery Narodu;
problem w tym, że żadnego Narodu
nie było. Skutkiem wspierania suwerena była inflacja sięgająca 13,2 miliarda
procent miesięcznie, co stanowi 516 trylionów (516 000 000 000 000 000 000)
procent w stosunku rocznym. Jest to
najbiedniejszy kraj na świecie. Na granicy Zimbabwe biegają chłopcy oferując
change money po niebotycznym kur-

sie za jednego dolara USA (za banknot
One Hundred Billion). Niektórzy kupowali, by poczuć się bilionerami. Dzisiaj
rozdawnictwo publicznych pieniędzy
zaowocowało tym, że (pomijając mikropaństwa w rodzaju Watykanu bądź
San Marino) jest to jedyne państwo na
świecie bez własnej waluty. W sklepach
płacić można randami RPA, euro, a przede wszystkim dolarami. Resztę wydają
w dolarach. Butelka wódki wyborowej
(imported from Poland) kosztuje 12 dolarów USA (ciekawostka: we wszystkich
krajach Afryki Południowej wódka ma
43 volty, Wyborowa też).
Park Krugera
Z dnia na dzień krąg naszej podróży
zamykał się. Podążaliśmy na południe,
czyli znów robiło się coraz chłodniej.
Po drodze Park Narodowy Matopo Hills,
pasmo granitowych, mocno już zwietrzałych wzgórz o przedziwnych formach, ale znanych przede wszystkim
z największego zbioru malowideł naskalnych niewiadomego pochodzenia
(sprzed ok. 2000 lat). Zamieszkiwał tu
ongiś lud Shona, do którego z Matopo
Hills przemawiał bóg Mwari. Położone
są tu także inne miejsca o szczególnym

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

63

KLUB PODRÓŻNIKA

znaczeniu religijnym, takie jak Njelei czy
Dulu. Spoczywa tutaj Mzilikazi, założyciel królestwa Matabele i pochowany
jest na własne życzenie Cecil Rhodes,
twórca brytyjskiej kolonii, Rodezji.
Nieopodal ruiny miasta Khami, którego największy rozwój datuje się na XV w.
po upadku tzw. Wielkiego Zimbabwe,
cywilizacji zwanej królestwem Monomotapa. Nie wiadomo kiedy królestwo
powstało, nie ustalono skąd pochodził
budulec, jakimi metodami wzniesiono
wielkie mury, świątynie i pałace. Zagadek
jest więcej: w grobowcu egipskiej księżniczki z VI dynastii znaleziono czernidło
z dodatkiem antymonu, którego złoża
występują na tych terenach właśnie;
czyżby zatem to Monomotopa było legendarną krainą Punt, do której wyprawiały się karawany z Egiptu faraonów?

zwani rangersami, odmówili wyjazdu.
Więc śniadanie w oczekiwaniu na poprawę pogody było tradycyjne: kawa
i jaja na boczku. Wreszcie po godzinie
8 ruszyliśmy. Nie, nie to, że poprawiła się
pogoda, wyjechaliśmy, bo nie było innego wyjścia. Szczęściem rangersi mieli
koce w samochodach; w życiu tak nie
zmarzłem, jak w Afryce, w Parku Krugera.

