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Dziekan r. pr. Ryszard Ostrowski    poniedziałek  

    (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania)

Wicedziekan ds. aplikacji r.pr. Katarzyna Jabłońska     poniedziałek  16 00 – 17 00

Wicedziekan ds. wykonywania zawodu r.pr. Grzegorz Łaszczyca  poniedziałek   15 30 – 16 30

Wicedziekan ds. promocji zawodu r.pr. Marek Wojewoda  poniedziałek   15 00 – 16 00

Wicedziekan do spraw Delegatury OIRP w Bielsku-Białej 

r.pr. Piotr Ligus (w siedzibie Delegatury w Bielsku-Białej)   poniedziałek  15 30 – 16 30
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Sekretarz  r.pr. Katarzyna Palka Bartoszek    poniedziałek 16 00 – 17 00
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„Dobro narodu stoi ponad prawem, które w bezprawie 
się obraca jeżeli dobru narodu szkodzi”. Myśl tę wyraził 
niejaki Hans Frank, generał gubernator okupowanej Polski, 
wysokiej rangi działacz nazistowskiej NSDAP (Nationalso-
zialistischeses Handbuch fuer Recht und Gesetzgebung, 
Monachium, 1935), ale też pewien poseł Rzeczypospolitej 
(Warszawa, grudzień 2015), co ważne: frenetycznie oklaski-
wany przez prawą część sali sejmowej. Pogląd ten nie był 
też obcy Andriejowi Januariewiczowi Wyszyńskiemu, pro-
kuratorowi generalnemu ZSRR (skądinąd polskiego pocho-
dzenia) ogłaszającego prawo jako wyraz woli jedynej słusz-
nej partii, będącej emanacją Narodu. 

Myśl o nadrzędnej roli narodu jest kusząca, w zasadzie nie do podważenia, 
Rzecz w tym, że w przesłaniu wspomnianych tu panów „Naród” nie jest postrze-
gany, jako ogół współuprawnionych obywateli, wspólnota językowa i kulturowa 
o podłożu historycznym, lecz jawi się jako bliżej nieskonkretyzowany, choć ho-
mogeniczny, byt mistyczny, jednorodność uzyskujący poprzez wykluczenie ze 
wspólnoty osobników podejrzanych nie uczestniczących w owym sacrum, jako 
zdrajców najgorszego sortu, komunistów/gestapowców i złodziei (w futrach). In-
teresującą cechą narodu mistycznego jest zdolność do komunikowania się z wy-
brańcami, którzy obdarzeni zostają wiedzą o woli tegoż i obciążeni powinnością, 
misją nawet, wcielenia onego dobra narodowego w życie. Osoby takie łatwo roz-
poznać, wszak musi to być Wielki Polityk, Wielki Strateg i wielki człowiek oczywi-
ście... Z właściwym rozpoznaniem nie miał kłopotu również Andriej Wyszynskij, 
gdy pisał: „Drogi Iosifie Wissarionowiczu, [...] czuję nieodparte pragnienie wyra-
żenia Wam mojej najgłębszej wdzięczności, przepełniającej bez reszty moje ser-
ce, dla partii, rządu i dla Was, naszego przywódcy i ukochanego nauczyciela, za 
zaufanie, jakim mnie obdarzyliście... służę naszej partii i sprawie, które dokonują 
cudów pod Waszym wspaniałym przywództwem”. W cytacie tym brakuje jeszcze 
błogosławieństwa łona i piersi, które wydało i którą ssał Wielki Językoznawca. 

Azaliż prawdą byłoby, że reinkarnacja istnieje? A może to myśl krąży zerwana 
gdzieś, przeniesiona z wydawałoby się zamierzchłych czasów, wraca, odżywa w zna-
jomym brzmieniu słów o zdrajcach, Targowicy, zaplutych karłach reakcji, sprzedaw-
czykach, biegających ze skargami do obcych i wysługujących się zachodnim bankste-
rom. Nie było epitetu, którego nie wyrzygano by na porządnych ludzi, ale zaprzańców, 
bo o odmiennych poglądach, a do tego ta lubość w opluwaniu i grzebaniu się w cu-
dzych życiorysach i genealogiach (vide YouTube: Władysław Gomułka: przemówienie 

KOLEŻANKI I KOLEDZY!
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z 19 marca 1968 na zjeździe aktywu partyjnego stolicy). Ja to znam, ja pamiętam Kon-
stytucję porzuconą w kącie, zbiór pięknych haseł i pustych słów; myślałem, że ode-
szło. Pamiętam najwyższych urzędników (Przewodniczący Rady Państwa, Premier) na 
posyłkach u człowieka nie pełniącego żadnej państwowej funkcji (I Sekretarz) i nie 
ponoszącego żadnej odpowiedzialności... Do tego dwór pochlebców wokół niego 
i pozór prawa, jak listek figowy ukrywający groźną rzeczywistość. Myślałem, że 
odeszło. Że nie powróci ta cudowna umiejętność odwracania znaczeń, według 
której na przykład ustawa inwigilacyjna zdaniem Wielkiego Stratega wzmacnia 
prawa człowieka. Demolowanie podstaw cywilizacji i kultury politycznej nazywa 
się dobrą zmianą. Prof. Michał Głowiński, językoznawca i teoretyk literatury, na-
pisał kilka książek o nowomowie PRL. Właśnie dowiedziałem się, że pisze do nich 
kolejną. Współczesną. 

Pamięć o tym, co wydarzyło się w XX wieku, do czego doprowadzić może uzur-
pacja w definiowaniu dobra narodu i stawiania go ponad prawem, sprawiła, że 
narody Europy w konstrukcję państwa wpisały zasady nienaruszalne, wiedzione 
choćby doświadczeniem 1933 roku (Mnie nie interesuje prawo, mnie interesuje 
sprawiedliwość – Adolf Hitler), z lęku przed zwycięzcami nawet większość parla-
mentarną poddały wzajemnej kontroli trójpodziału władz. Każda próba naruszenia 
tej równowagi to ostrzeżenie, a jednocześnie wyzwanie, bo jak napisał Edmund 
Burke: Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił. Poet-
ka Ewa Lipska wiedziała to już w 1990 roku: „Próbuję uruchomić państwo/czytam 
uważnie instrukcję obsługi/obracam naród w lewo/obracam naród w prawo./Ale 
państwo nie działa/Naród jest martwy...” Niby historia nauczycielką życia jest, pa-
mięć bywa zawodzi, ale żeby pogrzebać doświadczenie już tylko jednego pokole-
nia? Tylko dlatego, by ziścić przepowiednię Alexisa de Tocqueville’a, że demokracja 
skończy się, gdy ktoś odkryje, że społeczeństwo można przekupić za publiczne pie-
niądze? Nieszczęście w tym, że każdy chce żyć na koszt państwa, zapomina jednak 
albo nie chce wiedzieć, że państwo żyje na koszt każdego (Frédéric Bastiat). 

Rolą wieszcza jest wieszczyć, ale chyba nie o art. 1 pkt.1b ustawy o z dnia 15 
stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – myślał 
noblista, Czesław Miłosz, pisząc: Spisane będą czyny i rozmowy... Podpisana właśnie 
przez Prezydenta ustawa inwigilacyjna (4 lutego) otwiera przed służbami nowe 
możliwości: nasza korespondencja z klientem zostaje wywieszona do wglądu, jak 
majtki na wietrze, a we wrześniu, po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postę-
powania cywilnego z elektroniczną formą procedowania wszelkie dane klienta, 
jego interesy, problemy, roszczenia i oczekiwania powędrują stałym łączem do 
pokoiku z panem majorem, gdzie wprowadzone do zbioru i potraktowane odpo-
wiednim algorytmem, wraz z innymi danymi ze stałego nasłuchu, stworzą obraz 
każdego obywatela wraz z instrukcją obsługi: który guzik i kiedy nacisnąć, by ku-
kiełka zatańczyła, dała odpowiedni głos bądź podpisała kota. Ochrona tajemnicy 
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zawodowej odchodzi w niebyt i nikt i nic nie stanie w obronie jednej z najważ-
niejszych zasad zawodu, bez której klient większym zaufaniem obdarzy babkę 
klozetową niż adwokata czy radcę prawnego. Instytucja, która mogłaby się tym 
zająć, została złożona właśnie na ołtarzu woli narodu, a imię jego 18,6 (procent).

Cóż... mądrość ludowa powiada, że każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy 
ma szczęście do prawa. Tymczasem kolejny liczny rocznik zaczął aplikację w Ka-
towicach w poszukiwaniu swojego szczęścia, licząc na to, że posiądzie wiedzę 
rzetelną i prawdziwą, która pozwoli mu godnie żyć, realizować się intelektualnie 
i szczęśliwie umrzeć na koniec z mianem uczciwego człowieka. Otóż nic bardziej 
mylnego! Prawo to nie tablica Mendelejewa, można z nim zrobić wszystko (patrz: 
Wielki Strateg), i chociaż bardzo bym chciał podążyć za wykładem Profesora Zyg-
munta Tobora, że prawo bliższe sztukom pięknym jest (por. „W poszukiwaniu in-
tencji prawodawcy”, czyli co poeta miał na myśli), jednak wydarzenia ostatnich 
dni każą mi zweryfikować myśl Profesora: to nie sztuka, to kuglarstwo. Nie jest źle 
mieć drugi zawód, najlepiej spadkobiercy albo też stolarzem być, rodzicem dru-
giego i kolejnego dziecka bądź objąć funkcję prezesa zarządu KGHM (jeżeli został 
nim były skarbnik gminy, to: damy radę). Skłaniam się ku poglądowi, że zawód, 
który wykonywałem przez całe dorosłe życie uczynił ze mnie naiwnego cudaka, 
którego całą wiarę w prawo i demokrację, wiedzę i doświadczenie, można jednej 
nocy wyrechotać na sali sejmowej. 