Park założony został w 1898 r. przez
Paula Krugera, ówczesnego prezydenta Transwalu, dzisiaj zaś wchodzi w skład
Wielkiego Transgranicznego Parku Limpopo, łączącego Park Krugera z Parkiem
Gonarezhou (Zimbabwe) oraz Parkiem
Limpopo (Mozambik). Park zamieszkują
lwy (2800 sztuk), słonie (11 500), gepardy
(120), nosorożce (12 000), bawoły (27 000)
oraz tysiącami zebry, żyrafy, antylopy, ponadto 517 gatunków ptaków oraz krokoNa powrót przekraczamy granicę dyle, rzecz jasna. Podczas jazdy nie wolno
RPA, późnym wieczorem meldujemy się zatrzymywać, jest kilka wyznaczonych
się w lodge na skraju Parku Krugera. miejsc, gdzie wolno wyjść z samochoNazajutrz pobudka o 5 rano, wyjazd du, napić się kawy, coś zjeść. Piwa nie
jeepami w teren, śniadanie z ustrzelo- ma. Jednym z takich miejsc jest Letaba
nego kozła po wschodzie słońca. Miało Rest Camp, gdzie obok domków do wytak być. W nocy nad naszymi głowami najęcia, znajduje się również muzeum
przeszedł tak zwany front: lało, wiało, słonia. Pochodzenie, ewolucja, szkieletemperatura 7 °C. Kierowcy terenówek, ty, ogromne kły mojego wzrostu oraz
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zanurzone w formalinie serce słonia (5
kg wagi). Z tarasu przed restauracją, zabezpieczonego oczywiście siatką pod
napięciem, rozpościerał się przepiękny
widok na dolinę rzeki Letaba. Miały tam
być setki, tysiące zwierząt... Było tylko
stadko marabutów, skulonych, zziębniętych jak my.
Osiem godzin tłukliśmy się po siekanych zimnym deszczem wertepach, żeby
wreszcie zobaczyć coś, i to coś udało się
w miarę tylko. Oglądaliśmy słonie, żyrafy, antylopy różniste, było kilka krokodyli.
Ranger podjeżdżał w miejsca, gdzie jak
twierdził, oglądać można całe stada i podążające za nimi gepardy i lwy. A tam tylko wiatr przeszywający hulał, pochowały
się zwierzęta.
Jedną przeżyliśmy scenę wartą zapamiętania i opisu. Orzeł polował na królika. Królik głupi nie był: a to schował się
pod korzeniem, to przycupnął w wykrocie zwalonego drzewa; orzeł gonił go na
piechotę bądź wypatrując z niskiego lotu.
Widzieliśmy to dosłownie z dziesięciu
metrów! A nie wolno interweniować, tak
dzieje się przyroda. Ale nikt nam nie bronił
kibicować królikowi, więc ściskaliśmy kciuki ze wszystkich sił. I udało się! Królik zwiał.
Orzeł spoglądał na nas spode łba, ale nie
zdecydował się atakować.

Przemoczeni, skuci chłodem do szpiku
kości, rzuciliśmy się do baru po powrocie.
Gdy środek wewnętrznie rozgrzewający
przedarł się do gardła i można było otworzyć usta, ktoś powiedział: NIE DAJ SIĘ
ZROBIĆ W TRĄBĘ, NIE JEDŹ DO AFRYKI!...
Złoto, diamenty
i szlachetne kamienie
Złoto jest, diamenty też, nie tylko w RPA
zresztą. Diamenty biorą się z kimberlitów
(nazwa pochodzi od miasta Kimberley
w RPA. Są to skały pochodzące z topnienia
zmetasomatyzowanej litosfery kratonu,
pod wpływem wysokiego ciśnienia oraz
wysokiej temperatury w stygnącej po
wybuchu wulkanu magmie następowała
krystalizacja węgla do postaci diamentu. Stare stożki wulkaniczne uległy erozji,

a kimberlity w postaci swoistych słupów
tkwią w ziemi. Wydobycie diamentów polega na wydobyciu i skruszeniu całej skały
kimberlitowej, 1 karat wymaga przerobienia około 250 skały. A jednak się opłaca.
W procesach erozyjnych diamenty
były w naturalny sposób wypłukiwane
przez miliony lat, dzisiaj występują między
innymi w osadach dennych rzeki Oranje,
która transportuje je do oceanu i deponuje na plażach wokół swojego ujścia. Tak
powstało słynne Wybrzeże Diamentowe.
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W rejonie tym można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach bez
możliwości zatrzymywania się.
Ze złotem jest coraz gorzej. Republika Południowej Afryki przez stulecie uważana za głównego dostawcę
kruszcu na światowe rynki, w wydo-