Dlatego na kolejnych stronach kolega Arkadiusz Świderek przedstawia nowe 
zasady prawa upadłościowego i nową instytucję restrukturyzacji długów. Jak zna-
lazł w budżecie Państwa na ten i przyszły rok. Polecam lekturę wywiadu z Prof. dr 
hab. Jadwigą Glumińską-Pawlic, pamiętaną przez pokolenia aplikantów radcowskich 
w Katowicach. O podatkach można nieskończenie (ja mogę), ale odlot samolotu do 
Bangkoku przerwał rozmowę; zatem dalej wiedzieć nie będziemy, czy dałoby się 
skonstruować „dobre” podatki, a przynajmniej, czy z podatkami da się żyć. O jednym 
mogę zapewnić: da się żyć z podatków, do czego przekonuję kolejne roczniki aplikan-
tów, ale pogląd ten z trudem się przebija i młodzi radcowie wolą bodaj zajmować się 
niezapłaconymi fakturami, aplikowaniem do punktów nieodpłatnej pomocy praw-
nej, czy wreszcie lokować się na listach bezrobotnych w urzędach pracy. Wreszcie, 
wyjątkowo w tym numerze, kolejny wywiad z kolegą Zenonem Klatką w sprawie waż-
nej, coraz ważniejszej, bo tajemnicy zawodowej.... Kolega Maciej Czajkowski zapra-
sza na Kubę, najprawdziwszą, gdzie przednie cygara zwijane są na gorących udach 
Kubanek. Dr hab. Tomasz Kubalica zastanawia się, jak to jest z rzucaniem ziemi, skąd 
nasz ród, a koleżanka Maria Nogaj przynosi odrobinę kultury do naszego świata w te 
szare, ponure dni. Życzę przyjemnej lektury...

Redaktor Naczelny 
– Marek Wojewoda
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(Red.) Pani Profesor! Dlaczego 
jest Pani Przewodniczącą Krajo-
wej Rady Doradców Podatkowych, 
a nie Prezesem Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych? Pytam o to z pozycji 
wzgardzonego radcy prawnego.

Prof. Jadwiga Glumińska-Paw-
lic: Żartem czy serio? Jestem specja-
listką z zakresu prawa finansowego 
i potrafię liczyć... Sprawdziłam więc 
składki i wyszło mi, że u doradców jest 
taniej. No to nie miałam się nad czym 
zastanawiać. A mówiąc serio – podat-
kami zajmowałam się przez wiele lat 
tak w teorii, jak i w praktyce. Oprócz 
pracy naukowo-dydaktycznej na Wy-
dziale Prawa i Administracji UŚ przez 
15 lat orzekałam w sprawach podat-
kowych. Z czasem stało się to nudne 
i wtedy uznałam, że czas przejść „na 
drugą stronę mocy” i stanąć w obro-
nie uczciwego podatnika, który nie 
jest w stanie poradzić sobie w gąsz-
czu stale zmieniających się przepisów 
i nawet gdyby chciał prawidłowo ob-
liczyć i zapłacić podatek, to nie potrafi 
tego zrobić. A ponieważ znam się tro-
chę na podatkach i nie muszę się tego 

z obrzydzeniem uczyć więc wybrałam 
korporację doradców. Tym bardziej, że 
nie musiałam zdawać egzaminu, bo 
habilitacja z prawa finansowego po-
zwala na automatyczny wpis na listę 
doradców podatkowych. I co ważniej-
sze – tylko ta specjalizacja otwiera dro-
gę do zawodu! Zatem i w tym jestem 
lepsza od Kolegów profesorów. Mogę 
jeszcze dodać, że doświadczenie za-
wodowe i życiowe nauczyło mnie, iż 
zbyt głęboka wiara w siebie, zadufanie 
i przekonanie o własnej nieomylności 
często prowadzą do zguby. Jeśli włas-
nej – to ok, ale jeśli profesor zabiera 
się do sprawy, na której się nie zna, ale 
uczył się nie będzie, no bo przecież 
jest już profesorem i lepiej wie, to nie 
tylko się ośmiesza, ale może skrzyw-
dzić klienta. I stąd mój wybór tej kor-
poracji. A dlaczego zostałam Przewod-
niczącą KRDP? Odpowiedź jest prosta 
– bo delegaci na Zjazd mnie wybrali. 
Myślę, że u radców moje szanse były-
by znacznie mniejsze 

Nie podzielam tego poglądu, 
myślę o zdaniu ostatnim. Jako de-
legat na Zjazd radców prawnych 

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic,  
Kierownik Katedry Prawa Finansowego
Uniwersytetu Śl. 
Przewodnicząca Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych
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na pewno bym na Ciebie głosował. 
I głosy kaptował. A wracając do po-
datków... Wyrażę opinię być może 
kontrowersyjną, ale jestem do niej 
przywiązany: podatki to grabież...

A jaką mam gwarancję, że Ty byłbyś 
delegatem na Wasz Zjazd? Bo w Two-
ją siłę przekonywania jestem w stanie 
uwierzyć! Chociaż.... Nie takie rzeczy 
obiecywali mi faceci... A wracając do 
podatków – im bliżej terminu rocz-
nego rozliczenia podatku dochodo-
wego tym mój optymizm podatko-
wy słabnie. I po części przychylam 
się do Twojego poglądu, że podatki 
to grabież. W Polsce nie mamy bo-
wiem systemu podatkowego – przy 
czym będę się upierać – tylko zbiór 
przypadkowych regulacji mających 
na celu zasypywanie „dziur” budżeto-
wych. Stąd warto wreszcie poważnie 
porozmawiać o reformie systemu fi-
nansów publicznych, którego istot-
nym elementem – ale nie jedynym 
– są podatki. Politycy powinni ustalić 
katalog obowiązkowych zadań finan-
sowanych z budżetu (państwa i jst) 
a specjaliści powiedzą jaki jest ich 
koszt i czy są one możliwe do zre-
alizowania przy aktualnej kondycji 
finansowej państwa. Budżet to nie 
worek bez dna, a czynione z niego 
wydatki nie mogą być wypadkową 
żądań określonych grup nacisku, czy 
realizacją obietnic wyborczych. Na to 
na pewno nie starczy pieniędzy. No 
i wtedy zaczyna się to co ja nazywam 
„polowaniem na uczciwych”, a Ty gra-
bieżą.

W jednym z wywiadów poważ-
nego pisma użyłaś określenia „spra-
wiedliwy podatek”. Jak to rozumieć? 
Bo wiadomo, że podatki służyć mają 
utrzymaniu Państwa (czemu rze-
czywiście służą, to inna sprawa), ale 
„sprawiedliwy”?

Widzę, że niezbyt uważnie przeczy-
tałeś ten wywiad... To Redaktor nakłaniał 
mnie, by na ten temat porozmawiać. I sam 
na wstępie napisał, że kiedy do mnie za-
dzwonił z propozycją wywiadu to setnie 
się uśmiałam. Bo nie ma „sprawiedliwego 
podatku”. Podatek jest instrumentem fi-
skalnym, służącym zapewnieniu docho-
dów budżetowych. I zawsze będzie tak, 
że w subiektywnym odczuciu – wysoki 
czy niski – będzie przez każdego podat-
nika odbierany jako „niesprawiedliwy”. 
Zwłaszcza jeśli sąsiad czy kolega zapłaci 
mniej. Stąd zawsze podkreślam, że bu-
dżet ma określone „potrzeby” i żeby ktoś 
mógł zapłacić mniej, ktoś inny musi za-
płacić więcej. No i ten drugi zawsze bę-
dzie czuł się pokrzywdzony i oceniał swój 
wymiar podatku jako niesprawiedliwy. 

To w takim razie inaczej: jeżeli już 
godzimy się z podatkami nieuchron-
nymi, jak śmierć, to czy możliwe jest 
zbudowanie systemu podatkowego, 
który nie tylko spełniałby funkcję 
grabieżczą i finansował dzikie pomy-
sły polityków, ale w istotny sposób 
organizował społeczeństwo, służył 
tym lepiej i tym gorzej (jednocześ-
nie!) dającym sobie radę, pobudzał 
gospodarkę, wyznaczał kierunki roz-
woju, a jednocześnie nie zaniedby-
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wał kultury i nauki? Może to tylko 
marzenie, ale podskórnie czuję, że 
nie jest to niemożliwe. I czy są przy-
kłady, że w jakimś państwie, może 
nie tak idealnie – jednak się udało?