świeciły się oczy. Na zachód od miasta
znajduje się największy na świecie meteoryt Hoba; waży ponad 60 ton i składa
się z 84% żelaza, 16% z niklu ze śladowymi ilościami kobaltu (żelazonikiel); spadł
około 80.000 lat temu i nie rdzewieje.
Na koniec parę słów o tym, dlaczego po wylądowaniu w Kapsztadzie wypełniło mnie niejasne
podejrzenie, że nie może być
dobrze. Profesorstwo i inni drhabowie to bardzo mili ludzie
o ogromnej wiedzy, od których
można się bardzo wiele dowiedzieć. Odniosłem jednak wrażenie, że ich wiedza sięga tak
wąskiego poziomu specjalizacji,
że przyrównałbym to do prawnika, który specjalizuje się np.
byciu została dziś wyprzedzona przez w XIV rozdziale Kodeksu Cywilnego,
Chiny. Warunki wydobycia są coraz słabe mając pojęcie nie tylko o innych
trudniejsze, kopalnie schodzą na po- gałęziach prawa, ale i pozostałych reziom minus 4 kilometry! Koszty ros- gulacjach prawa cywilnego. Prowadzi
ną. Nie zmienia to faktu, że około ¼ to do sytuacji, w której trzydzieści osób
złota w obrocie pochodzi z RPA i że ziewa i czeka, aż czterech botaników
najsłynniejszą złotą monetą jest „Kru- obfotografuje ździebełko jakiejś trawki
gerrand” wykonany z 22-karatowego z każdej strony i przeprowadzi debatę
złota o wadze dokładnie jednej uncji. na temat jego pochodzenia. To samo
Kto ma Krugerrandy w rodzie, temu można powiedzieć o napotkanych kabieda nie dobodzie.
myczkach, robaczkach i innym badzieZ bogactwem kojarzą się również wiu, co ostatecznie sprawia, że brakuje
szlachetne kamienie; w górniczym Tsu- czasu na poważne męskie zajęcia.
Marek Wojewoda
meb (Namibia) przy okazji eksploatacji
złóż miedzi, ołowiu, złota, srebra, arsePS Pisząc relację z Afryki korzystałem
nu wydobywano ponad 250 różnych
minerałów, wiele z nich o jubilerskiej z materiałów zawartych w wydawnictwie
wartości. Po tej działalności pozosta- Wydziału Geografii i Studiów Regionalła ogromna dziura w ziemi, do której nych UW, Warszawa, 2016, „Środowisko
nas nie dopuszczono, pewnie dlatego, przyrodnicze i społeczno-kulturowe streże niektórym mineralogom za bardzo fy suchej i półsuchej”
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KOLEJNY SUKCES ŚLĄSKA
– XXVII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA
PRAWNIKÓW SZCZECIN 2016
W tym roku odbyła się już XVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników. Miastem, które nas przyjęło w swoje ramiona w dniach od 7 do 11 września,
był tym razem Szczecin. Organizatorom
trzeba pogratulować załatwienia wspaniałej słonecznej pogody, bardzo dobrej
organizacji i gościnności. Jak zwykle zadbano o dużą ilość konkurencji sportowych, poczynając od indywidualnych
(np. biegi, pływanie, tenis, squash, badminton, golf, szachy, tenis stołowy czy
rzut paprykarzem), aż do zespołowych
(koszykówka, piłka nożna, siatkówka,
siatkówka plażowa, streetball, ringo, piłkarzyki czy smocze łodzie) oraz wysoką
jakość imprez towarzyszących.
Uczestnicy, w celu przypomnienia
sobie studenckich czasów, zostali zakwaterowani w akademikach, a rywalizacja
sportowa miała miejsce między innymi na
takich obiektach, jak Azoty Arena – przepięknej hali sportowej, Miejskim Stadionie
Lekkoatletycznym – na nim zagrano mecze piłki nożnej i odbyły się zawody lekkoatletyczne, Bene Sport Centrum – gdzie
grano w squasha i badmintona, Parku Leśnym Arkońskim – przez który wytyczono
trasę biegu przełajowego.
Województwo śląskie reprezentowało ponad 70 zawodników i zawodniczek,
a wśród nich radcowie prawni, adwokaci,
sędziowie, notariusze, prokuratorzy i przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