Nie znam nikogo, kto pogodziłby się 
z podatkami w równym stopniu jak ze 
śmiercią... Bo ona jest i nie mamy na nią 
wpływu. Natomiast podatki zależą od 
państwa i jego organów. Co oznacza, 
że czym polityka podatkowa bardziej 
restrykcyjna, a podatki coraz wyższe, 
tym w społeczeństwie bardziej roś-
nie opór wobec władzy. Nikt bowiem 
nie lubi dzielić się owocami własnej 
pracy nie uzyskując nic w zamian, bo 
przecież jedną z najistotniejszych cech 
podatku jest jego nieekwiwalentność. 
Stąd zawsze powtarzam studentom, 
że z podatkiem jest tak jak z moim wy-
nagrodzeniem za pracę w charakterze 
nauczyciela akademickiego: 10 proc. 
odbieram przy kasie, a 90 proc. to sa-
tysfakcja z wykonywania zawodu. Przy 
podatku ta proporcja jeszcze bardziej 
się zmienia – zapłata podatku w ter-
minie i w pełnej wysokości powinna 
dawać 100 proc. satysfakcji. Niestety 
w moim przypadku to się nie spraw-
dza... A czy możliwe jest zbudowanie 
systemu podatkowego, który godziłby 
interesy państwa i jednostki, bogatego 
i biednego, rozwoju gospodarki i finan-
sowania kultury? Obawiam się, że nie. 
Tak długo, jak długo istnieje państwo, 
które korzysta ze swoich uprawnień, to 
jego aparat przymusu zawsze będzie 
wykorzystywany do poboru podatków 
– „po dobroci czy po złości”, do egze-

kucji włącznie. Każda władza szybko 
się przyzwyczaja, że jest w stanie sobie 
poradzić nawet z najbardziej opornym 
podatnikiem nie zważając na starą za-
sadę, że nie zabija się kury, która znosi 
złote jajka. A jeśli już posuwa się tak 
daleko, to podatnik traci szacunek dla 
władzy lekceważąc swoje państwo 
i prawo. I zgadzam się z Twoim stwier-
dzeniem, że nie jest możliwe zbudo-
wanie takiego systemu podatkowego, 
który by pogodził tak sprzeczne inte-
resy. Tym bardziej, że władza zawsze 
próbuje jak daleko może się posunąć 
w „grabieży” podatnika. Stąd warto 
przypomnieć starą opowieść jak to król 
podnosił podatki i wysyłał giermków, 
by sprawdzali jak lud to przyjmuje. Po-
czątkowo wracali z dobrą nowiną: pła-
cą! Później było już gorzej: płaczą i pła-
cą. Aż w końcu: już nie płacą. Teraz się 
śmieją! To oznacza, że król przekroczył 
granicę możliwości podatników. A ona 
jest różna, bowiem podatnik też ma 
swoje potrzeby i swój rozumek. I tak 
sobie myśli: najpierw jak będę miał, 
potem jak będę chciał...

Zabrzmiało to trochę, jak w sta-
rym przysłowiu: ten się śmieje, kto 
się śmieje ostatni albo inaczej: goły 
ale wesoły. Przecież nie żyjemy 
w monarchii absolutystycznej, prze-
cież to „nasi ludzie”, ci których wy-
braliśmy gotują nam ten los. Zawsze 
wydaje im się, że wiedzą lepiej, jak 
wydać nasze pieniądze. A zatem: czy 
możliwe jest istnienie państwa bez 
podatków? Obawiam się, że nie usły-
szę nic dobrego... 
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Już dawno temu powiedziano: punkt 
widzenia zależy od punktu siedzenia. 
Opozycja zawsze krytykuje władzę za 
podatki, ale kiedy sama wygrywa wy-
bory od razu zaczyna przy nich „maj-
strować”. Bo jednym z powodów zmian 
w ustawach podatkowych jest koniecz-
ność realizacji obietnic wyborczych, któ-
re pociągają za sobą albo zwiększenie 
wydatków budżetowych, albo wpro-
wadzenie przywilejów dla niektórych 
grup, co i tak w konsekwencji powo-
duje zwiększenie obciążeń dla innych. 
A politykom nie tylko wydaje się, że oni 
wiedzą lepiej. Oni po prostu wiedzą le-
piej! Proszę sobie wyobrazić, że do tej 
pory nikt z polityków nie zwrócił się do 
naszej korporacji z wnioskiem (boję się 
użyć zwrotu „z prośbą”) o opinię w spra-
wie projektowanych i wprowadzanych 
zmian. Ba, część z nich nie znając przepi-
sów ustawy o doradztwie podatkowym 
(ale także i innych przepisów o zawo-
dach prawniczych) posługuje się obraź-
liwymi dla nas wszystkich stereotypami, 
że my (także radcowie i adwokaci) robi-
my wszystko, żeby nasi klienci nie płacili 
podatków. Tymczasem sami dla siebie 
ustalają „diety” niepodlegające opodat-
kowaniu. A wracając do ostatniego py-
tania – jeśli nie będzie podatków to nie 
będzie budżetu i tym samym nie będzie 
państwa i jego instytucji. Bo władza bez 
pieniędzy nie jest władzą. I jej nie cho-
dzi tylko o rządzenie społeczeństwem, 
ale przede wszystkim – powiem brzyd-
ko – o „dorwanie się do kasy”. I znowu 
powiem oczywistą oczywistość: jak nie 
wiadomo o co chodzi to chodzi o pie-
niądze. Zazwyczaj nie swoje.

W takim razie, Pani Profesor, jak 
żyć!?

To pytanie, które usłyszała cała Pol-
ska, nie było na szczęście skierowa-
ne do mnie. Ale i Premier, do którego 
było ono skierowane nie udzielił na 
nie odpowiedzi. Bo był politykiem i on 
wiedział jak ma żyć, ale tą wiedzą nie 
chciał się dzielić z nikim... Bo miało 
być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. 
A jak żyć? Myślę, że uczciwie, godnie, 
na lekkim luzie – bo gdybym ja miała 
całkiem poważnie brać wiedzę, którą 
mam o budżecie i podatkach to już by 
mi w życiu nie było tak wesoło... Za-
tem podchodźmy do podatków i do 
życia z lekkim dystansem. To ostatnie 
mamy przecież tylko jedno. A podatki 
były, są i będą – jak w starym dowcipie 
o pewnej kolorowej armii. Zatem trak-
tujmy je tak, jak na to zasługują, czyli 
bez emocji, bo i tak nie mamy na nie 
wpływu, a często i wiedzy. A dowo-
dem na to niech będzie wypowiedź na 
kolokwium habilitacyjnym młodego 
uczonego, który odpowiadając krótko 
na moje niezbyt trudne pytanie rzekł: 
„ach, podatki... Upsss”. I tę odpowiedź 
uznałam za wystarczającą, podnosząc 
w podsumowaniu dyskusji, że jego 
błyskotliwość i przekonanie o tym, że 
wie co mówi, zupełnie mnie usatysfak-
cjonowała.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Redakcja: Do tego numeru na-
szego czasopisma opracowałeś ob-
szerne omówienie 34-stronicowego 
uzasadnienia postanowienia Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie w spra-
wie tajemnicy zawodowej, Dlaczego 
uznałeś, że jest ono takie ważne?

Zenon Klatka: Sprawy związane 
z tajemnicą zawodową stają się coraz 
częściej nie tylko tematem doktryny, ale 
również problemem praktyki radcow-
skiej. Dotyczy to w szczególności sądo-
wego zwolnienia w trybie art. 180 §2 
kpk z obowiązku jej dochowania w po-
stępowaniu karnym i postępowaniach 
do niego odsyłających (karne skarbowe, 
przed sejmową komisją śledczą). 

Niejednoznaczność przesłanek 
zwolnienia powoduje nie tylko skłon-
ność do rozszerzającej interpreta-
cji przez prokuratorów występują-
cych z wnioskiem o zwolnienie, ale 
i często różne stanowiska zajmowane 
przez sądy. Czasami jest to związane 
również z ujawnianiem dokumentów 
zatrzymanych w toku przeszukania 
kancelarii. 

Czy w tej sprawie też były różne 
stanowiska? 

Tak. Sąd Okręgowy zwolnił adwoka-
ta z obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej zaś Sąd Apelacyjny zmie-
nił to zaskarżone postanowienie i nie 
uwzględnił wniosku o zwolnienie.

Co było szczególnego w tej sprawie? 

Postępowanie prokuratora przed 
i po wystąpieniu z wnioskiem, samo 
sformułowanie wniosku o zwolnienie 
i argumentacja sądu pierwszej instancji. 

W omawianej sprawie prokurator 
prowadził sprawę o podrobienie te-
stamentu (wartość masy spadkowej 
wynosiła 4,5 mln złotych). Dokona-
no zatrzymania adwokata zajmują-
cego się tą sprawą i przedstawiono 
mu zarzut, a następnie zażądano od 
osób znajdujących się w jego kan-
celarii wydania dokumentacji zwią-
zanej z prowadzonymi przez niego 
sprawami cywilnymi, a także rejestru 
klientów. Przeszukano też pomiesz-
czenia kancelarii i zabezpieczono 

Rozmawiamy z kolegą Zenonem Klatką, 
nietypowo, bo w kolejnym wywiadzie numeru, 
ale rzecz jest ważna... 
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akta spraw dotyczące 708 klientów, 
jak i akta 154 spraw aktualnie pro-
wadzonych. Istotne dla sprawy jest 
to, że prokurator już po 2 dniach 
od wszczęcia śledztwa wystąpił do 
sądu w trybie art. 180 §2 kpk i art. 
226 kpk, o zgodę na wykorzystanie 
zabezpieczonych dokumentów „ce-
lem ujawnienia podrabianego testa-
mentu oraz danych spadkobiercy, 
który zlecił podrobienie testamentu 
adwokatowi”. Po złożeniu tego wnio-
sku prokurator dokonywał dalszych 
czynności wykrywczych w śledztwie 
( jedną z przesłanek ustawowych 
zwolnienia jest przecież niemoż-
ność ustalenia danej okoliczności 
przy pomocy innych dowodów, co 
oczywiście oznacza, że przeprowa-
dzenie wszelkich możliwych dowo-
dów musi poprzedzać wystąpienie 
z wnioskiem). Uzasadniając wniosek 
prokurator wskazywał, iż uzasadnio-
ne jest podejrzenie, że zatrzymana 
dokumentacja zawiera informację 
umożliwiającą „ustalenie okoliczno-
ści istotnych dla dalszego toku po-
stępowania, bo dotąd nie ustalono 
źródła dowodowego dostarczające-
go takich informacji”.