W tym roku nasze województwo zajęło ponownie 2 miejsce w klasyfikacji generalnej. Tak jak w Warszawie ustąpiliśmy
jedynie miejsca gospodarzom, wykazując się taktem i uprzejmością. Zdobyliśmy łącznie 57 medali, w tym 31 złotych,
14 srebrnych i 12 brązowych.
Jak zwykle na czele klasyfikacji generalnej-indywidualnej brylowały dziewczyny
ze Śląska, zgarniając w sumie 35 medali!!!
Pierwsze miejsce zajęła sędzia Sądu
Okręgowego w Katowicach Anna Petri –
16 medali, a czwarte radca prawny Joanna
Olszówka-Zarzecka – 10 medali (najlepszy
wynik w naszej izbie – 6 złotych, 3 srebrne
i jeden brązowy), a trochę dalej – 8 miejsce
adw. Anna Iskierka z 9 medalami.
Z panów najwyżej z województwa
uplasował się not. Adam Robak 5 medali
(4 złote i 1 srebrny).
Biorąc pod uwagę ilość zdobytych medali dla Śląska w klasyfikacji indywidualnej
radców prawnych naszej Izby pierwszą
trójkę stanowią:
1) Joanna Olszówka-Zarzecka – 10 medali (6 złotych, 3 srebrne i 1 brązowy)
2) Piotr Zarzecki – 4 medale (1 złoty,
3 srebrne)
3) Michał Leśniak – 3 medale (1 złoty,
1 srebrny i 1 brązowy).
Panowie poza podium – z dwoma medalami – stanęli Augustyn Grott, Michał
Wójtowicz, Mariusz Nawrot i Przemysław
Pluta. Gratulujemy także pozostałym, nie-
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którego oprócz pląsów na parkiecie, miał
miejsce między innymi występ zespołu
muzycznego oraz losowanie nagrody
w postaci ekskluzywnego zegarka pośród wszystkich osób, które wzięły udział
w akcji charytatywnej. Azoty Arena to
przepiękny obiekt multifunkcjonalny,
który wraz z rozbudowaną, zewnętrzną
strefą rekreacji, tworzy nowoczesny zespół widowiskowo-sportowy. Kompleks
został oddany do użytku w sierpniu 2014
roku. W sobotę na Wyspie Grodzkiej miała miejsce ceremonia pożegnalna, podczas której podsumowano osiągnięcia
poszczególnych województw i wręczono medale z konkurencji kończących się
ostatniego dnia. Wyspa Grodzka znajduje
się naprzeciwko Wałów Chrobrego. Należy wspomnieć, że jest to wyspa rzeczna
na Odrze. Na południe od niej położona jest rzeka Duńczyca, a na wschodzie
Kanał Grodzki. Wyspa ta połączona jest

Zdjęcie Sebastian Wołosz Team

wymienionym powyżej, którzy zdobyli po
jednym medalu, gdyż ich trud i wysiłek
przyczynił się do sukcesu!
Oczywiście Spartakiadzie towarzyszyły imprezy integrujące. Pierwsza miała
miejsce w Grey Clubie, gdzie wręczono
zdobyte medale za rozstrzygnięte dyscypliny. Lokal usytuowany jest na Deptaku Bogusława, który w stolicy Pomorza
Zachodniego niewątpliwie jest jednym
z najczęściej odwiedzanych punktów
przez mieszkańców i turystów. W krótkim czasie stał się jednym z najbardziej
popularnych i rozpoznawalnych miejsc
rozrywki. Łączy on w sobie wiele funkcji zaczynając od nowoczesnej dyskoteki z największym parkietem w mieście,
zjawiskowym oświetleniem i najwyższej
jakości nagłośnieniem, a kończąc na nocnej restauracji. Kolejnego dnia, w przepięknej hali sportowej Azoty Arena, odbył
się uroczysty „Bal Sportowca”, podczas
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z Łasztownią mostem zwodzonym. Przy
nabrzeżu wyspy zbudowano marinę dla
jachtów, która może pomieścić około
70 jednostek. Warto to miejsce odwiedzić zwiedzając Szczecin. Z ciekawostek sportowych wspomnieć należy, że
podczas wyścigu smoczych łodzi (które
odbywały się przy Wyspie Grodzkiej niedaleko mariny), załoga szczecińska, po
dopłynięciu na metę uczestniczyła w kąpieli wodnej, która nastąpiła po przewróceniu łodzi tuż za metą. Czasami radość
z dopłynięcia kończy się wywrotką, tym
razem zakończoną interwencją WOPR-u,
ale bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wszyscy wiosłujący załoganci
(16 osób) wraz ze sternikiem i bębniarzem byli cali i zdrowi, no i oczywiście
mokrzy:-). Należy się pochwalić, że w tej
„smoczej” rywalizacji pierwsze miejsce
zajęła ekipa śląsko-lubuska.
Najważniejsza informacja dla fanów
footballu – pierwsze miejsce w piłce nożnej zajęła nasza reprezentacja! Znakomicie poszło nam także w piłkarzykach,
gdzie w turnieju pań zajęliśmy pierwsze
miejsce (para OIRP Katowice – OIRP Warszawa), a w mikście drugie (para w pełnym składzie z OIRP Katowice).
Odnieśliśmy także sukcesy w innych
dyscyplinach, np. w lekkoatletyce, pływaniu, biegu przełajowym itd. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie spartakiadowej i jej odpowiedniku na fb. Zapraszam do lektury wyników i oglądnięcia
zdjęć na stronach spartakiady.
Radczynie prawne i radców prawnych,
którzy nie brali udziału w tym wydarzeniu
zapraszam serdecznie do uczestnictwa
w kolejnej spartakiadzie.