Sąd Okręgowy zgodził się na przej-
rzenie całej tej dokumentacji „celem 
odnalezienia i zidentyfikowania wśród 
nich… ewentualnie podrobionego te-
stamentu i danych spadkobiercy, który 
zlecił ewentualne podrobienie”. Na ta-
kie postanowienie zażalenie złożył po-
dejrzany i jego obrońca. Sąd Apelacyj-
ny zmienił zaskarżone postępowanie 
i nie uwzględnił wniosku prokuratora. 

Czy organy adwokatury udzieliły 
pomocy podejrzanemu adwokatowi? 

Tak. Sposób ich działania wymaga 
rozważenia i w naszym samorządzie. 

Zażalenie na postanowienie o zwol-
nieniu złożył również substytut gene-
ralny podejrzanego adwokata wyzna-
czony przez dziekana rady adwokackiej 
[ustanowiono go w trybie art. 459 §3 
kpk, który daje możliwość złożenia za-
żalenia także osobie, której postano-
wienie bezpośrednio dotyczy. Osoba 
taka, niebędąca stroną, może ustano-
wić pełnomocnika, jeżeli wymagają 
tego jej interesy w toczącym się postę-
powaniu (art. 87 §1 kpk). Przyjmuje się 
też, że na postanowienie o odmowie 
przyjęcia takiego zażalenia również 
służy zażalenie]. Substytut ten zarzucił, 
iż naruszono art. 180 §2 kpk poprzez 
nieprecyzyjne wskazanie mających być 
ujawnionych okoliczności, co może 
prowadzić do dowolnego uzupełnie-
nia zakresu zezwolenia. W tej sprawie 
wystąpił do sądu również dziekan rady 
adwokackiej przedstawiając jej sta-
nowisko i podkreślając, że zagrożone 
są prawa 708 osób, które powierzyły 
adwokatowi swoje tajemnice i mają 
prawo żądać ich uszanowania. Prezes 
NRA w wystąpieniu do Prokuratora Ge-
neralnego przedstawił zastrzeżenia do-
tyczące działań prokuratora uznając, że 
wynikające z nich naruszenie tajemni-
cy adwokackiej godzi w konstytucyjne 
wolności i prawa. 

Trzeba tu dodać, że skuteczność 
działania zarówno podejrzanego ad-
wokata, jego obrońcy jaki i działań sa-
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morządu potwierdza zasadność art. 19 
Kodeksu Etyki, który stanowi, że „radca 
prawny powinien podejmować wszel-
kie przewidziane prawem środki dla 
uniknięcia lub ograniczenia określo-
nego w przepisach prawa zwolnienia 
go z obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej”. O włączaniu samorządu 
w przeszukanie radcy prawnego stano-
wi art. 18 tego Kodeksu.

Uzasadnione jest również zale-
cenie, by radca prawny informował 
dziekana rady izby o postępowaniu 
prowadzącym do zwolnienia go z ta-
jemnicy zawodowej (taki obowiązek 
proponowano w projekcie Kodeksu 
Etyki z 2013 roku – nie znalazł się on 
jednak w Kodeksie Etyki uchwalonym 
w 2014 roku, ani też w regulaminie 
wykonywania zawodu). 

Aktywność organów samorządu 
w celu zminimalizowania zwolnień 
z tajemnicy zawodowej, a w szcze-

gólności w celu doprowadzenia do 
jednoznacznego zakresu takiego 
zwolnienia jest uzasadniona tym, że 
do zadań samorządu należy udział 
w zapewnieniu warunków do wyko-
nywania ustawowych zadań radców 
prawnych oraz reprezentowanie 
i ochrona ich interesów zawodo-
wych. Te same uwagi należy odnieść 
do aktywności samorządu w przy-
padku przeszukań u radcy prawnego. 
W tym zakresie prawo samorządo-
we ograniczyło się do opracowanej 
przez OBSiL Instrukcji udostępnianej 
aplikantom w podręczniku. 

Wydaje się pożądane, by procedu-
ry co do obu tych problemów zawar-
te zostały w stosownym regulaminie 
(nasza rada wypełniła częściowo lukę 
podejmując uchwałę o sposobie spra-
wowania asysty przy przeszukaniach). 

Dziękujemy bardzo za rozmowę.

Żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie bez zdobycia się na opór czynny, 
znosić gospodarki bandytów podtrzymywanych przez władzę i władz pod-
trzymywanych przez bandytów. I jeśli takim społeczeństwem jesteśmy - po-
dobnych gospodarzy powinniśmy się pozbyć.

 - Józef Piłsudski

Konkurencja partyjna poszła u nas... tak dziwacznie i tak ostro, a zarazem 
z tak wielką ilością kłamstwa i łajdactwa, że od razu zaczęło się wytwarzać 
to, co nazwałem: cloaca maxima. Każde nadużycie, każde łajdactwo było 
dobrym wtedy, gdy robił je członek partii własnej, złym zaś tylko wtedy, gdy 
robił je członek innej partii.

 - Józef Piłsudski
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Maciej 
Czajkowski

III BAL DZIECI RADCÓW PRAWNYCH 

Gdy Prezydium Mikołajów ogłasza 
Bal dla dzieci radców prawnych, może-
cie być pewni, że zabawa będzie muro-
wana i atrakcji nie zabraknie. Nie inaczej 
było i w tym roku, kiedy to w Teatrze 
Ateneum nasi milusińscy mogli wziąć 
udział nie tylko w radosnej, świątecznej 
celebracji, ale również bawić się w trak-
cie spektaklu „Biegnijcie do szopki”. Pre-
zydium Mikołajów z radością i dużą 
satysfakcją oznajmia, że odzew rodzi-
ców i ich pociech był nadzwyczajny, 
a zainteresowanie i frekwencja przeszła 
najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy za-
tem pewni, że również w roku 2016 Mi-
kołaj nie zapomni ani o Najmłodszych, 
ani o katowickiej OIRP, a nasze pociechy 
ponownie spotkają się w wyjątkowo ra-
dosnych, świątecznych okolicznościach.

SPOTKANIE WIGILIJNE 2015

Tradycja rzecz święta, więc 16 
grudnia na Scenie Kameralnej Teatru 
Śląskiego spotkali się radcy prawni na 
uroczystej wigilijce. Członkowie Rady 
mieli honor i zaszczyt gościć wielu zna-
mienitych gości z zaprzyjaźnionych 
samorządów zawodowych i sądów. 

Dziekan Ryszard Ostrowski powitał 
przedstawicieli samorządów: Prezesa 
Rady Izby Notarialnej w Katowicach 
not. Adama Sadowskiego, Przedsta-
wiciela Rady Izby Komorniczej w Kato-
wicach kom. Bernadetę Brzóskę, prof. 
dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic 
– Przewodniczącą Krajowej Rady Do-
radców Podatkowych, sędziów: Preze-
sa Sądu Okręgowego w Katowicach 
SSO Jacka Gęsiaka, Wiceprezesa Sądu 
Apelacyjnego Marka Procka oraz SSA 
Mariusza Żaka, SSA Bożenę Brewczyń-
ską, SSA Wiesława Kosowskiego, Wice-
prezesa Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego Rafała Wolnika, sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Ewę Madej i Adama Mikusińskiego, 
byłych Dziekanów OIRP w Katowicach 
r.pr. Zenona Klatkę, r.pr. Piotra Bobera, 
przedstawicieli organów krajowych 
i okręgowych samorządu radcow-
skiego, członków Klubu Seniora OIRP 
w Katowicach, opiekunów lat oraz 
wykładowców aplikacji radcowskiej, 
przedstawicieli aplikantów radcow-
skich oraz nieocenionych pracowni-
ków biura naszej Izby. Spotkanie miało 
wyjątkowo serdeczny charakter, a jego 
uczestnikom jeszcze długo dźwięcza-
ły w uszach słowa profesora Czesława 
Martysza: „Nie dajmy się podzielić. 
Bądźmy razem!”, które zapewne wy-
raziły odczucia wszystkich zebranych, 
jako że czas świąteczny i panująca 
wtedy magiczna atmosfera służyć 
winny przede wszystkim idei pojed-
nania i refleksji, bliskości i zrozumie-
nia, spokoju i wybaczenia. Świąteczna 
atmosfera towarzyszyła gościom rów-
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nież po zakończeniu części oficjalnej, 
kiedy to wszyscy dzielili się opłatkiem 
i najlepszymi życzeniami. Szkoda tyl-
ko, że święta są raz do roku…

III BAL RADCÓW PRAWNYCH

Karnawał w tym roku był wyjątko-
wo krótki, więc czas do „balowania” 
w prawdziwym tego słowa znaczeniu 
należało wykorzystać do maksimum. 
Do serca tę radę wzięli sobie radcy 
prawni, którzy spotkali się 30 stycznia 
wieczorem, by w olśniewających kre-
acjach rzucić się w wir karnawałowe-
go szaleństwa. Elegancja, styl i szyk, 
gracja i wdzięk wirujące po parkiecie 
w rytm przebojów starych i nowych, 
to już można powiedzieć wizytów-
ka Balu Radców Prawnych. A gdy do 
tego dodać jeszcze znakomitą kuch-
nię, przyjacielską atmosferę i radosne, 
ożywione dyskusje przy ustrojonych 
stołach, to mamy sprawdzony przepis 
na doskonałą imprezę, której kolejnej 
edycji możemy być pewni w karnawa-
le 2017 roku.

RADCY PRAWNI, LEKARZE, FARMACEUCI

Współpraca naszych grup zawodo-
wych zacieśnia się konsekwentnie i to 
nie tylko na płaszczyźnie integracyjnej 
oraz sportowej. Nie uprzedzając jed-
nak faktów informujemy, że w ostat-
ni weekend stycznia w Szczyrku przy 
niestety odrobinę kapryśnej pogodzie 
odbył się organizowany przez Okręgo-

wą Izbę Radców Prawnych w Katowi-
cach wraz ze Śląską Izbą Lekarską oraz 
Śląską Izbą Aptekarską kolejny SKIM&L 
czyli III Narciarski Puchar Lekarzy, Far-
maceutów i Radców Prawnych. Braki 
pogodowe zrekompensowała wspa-
niała frekwencja wszystkich grup za-
wodowych, a sportowa rywalizacja 
szła w parze nie tylko z integracją, ale 
również z edukacją. Zaproszeni eks-
perci wygłosili bardzo ciekawe wy-
kłady z pogranicza sportu, medycyny 
i prawa. „Marzenia się nie spełniają” 
– o treningu mentalnym w sporcie. 
„Przygotowanie i tunning nart w nar-
ciarstwie alpejskim”, „Ubezpieczenie 
NNW oraz OC w praktyce – na co upra-
wiający sporty zimowe powinni zwró-
cić uwagę?”, „Prawdziwa historia pol-
skiego narciarstwa alpejskiego” oraz 
wygłoszony przez naszego prelegenta 
mec. Ludwika Żukowskiego „Wpływ 
zmian ustawy prawo o sporcie na od-
powiedzialność uprawiających sport 
zawodniczo”. Jak więc widać, SKIM&L 
CUP to nie tylko wiatr we włosach, 
tyczki i klang wiwatujących kibiców, 
ale również interdyscyplinarna eduka-
cja i panelowe dyskusje. Już teraz za-
praszamy do rezerwowania wolnego 
weekendu na przełomie stycznia i lu-
tego przyszłego roku, aby w pięknych 
Beskidach posmakować rywalizacji 
i białego szaleństwa na słynnych tra-
sach zjazdowych w Szczyrku.

Maciej Czajkowski
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A W KRAJOWEJ RADZIE

Nie da się 
ukryć, że XI 
posiedzenie 
Krajowej Rady 
Radców Praw-
nych bieżącej 
kadencji (11-12 
grudnia 2015 
r.) zdominowa-
ła sprawa, któ-
ra w ogóle nie 
została prze-

widziana w porządku obrad. Natłok 
zdarzeń i narastające napięcie wokół 
„działań naprawczych” emanacji na-
rodu w postaci aktywizującej się nocą 
większości sejmowej, nie mogły Kra-
jowej Rady pozostawić obojętną, na 
to szczególnego rodzaju widowisko. 
Pojawiły się głosy, że i tak za późno, 
szczególnie wobec natychmiastowej 
reakcji Naczelnej Rady Adwokackiej 
na wydarzenia związane z Trybuna-
łem Konstytucyjnym; tu trzeba przy-
znać: budzącej szacunek i zazdrość 
(WK pisze o sobie, ale nie jest w tym 
odosobniony). Po wielu dyskusjach, 
które zepchnęły przewidziany porzą-
dek obrad na dalszy plan, w kolejnym 
dniu obrad Krajowa Rada podjęła 
uchwałę, której treść WK publikuje 
poniżej. Uchwała została podjęta, co 
istotne, wszystkimi głosami za bez 
głosów przeciw i wstrzymujących się. 

To był gorący czas: KRRP przygo-
towała opinię amicus curiae w spra-
wie ustawy nowelizującej ustawę 
o Trybunale Konstytucyjnym, którą 
na rozprawie (09.12.2015) prezen-
tował Wiceprezes KRRP dr hab. prof. 

nadzw. Arkadiusz Bereza oraz radca 
prawny prof. nadzw. Sławomir Patyra. 
Zdaniem KRRP sama ustawa noweli-
zująca, jak również cztery jej przepisy 
są niezgodne z ustawą zasadniczą. 
Nadto zajmowaliśmy stanowisko 
w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw, 
ochrony (a raczej jej braku) tajemnicy 
obrończej i zawodowej w tej ustawie, 
stanowisko w sprawie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o służbie cywil-
nej oraz projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw. 

Prezes KRRP, Dariusz Sałajewski, 
23 grudnia 2015 r. wystosował apel 
do Prezydenta RP z wezwaniem, by 
skorzystał z prewencyjnej kontroli 
kolejnej ustawy dotyczącej Trybu-
nału Konstytucyjnego wystąpił do 
Trybunału z wnioskiem o zbadanie 
zgodności niektórych jej przepisów 
z Konstytucją. 

Ci spośród czytelników korespon-
dencji WK, którzy śledzili szyderczy 
ubaw posłów większości podczas 
nocnych transmisji telewizyjnych 
z sali sejmowej, wiedzą doskonale na 
co to wszystko się zdało. 

Na ostatnim posiedzeniu KRRP, 
tym rozdyskutowanym w sprawie 
wspólnego stanowiska w sprawie 
zdarzeń wokół Trybunału Konstytu-
cyjnego, spośród innych, podjęte 
zostały uchwały w sprawie określe-
nia zasad przeprowadzenia w okrę-
gowych izbach radców prawnych 
wyborów delegatów na XI Krajowy 
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Zjazd Radców Prawnych (tak, to już 
w tym roku) oraz nowego regula-
minu zasad wypełniania obowiązku 
doskonalenia zawodowego przez 
radców prawnych i zadań organów 
samorządu służących przestrzeganiu 
tego obowiązku (na kolejnych stro-
nach szczegółowo pisze o tym ko-
lega Janusz Wiltos). I kiedy w końcu 
szanowni zebrani wyrazili zgodę na 
podpisanie aneksu do umowy ge-
neralnej w sprawie programu ubez-
pieczeniowego odpowiedzialności 
cywilnej radców prawnych – zaczęły 
się schody. 

Otóż w następstwie wysokich 
kwalifikacji negocjacyjnych naszych 
kolegów, a może raczej niższych od 
spodziewanych wypłat odszkodo-
wań z tytułu OC radcy prawnego, 
ubezpieczyciel zgodził się na obni-
żenie miesięcznej składki o 3 złote. 
I nie spodobało się członkom Kra-
jowej Rady, że zapobiegliwe nasze 
Prezydium zamyśliło przechwycić 
ową kwotę w całości do budżetu 
centralnego. Argument był taki oto, 
że bez tych pieniędzy Krajowa Rada 
się zawali i okręgowe izby pozostaną 
jak te sieroty porzucone na pastwę, 
samotne i bezradne. Pogląd ten nie 
spotkał się z ogólnym aplauzem, 
a kiedy na koniec okazało się, że pro-
jekt budżetu  (który miał być uchwa-
lony) nie prezentuje żadnych danych 
porównawczych i wersji alternatyw-
nych, WK się wkurzył i wniósł o odło-
żenie głosowania nad budżetem do 

posiedzenia marcowego Krajowej 
Rady, skazując Prezesa na prowizo-
rium. Albowiem ustalonego porząd-
ku, świętej i nienaruszalnej zasady 
podziału składki 70/30 bronić bę-
dziemy, jak niepodległości. W ostat-
nim głosowaniu tego dnia, niepod-
ległość (przynajmniej do marca) 
została obroniona. 

W myśl nowej (dwuletniej) trady-
cji Krajowa Rada po raz trzeci zorga-
nizowała uroczystą inaugurację roku 
szkoleniowego dla aplikantów oraz 
wieczorne spotkanie noworoczne. 
W spotkaniu wzięli udział: Andrzej 
Rzepliński, prezes Trybunału Konsty-
tucyjnego, Witold Pahl, członek Try-
bunału Stanu, Dariusz Zawistowski 
przewodniczący Krajowej Rady Są-
downictwa, Adam Bodnar, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Arkadiusza Myr-
cha, poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej prezes Adwokatury Litew-
skiej Ignas Vegele, Andrzej Zwara, 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 
Andrzej Kalwas oraz Zenon Klatka, 
byli prezesi KRRP, prezesi samorzą-
dów zaufania publicznego, członko-
wie KRRP, dziekani okręgowych izb 
radców prawnych. A także przedsta-
wiciele mediów.

Z wyliczenia powyższego wynika, 
że zabrakło tego, który zawsze dotąd 
w spotkaniach tych uczestniczył: Mi-
nistra Sprawiedliwości. I niech każdy 
sobie myśli, co chce...