Organizatorom i sponsorom, w szczególności firmie LIDL – partnerowi głównemu spartakiady, a także wszystkim, którzy
ciężką pracą przyczynili się do przygotowania tej imprezy, dziękujemy bardzo!!!
Do zobaczenia za rok w… Lublinie.
r. pr. Piotr Zarzecki
Pełnomocnik Dziekana ds. Integracji OIRP
w Katowicach

TEMIDA przywitała nas gorąco!
Tuż przed spartakiadą prawniczą,
w dniach od 2 do 4 września, zagorzali
wielbiciele tenisa odwiedzili Wrocław, aby
zagrać w turnieju Temida. Jest on organizowany wspólnie przez samorząd radcowski
i adwokacki. Tym razem ekipa z naszej Izby
była okrojona, choć mocno zmotywowana. Turniej odbywa się na przepięknym
obiekcie tenisowym położonym na terenie
Stadionu Olimpijskiego. Dla zainteresowanych, stadion został wybudowany w latach
1926–1928, według projektu niemieckiego
architekta Richarda Konwiarza. Sukcesy odnieśliśmy w kilku kategoriach, a mianowicie
pań – trzecie miejsce, deblu pań – trzecie
miejsce, mikście – trzecie miejsce i panów
open – pierwsze miejsce. Podkreślić należy,
że poziom gry najmłodszej kategorii z roku
na rok rośnie. W trakcie turnieju sobotni
wieczór zakończony został imprezą integracyjną organizowaną na terenie kortów
w restauracji Sofa Lounge & Restaurant,
która serwowała znakomite dania i trunki.
W niedzielę po południu rozegrano gry finałowe i wręczono zwycięzcom nagrody
w postaci wspaniałych grafik, przedstawia-
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jących ciekawe zakątki Wrocławia. Dodatkową nagrodę stanowiły, jak zwykle fundowane przez stałego sponsora, wyśmienite
herbaty o fantazyjnych nazwach jak „Chwila dla Ciebie”, czy też „Carpe diem”. Wrocław przyjął nas ponownie gorąco (pogoda
była plażowa), a impreza integracyjna trwała prawie do białego rana. Co poniektórzy
z uczestników gier finałowych walczyli
z tego powodu nie tylko z przeciwnikiem,
ale także ze swoimi słabościami. No cóż,
profesjonalizm wymaga poświęceń….:-).
Dziękujemy za organizację mec. Andrzejowi Pasierskiemu oraz mec. Markowi Brachmańskiemu, a także dyrektorowi turnieju
za sprawne prowadzenie gier.

A oto wyniki niektórych kategorii:
Kategoria Pań – 1. Aleksandra Muczke
2. Joanna Neuman de Spalart 3. Joanna
Zarzecka (radca prawny – OIRP Katowice)
Kategoria Open – 1. Piotr Zarzecki (radca
prawny – OIRP Katowice); 2. Marcin Chmielecki; 3. Michał Sikora
Debel Pań – 1. Aleksandra Muczke
i Ewa Jurczak (radca prawny OIRP Katowice); 2. Aleksandra Sydor i Julia Most; 3. Joanna Neuman de Spalart i Joanna Zarzecka
(OIRP Katowice)
Mixt – 1. Joanna Neuman de Spalart
i Rafał Kryciński; 2. Aleksandra Muczke i Krystian Mularczyk; 3. Piotr Zarzecki i Joanna
Zarzecka (oboje OIRP Katowice)

Piotr Zarzecki
Pełnomocnik Dziekana ds. Integracji
OIRP Katowice

Sportowy weekend
w OIRP w Katowicach
W przedostatni weekend października – w dniach 22 i 23 – nasza Izba
zapewniła prawnikom wiele atrakcji sportowych. W sobotę na terenie
ośrodka sportowego Bażantowo Sport
w Katowicach, odbyły się już III Squashowe Mistrzostwa Śląska Prawników.
Jak zwykle turniejowa kategoria open
była mocno obsadzona. Ponownie
bowiem odwiedzili nas finaliści z poprzedniego roku, by spotkać się raz
jeszcze na korcie w walce o złoto. Pan
Szymon Chorzela obronił tytuł mistrza,
a Michał Mucha musiał przyjąć z poko70