Wasz Korespondent
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STANOWISKO 
Krajowej Rady Radców Prawnych 

z dnia 12 grudnia 2015 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża głębokie zaniepokojenie 
ostatnimi wydarzeniami naruszającymi fundamenty demokratycznego 
państwa prawnego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, będąca najwyższym źródłem 
prawa, zobowiązuje wszystkie organy władzy publicznej do działania na 
podstawie i w granicach prawa.

Dlatego z ubolewaniem obserwujemy przypadki braku respektowa-
nia reguł i wartości wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
polegające na:
•	 kwestionowaniu podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 
opierającego się na podziale i równowadze władzy ustawodaw-
czej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej,
•	 podważaniu niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości 
sędziów,
•	 deprecjonowaniu pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjne-
go i jego orzeczeń.

Takie zachowania podważają również pozycję Rzeczypospolitej Pol-
skiej w demokratycznej rodzinie narodów.

Ufając zatem, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel działań dla 
wszystkich podmiotów życia politycznego i społecznego, Krajowa Rada 
Radców Prawnych, jako reprezentant zawodu zaufania publicznego, ape-
luje o zaprzestanie działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych 
spustoszeń w życiu publicznym.

Krajowa Rada Radców Prawnych oczekuje, że wszyscy uczestnicy ży-
cia politycznego i społecznego naszego kraju podejmą wspólne wysiłki 
na rzecz przywrócenia szacunku dla prawa i jego instytucji, które są gwa-
rantem społeczeństwa obywatelskiego i jego dalszego rozwoju.

Krajowa Rada Radców Prawnych deklaruje, że samorząd radców praw-
nych zawsze będzie stał na straży praw, wolności i swobód obywatel-
skich oraz aktywnie uczestniczył w procesie stanowienia i stosowania 
prawa, w oparciu o niepodważalne normy i wartości wyrażone w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej i w umowach międzynarodowych, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 Krajowa Rada Radców Prawnych
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Radca prawny 
Janusz Wiltos

Krajowa Rada Radców Prawnych 
uchwałą nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 
2015 r. zatwierdziła „Regulamin zasad wy-
pełniania obowiązku doskonalenia zawo-
dowego przez radców prawnych i zadań 
organów samorządu służących zapew-
nieniu przestrzegania tego obowiązku” 
(pełny tekst Regulaminu zamieszczony 
jest na stronie internetowej Izby).

Postanowienia Regulaminu, w po-
łączeniu z dokonaną w sierpniu 2015 r. 
nowelizacją art. 60 ustawy o radcach 
prawnych, w kilku przypadkach istot-
nie weryfikują dotychczasowe zasady 
organizacji doskonalenia zawodowego 
a przede wszystkim – osadzają kon-
kretne obowiązki radców prawnych 
w realiach nakazu ustawowego, które-
go złamanie może skutkować odpowie-
dzialnością dyscyplinarną. 

Ze wszech miar celowe wydaje się 
zatem wskazanie Koleżankom i Kole-
gom na główne kierunki wprowadzo-
nych zmian a także wynikające z nich 
konsekwencje.

* * *

Dotychczasowy, ogólny model 
organizacji i realizacji procesu do-
skonalenia zawodowego pozostał 
w zasadzie nienaruszony. Utrzymany 
jest obowiązek uzyskania przez rad-
cę prawnego co najmniej 40 punk-
tów w 3-letnim cyklu szkoleniowym, 
(ramy czasowe cyklu obecnego obej-
mują okres od 1 stycznia 2015 r. do 
31 grudnia 2017 r.). Analogicznie, jak 
w latach ubiegłych, obowiązek do-
skonalenia zawodowego realizowa-
ny może być poprzez udział w cha-
rakterze słuchacza lub wykładowcy 
w różnych formach doskonalenia za-
wodowego z zakresu prawa (w tym 
– nauki prawniczego języka obcego), 
ukończenie studiów doktoranckich 
lub podyplomowych z zakresu pra-
wa, publikowanie prawniczych ksią-
żek, artykułów lub komentarzy a tak-
że uczestniczenie w konferencjach 
lub seminariach z zakresu prawa. 
Niezmieniona została również ilość 
punktów przyznawanych za udział 
w różnego rodzaju szkoleniach i kur-
sach (w przypadku słuchaczy – 2 pkt 
za 1 godzinę lekcyjną zajęć, w przy-
padku wykładowcy – 4 pkt, w przy-
padku szkoleń prowadzonych przez 
innego organizatora niż samorząd 
radców prawnych – odpowiednio 1, 
2 pkt). Zweryfikowane zostały nato-
miast zasady punktacji innych form 

DOSKONALENIE ZAWODOWE   
- NOWA UCHWAŁA KRRP
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doskonalenia zawodowego. I tak:
 – za uczestnictwo w szkoleniu e-learnin-
gowym przyznawane będą 2 punkty za 
każde 25 ekranów szkolenia

 – za ukończenie studiów doktoranckich 
lub podyplomowych – 25 pkt 

 – za publikację książkową o tematyce 
prawniczej – 15 pkt 

 – za publikację o charakterze naukowym 
lub publicystyczno-prawnym – 10 pkt

 – za udział w konferencji lub seminarium 
naukowym z zakresu prawa – 5 pkt.

Istotne novum wprowadza § 7 
ust.1 Regulaminu. Zgodnie z zawar-
tą tam regulacją, co najmniej po-
łowa z punktów wymaganych do 
uzyskania w danym cyklu szkolenio-
wym wynikać musi z udziału w for-
mach doskonalenia zawodowego 
organizowanych przez samorząd 
radców prawnych.

Nowością jest także przewidziana  
w § 12 Regulaminu instytucja „patronatu”.

Organizatorami „punktowanego” 
doskonalenia zawodowego mogą 
być organy samorządu radców praw-
nych oraz uniwersytety i szkoły wyż-
sze. Przyznanie natomiast punktów za 
udział w formach doskonalenia zawo-
dowego organizowanych przez inne 
podmioty nastąpić może pod warun-
kiem objęcia ich patronatem Krajowej 
Rady Radców Prawnych lub właści-
wych rad okręgowych izb radców 
prawnych. Objęcie patronatem nastę-
puje na wniosek zainteresowanego 
podmiotu (organizatora), w którym 
zawrzeć należy założenia tematyczne 
i szczegółowy ich opis, osoby prowa-
dzące oraz warunki i miejsce przepro-

wadzenia danej formy doskonalenia 
zawodowego.

Powyższą regulację polecam 
zwłaszcza uwadze Koleżanek i Kole-
gów uczestniczących w „zbiorczych” 
szkoleniach zawodowych organizo-
wanych dla własnej obsługi prawnej 
przez „dużych” pracodawców i zlece-
niodawców (Izba i urzędy skarbowe, 
jednostki policji, zawodowej straży 
pożarnej, rozbudowane terytorialnie 
spółki itp.). Wymóg „patronatu” będzie 
tu miał pełne zastosowanie. 

* * *
Począwszy od roku 2008, tj. od 

daty podjęcia przez Krajową Radę 
Radców Prawnych pierwszej uchwały 
określającej zasady wypełniania przez 
radcę prawnego obowiązku brania 
udziału w szkoleniach zawodowych 
(nr 30/B/VII/2008) – sporną była spra-
wa odpowiedzialności radców praw-
nych, którzy nie uzyskali w danym cy-
klu szkoleniowym wymaganej ilości 
punktów.

Organy samorządu radcowskie-
go stały na stanowisku, że powyższe 
stanowi delikt rodzący odpowiedzial-
ność dyscyplinarną. Uzasadnienie 
takiego stanowiska było proste. Obo-
wiązkiem radcy prawnego, zgodnie 
z art.23 ust.1 obowiązującego wów-
czas Kodeksu etyki… było ustawicz-
ne samokształcenie a uchybienie 
temu obowiązkowi w wymiarze na-
kazanym uchwałą KRRP (która zgod-
nie z art.60 pkt.7 urp uprawniona była 
do koordynowania doskonalenia za-
wodowego radców prawnych) sta-
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nowić miała podstawę odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej (art.64 ust.1 pkt 
2 ustawy o radcach prawnych oraz 
art.4 ust.1 Kodeksu etyki radcy praw-
nego z 2007 r.).

Powyższe stanowisko zostało zwe-
ryfikowane orzecznictwem Sądu Naj-
wyższego, który w kilku wyrokach 
wydanych w następstwie skarg ka-
sacyjnych wniesionych od orzeczeń 
sądów dyscyplinarnych wyraził jed-
noznaczny pogląd, że uprawnień 
Krajowej Rady Radców Prawnych do 
koordynowania doskonalenia zawo-
dowego, przewidzianych art.60 pkt.7 
urp, nie sposób uznać za źródło nor-
my kompetencyjnej, z której wynika 
prawo do nakładania na radców praw-
nych obowiązków obwarowanych 
odpowiedzialnością dyscyplinarną. 
Źródłem takim nie może być również 
przepis art.57 pkt.7 urp stanowiący 
o uprawnieniach Krajowego Zjazdu 
Radców Prawnych do uchwalania za-
sad etyki. W ocenie Sądu Najwyższego 
niedopuszczalne było zatem stosowa-
nie sankcji dyscyplinarnych za niewy-
konanie obowiązków (30 lub 40 pkt 
w cyklu szkoleniowym) nałożonych na 
radcę prawnego bez wyraźnego upo-
ważnienia ustawowego (vide nr wyrok 
SN z dnia 6 listopada 2014 r. sygn. SDI 
32/14, LEX nr 1541265).

Konsekwencją takiego stanowi-
ska Sądu Najwyższego była prze-
prowadzona w sierpniu 2015 r. no-
welizacja art.60 urp. W przepisie tym 
dodany został pkt.8 lit.h zawierający 
upoważnienie Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych do „… uchwalania re-

gulaminów dotyczących dopełnie-
nia obowiązku zawodowego radców 
prawnych w zakresie doskonalenia 
zawodowego i uprawnień organów 
samorządu służącym zapewnie-
niu przestrzegania tego obowiązku 
przez radców prawnych”.

Nowelizacja spowodowała, iż 
uchwalane przez KRRP rygory do-
skonalenia zawodowego (cykle 
szkoleniowe, formy doskonalenia, 
ilość wymaganych punktów itd.) zy-
skały oparcie ustawowe a co za tym 
idzie – ich nieprzestrzeganie skutko-
wać może postępowaniami dyscy-
plinarnymi.

Stosownie do § 17 Regulaminu 
– po zakończeniu cyklu szkolenio-
wego dziekani rad oirp zobligowani 
będą do sporządzenia wykazu rad-
ców prawnych, którzy nie dopełnili 
obowiązku doskonalenia i przekaza-
nia ich okręgowym rzecznikom dy-
scyplinarnym. 

* * *
Zdobywanie punktów „szkolenio-

wych” jest sprawą pragmatycznie waż-
ną lecz, rzecz jasna, nie najważniejszą. 
Jest dla każdego oczywistym, że prze-
wodnim motywem w procesie dosko-
nalenia zawodowego zawsze pozosta-
nie chęć nabycia wiedzy maksymalnie 
przydatnej w praktyce zawodowej 
każdego radcy prawnego. Wychodząc 
naprzeciw temu zapotrzebowaniu 
staramy się pozyskać dla celów szko-
leniowych najlepszych wykładowców 
reprezentujących różne zawody praw-
nicze i rokujących wysoki merytorycz-
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ny poziom przekazu. Tak jak wszystko, 
tak i nasze szkolenia spotykają się róż-
nymi ocenami – od pełnej akceptacji 
do całkowitej negocjacji. Krytykujący 
żalą się zwłaszcza, że niektóre wykła-
dy są zbyt ogólne, nie odpowiadają na 
konkretne pytania i nie dają recepty 
na rozwiązywanie konkretnych, za-
wodowych problemów. W zależności 
od nastroju dnia, takie opinie dziwią, 
śmieszą albo złoszczą. Przecież jakość, 
szczegółowość i konkretność wykładu 
zależy w głównej mierze od aktywno-
ści słuchaczy. Wykładowca przychodzi 
na zajęcia z ogólnym planem prelek-
cji i wręcz oczekuje ukierunkowania 
na tory praktyczne zgłaszanymi z sali 
pytaniami. Wiecznie niezadowoleni 
z reguły siedzą jednak biernie, a z za-
jęć wychodzą zdegustowani, bo wy-
kład ogólny (w domyśle: ja zrobiłbym 
lepiej). Malkontentów zachęcam do 
większej aktywności.

Na stronie internetowej izby za-
mieszczony został plan szkoleń na 
I półrocze 2016 r. W celu maksymal-
nego zbliżenia wykładów do praktyki 
prosiliśmy o zgłaszanie szczegóło-
wych pytań i problemów, które w oce-
nie Państwa winny być, w ramach 
proponowanych tematów, omawiane 
(materiały takie byłyby z odpowied-
nim wyprzedzeniem czasowym prze-
kazane wykładowcom).

Do chwili opracowania niniejszego 
materiału (koniec stycznia br.), nawet 
jedno pytanie lub problem nie zostały 
zgłoszone. 

Janusz Wiltos

Od redakcji: na stronie internetowej 
Izby zostały zamieszczone zasady obejmo-
wania patronatem szkoleń i innych form 
doskonalenia zawodowego radców praw-
nych (Załącznik do uchwały Prezydium 
Rady OIRP w Katowicach nr 51/IX/2016 
z dnia 10 lutego 2016 r.).

Patronatem Rady OIRP obejmowane 
mogą być szkolenia oraz konferencje z za-
kresu prawa lub innych dziedzin przydat-
nych w praktyce zawodowej radcy praw-
nego – organizowane przez podmioty 
inne niż organy samorządu radcowskiego 
i szkoły wyższe, jeżeli kierowane są do rad-
ców prawnych i aplikantów radcowskich 
świadczących pomoc prawną na rzecz 
jednostek organizacyjnych podległych 
organizatorowi lub kierowane do nieogra-
niczonej ilości radców prawnych (aplikan-
tów) oraz przedstawicieli innych zawodów 
prawniczych świadczących usługi prawne 
w różnych formach i na rzecz różnych pod-
miotów i jednostek organizacyjnych. Obję-
cie  patronatem  szkolenia  lub innej  formy 
doskonalenia  zawodowego   organizowa-
nych dla  radców  prawnych  z  terenu  Izby  
katowickiej -  następuje  na wniosek  orga-
nizatora  złożony  do  Prezydium  Rady OIRP 
w  Katowicach  w terminie co najmniej   3 
tygodni  przed  planowaną  datą szkolenia. 
Po zakończeniu szkolenia  lub innej for-
my doskonalenia zawodowego, organi-
zator zobowiązany jest przedstawić Pre-
zydium Rady  OIRP  pisemną informację 
o  zrealizowanym  programie, liczbie  
godzin i ilości  uczestników.  Do  infor-
macji  załączona  winna być  podpisana  
lista  obecności  radców  prawnych  (ze  
wskazaniem  numeru Kt)



24

PRAWO

Arkadiusz Świderek
radca prawny

I. 
UWAGI OGÓLNE O GENEZIE MODELU REGULACJI 

PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I UKŁADOWEGO 

Regulacje prawne związane z niewypłacalnością w Polsce przeszły wiele istotnych 
zmian. W szczególności sama idea regulacji co do konieczności zunifikowania wszyst-
kich postępowań dotyczących zagadnień niewypłacalności w jednym akcie bądź od-
dzielania postępowań zmierzających do likwidacji od postępowań zapobiegających 
upadłości zmierzających do zawarcia układu z wierzycielami zmieniała się na przestrze-
ni lat funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej w Polsce.

Przed wejściem w życie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem 
1.10.2003 r. w zakresie niewypłacalności obowiązywały dwa odrębne akty prawne dla 
postępowania upadłościowego zmierzającego do likwidacji – Rozporządzenie Prezy-
denta Rzeczypospolitej z 24 października 1934r. prawo upadłościowe (tekst jednolity 
Dz. U. z 1991r. Nr 118 poz. 512 z późn. zm.) oraz dla postępowania układowego Rozpo-
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934r. Prawo o postępowaniu 
układowym (Dz. U. Nr 93 poz. 863 z późn. zm.). Przy wprowadzaniu prawa upadłościo-
wego i naprawczego w 2003r. zwracano uwagę, że dla potrzeb nowoczesnego obro-
tu gospodarczego należało dokonać ujednolicenia procedur, likwidując niezależność 
postępowań układowych i upadłościowych, które w początkach XX wieku były aksjo-
logicznie uzasadnione albowiem upadłość kupca dotykała nie tylko sfery jego przed-
siębiorstwa lecz wiązała się z ostracyzmem społecznym1 wprowadzając zunifikowaną 
procedurę dotyczącą niewypłacalności oraz jedną procedurę naprawczą w przypadku 
zagrożenia niewypłacalnością.

1  Tak Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze Druk nr 809 
z 29.08.2002r.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE  
I RESTRUKTURYZACYJNE
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Eksperyment z ujednoliceniem procedury upadłościowej zakończył się z końcem 
2015r. albowiem w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie bardzo gruntowna zmiana do 
ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (p.u.n.), która doprowadziła do odejścia od mo-
delu jednolitego postępowania upadłościowego regulującego w jednym akcie praw-
nym postępowania obejmujące likwidację majątku dłużnika tzw. upadłość likwidacyjną 
i postępowania prowadzone z możliwością zawarcia układu tzw. upadłość układową 
rezygnując przy tym także z procedury naprawczej. Mianowicie dokonano ponownie 
rozdzielania w odrębnych aktach prawnych, to jest w ustawie prawo upadłościowe z dnia 
28 lutego 2003r. (tj. z dnia 5 lutego 2015 Dz. U. z 2015 poz, 233 z późn. zm) postępowania 
upadłościowego zmierzającego do likwidacji majątku dłużnika od postępowań restruk-
turyzacyjnych uregulowanych w ustawie z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2015r. poz. 978 z późn. zm) mających na celu zawarcie przez dłużnika niewy-
płacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami lub przeprowa-
dzenie działań sanacyjnych, przez co postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne 
stały się postępowaniami niezależnymi, poddanymi oddzielnym regulacjom prawnym. 
Ponadto zgodnie z art. 428 pkt 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 978) zwanej dalej w treści artykułu „p.r.” dokonano zmiany tytułu aktu 
prawnego ustawy z dnia 28 lutego 2003r. z „Prawo upadłościowe i naprawcze” na tytuł 
„Prawo upadłościowe” zwanej dalej w treści artykułu „p.u.”.