rą po raz kolejny srebrny medal. Wśród
kobiet pierwsze miejsce zdobyła radca prawny Iwona Bargenda z Lublina,
która w finale pokonała nową uczestniczkę turnieju aplikantkę adwokacką
Natalię Kordzikowską.
Pojawili się także na squashowych
kortach gracze, którzy na początku tego
roku brali udział w turnieju badmintona
na JASNEJ 31 w Gliwicach, a obecnie pokazali, że w squashu mogą również powalczyć o miejsce na podium. Przykładem tego jest radca prawny Augustyn
Grott, który wywalczył II miejsce w ka-
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tegorii pocieszenia. Można być więc interdyscyplinarnym również w sporcie.
Wyniki turnieju poniżej artykułu.
A w niedzielę, po raz drugi, podjęliśmy
biegowe wyzwanie, wspierając przepiękną inicjatywę Tyskiego Stowarzyszenia
Sportowego, które organizowało już XXVI
Perłę Paprocan. Słoneczna pogoda powitała zawodników na starcie i towarzyszyła
im przez całe zawody. I tym razem impreza zachowała piknikowy charakter, choć
emocji sportowych nie zabrakło. Od godziny 7 rano rozpoczęto przygotowania
trasy oraz oprawy techniczno-sportowej
(ustawiano miejsca wydawania napojów,
posiłków, namiot przeznaczony do masażu, bramę mety i startu itp.)
W tym roku naszych uczestników
II Zawodów Biegowych i Nordic Walking o Puchar Dziekana OIRP w Katowicach przyjmowaliśmy w kawiarni
Promenada. Dziękujemy jej właścicielowi za gościnę. Naturalne lody, ciasta,
panini czy kawa tam serwowane są
wyśmienite!!! Polecamy w szczególności lody czekoladowe i bakaliowe,
po prostu pychotka:-) W tym roku frekwencja była na podobnym poziomie,
jak w 2015, ale zawitali u nas goście z
Krakowa, zresztą uczestnicy tegorocznej Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w Szczecinie.
Panowie radca prawny Tomasz Wolicki
i radca prawny Waldemar Data przebiegli
półmaraton, zajmując na tym dystansie:
Tomasz Wolicki – pierwsze miejsce,
Waldemar Data – drugie miejsce,
a za nimi na trzecim miejscu uplasowała się aplikantka radcowska III roku Dagmara Kaczor, reprezentująca naszą Izbę.

Najwięcej okrążeń, czyli cztery, zaliczyli
radca prawny Tomasz Biel, który na tym
dystansie zajął pierwsze miejsce oraz radca prawny Mateusz Nowak, który wbiegł
na metę jako drugi.
Na najkrótszym dystansie, jednego
okrążenia, pierwsze miejsce zdobył radca
prawny Miłosz Surdziel.
W generalnej klasyfikacji radców
prawnych i aplikantów radcowskich puchary zdobyli zawodnicy: – najlepszy
zawodnik radca prawny – Tomasz Biel, –
najlepsza aplikantka radcowska – Dagmara Kaczor. Pan mecenas Tomasz Biel
jest patronem aplikantki radcowskiej
Dagmary Kaczor, zatem gratulujemy tak
wyśmienitego wyniku kancelarii!
Zawody odwiedził, kibicował i przyglądał się dyskretnie uczestnikom, Członek Prezydium Rady radca prawny
Janusz Wiltos. Dziękujemy za wsparcie
duchowe i finansowe Izby. Oczywiście
wszystkim uczestnikom obu wydarzeń
sportowych gratulujemy osiągniętych
wyników, a także okazanej podczas
zawodów waleczności. Do zobaczenia
w przyszłym roku!
r.pr. Piotr Zarzecki

Wyniki turnieju squasha:
Kategoria kobiet; 1. Iwona Bargenda
2. Natalia Kordzikowska 3. Joanna Olszówka-Zarzecka
Kategoria open: 1. Szymon Chorzela
2. Michał Mucha 3. Rafał Tarsalewski, Tomasz Nowak
Kategoria pocieszenia: 1.Iwona Bargenda 2. Augustyn Grott 3. Natalia Kordzikowska
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DZIEKAN i RADA

Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach

Koleżankom i Kolegom
życzą
Wesołych, Spokojnych Świąt
i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2017
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