Ustawodawca w prawie restrukturyzacyjnym uregulował różne rodzaje postępo-
wań zmierzające do restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, a mianowicie postępo-
wanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie 
układowe oraz postępowanie sanacyjne. 

Zwrócić należy ponadto uwagę, iż w zakresie pełnomocnictw procesowych 
wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
radcy prawni i adwokaci konkurować będą z nowym – kategorią pełnomocnika 
procesowego tj. z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym albowiem usta-
wodawca przepisem art. 402 p.r. rozszerzył określony w art. 87 § 1 k.p.c. krąg pod-
miotów posiadających uprawnienie pełnomocnika procesowego w sprawach cy-
wilnych w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wszystkie 
osoby posiadające licencję syndyka z dniem 1 stycznia 2016r. nabyły uprawnienia 
do występowania jako pełnomocnik w postępowaniach upadłościowych i restruk-
turyzacyjnych, albowiem licencja syndyka przekształciła się z tym dniem w licencję 
doradcy restrukturyzacyjnego (art. 453 p.r.). 

II. 
ZASADNICZE ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM 

Konsekwencją odrębnego uregulowania postępowań restrukturyzacyjnych jest za-
wężenie zakresu regulacji w ustawie prawo upadłościowe i uchylenie tych przepisów, 
które regulowały postępowanie naprawcze, tj. całą część czwartą ustawy oraz prze-
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pisów regulujących postępowanie z możliwością zawarcia układu w tym cały tytuł VI 
części pierwszej ustawy. Ponadto dokonano szeregu zmian określających wzajemne 
relacje pomiędzy postępowaniem upadłościowym, a odrębnymi postępowaniami re-
strukturyzacyjnymi, a także innych wynikających z potrzeby dostosowania dotychcza-
sowych przepisów do realiów gospodarczych i dotychczasowej praktyki orzeczniczej 
sądów upadłościowych. 

Należy zasygnalizować, że w zakresie upadłości konsumenckiej, która pozosta-
ła w zakresie regulacji ustawy prawo upadłościowe od 1 stycznia 2016r. wniosek 
o ogłoszenie upadłości dłużnik i wierzyciel składają na formularzu którego wzory 
określił Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2276).

W postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodar-
czej sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki 
cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, 
reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospo-
darczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowe-
go, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia także wobec osoby, która ze swojej 
winy faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się 
do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie (art. 373 
ust. 1 pkt. 1 a p.u.). W dotychczasowej regulacji osoby faktycznie zarządzające 
przedsiębiorstwem dłużnika jeżeli nie były jego reprezentantem wchodzącym 
w skład organu nie były zagrożone orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej na podstawie art. 373 p.u.n.

III.
ZMIANY W POSTĘPOWANIU 

W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI Z POZYCJI INTERESU WIERZYCIELA

Podejmując próbę syntetycznego przedstawienia wprowadzonych przez 
ustawodawcę zmian do ustawy prawo upadłościowe w chciałbym przedstawić 
te zmiany, które odnoszą się głównie do pozycji wierzycieli w postępowaniu 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości uregulowanym w ustawie prawo upad-
łościowe albowiem radcowie prawni jak wynika także z mojego doświadczenia 
zawodowego w zdecydowanej większości zajmują się świadczeniem pomocy 
prawnej wierzycielom, których kontrahenci są dłużnikami i znajdują się w stanie 
niewypłacalności z uwagi na fakt, że postępowanie to jest rodzajem „egzekucji 
uniwersalnej”, w której występuje wielu wierzycieli i tylko jeden dłużnik, a na py-
tania swoich mocodawców będą rozważać, czy zalecać reprezentowanym przez 
niech wierzycielom występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości wobec 
ich dłużników.



KWARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 27

PRAWO

Dokonując analizy nowej regulacji prawo upadłościowe z perspektywy sytuacji 
wierzyciela, który chciałby w drodze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości docho-
dzić swojej wierzytelności, należy zwrócić uwagę, że;

1.  nastąpiło zawężenie, kręgu podmiotów, co do których można wystąpić z wnio-
skiem o ogłoszenie upadłości albowiem zdolności upadłościowej nie posiadają 
fundusze inwestycyjne (art. 6 pkt. 7 p.u.),

2.  dłużnik wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne uzy-
skuje czasową ochronę przed ogłoszeniem wobec niego upadłości, co można 
nazwać okresową utratą zdolności upadłościowej w okresie od dnia otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego 
umorzenia (art. 9 a p.u.),

3.  wprowadzono zasadę pierwszeństwa rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego 
przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości (art.9b ust. 1 p.u.), które doznaje ograni-
czenia jedynie w przypadku gdy opóźnienie wydania orzeczenia w przedmiocie 
ogłoszenie upadłości byłoby ze szkodą dla ogółu interesu wierzycieli, a podsta-
wy restrukturyzacyjne przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyza-
cyjnym są znane sądowi upadłościowemu (art.9b ust. 4 p.u.). W związku z po-
wyższym należy wskazać, iż wierzyciel, który domaga się ogłoszenia upadłości, 
w przypadku złożenia przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, który ma za-
pobiec ogłoszeniu upadłości i stanowić procesowe działanie ochronne dłużnika 
wobec upadłości powinien przedstawić sądowi upadłościowemu argumentację 
i dowody na fakt, że dłużnik składając wniosek restrukturyzacyjny działa na szkodę 
ogółu wierzycieli i zmierza wyłącznie do opóźnienia rozpoznania wniosku o ogło-
szenie upadłości. W przypadku ogłoszenia upadłości sąd restrukturyzacyjny zob-
ligowany jest wstrzymać rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego do czasu 
uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Po uprawomocnie-
niu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości sąd restrukturyzacyjny odmawia 
zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu bądź odmawia 
otwarcia pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych (art. 13 p.r.). 

4.  dokonano istotnej zmiany pojęcia niewypłacalności, tak w zakresie utraty płyn-
ności finansowej określonej dotychczas w art. 11 ust. 1 p.u.n. jak i nadmiernego 
zadłużenia określonej w art. 11 ust. 2 p.u.n.

Pojęcie niewypłacalności dotychczas uregulowane w art. 11 ust. 1 p.u.n. było niejed-
nokrotnie interpretowane przy zastosowaniu wyłącznie wykładni językowej2, co było 
bardzo restrykcyjne dla wszystkich dłużników, którzy posiadali zdolność upadłościową. 
W szczególności w procesach o zapłatę na podstawie art. 299 kodeksu spółek han-
dlowych, czy też w sprawach administracyjnych w zakresie odpowiedzialności opartej 

2 np. Tak F. Zedler w A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz, 
Zakamycze 2003, Wyd I str.41-42, oraz P. Zimmerman, w Prawo upadłościowe i naprawcze 
Komentarz, Wyd. 3, Warszawa 2014
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na przepisie art. 116 ordynacji podatkowej sądy niejednokrotnie uznawały, iż zgod-
nie z art. 11 ust 1 p.u.n. „pojęcie stanu niewypłacalności oznacza, że każdorazowo 
brak realizacji zobowiązania w wymaganym terminie będzie skutkował uznaniem, 
iż w przypadku dłużnika zachodzi stan jego niewypłacalności. Nie ma tutaj znacze-
nia, z jakiego powodu nie wypełnia on swoich wymagalnych zobowiązań, jaki jest 
okres tego opóźnienia, ani też, jaka jest wysokość długu w porównaniu do stanu 
jego aktywów. Nie ma również znaczenia, czy są to zobowiązania publicznopraw-
ne, czy cywilnoprawne oraz to, czy są one stwierdzone tytułem egzekucyjnym, czy 
wykonawczym. Nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza 
jego niewypłacalność w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy.” (tak Wyrok WSA w Lublinie 
z dnia 8 października 2014r., ISA/Lu 353/14, Legalis).

Niejako wbrew tej literalnej wykładni przepisu art. 11 ust. 1 p.u.n. pojawiały się 
poglądy, że o niewypłacalności dłużnika w rozumieniu art. 11 ust 1 p.u.n. można 
mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wyko-
nuje przeważającej części swoich zobowiązań (tak. Wyrok SN z dnia 19 stycznia 
2011 roku, V CSK 211/10, Legalis). Ponadto dokonywano wykładni, że stanem nie-
wypłacalności zgodnie ze wskazanym przepisem prawa jest stan trwałego3 nie-
wykonywania większości wymagalnych zobowiązań (tak: postanowienie SN z dnia 
13 maja 2011 roku V CSK 352/10, Legalis). Również w orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych wskazywano, iż wobec literalnego brzmienia przepisu, iż dłużnik „nie 
wykonuje” zobowiązań, należy uznać, iż chodzi tu o ciągłość niewykonywania, któ-
re to rozumienie przepisu jest uzasadnione także wobec jego wykładni celowoś-
ciowej (tak w szczególności: wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2014r. sygn. akt II FSK 
1743/12, LEX nr 1518904, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2015r. sygn. akt 
I SA/Sz 727/14, LEX 1625177). 

Tak więc stan jaki istniał do 31.12.2015r. w zakresie wykładni pojęcia niewypła-
calności był dość niejednoznaczny albowiem wykładnia językowa i celowościowa 
prowadziły do rozbieżnych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach.

Ustawodawca mając na uwadze istniejące rozbieżności nie tylko dokonał lite-
ralnej zamiany brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 p.u. ale poprzez dodanie art. 11 ust. 
1 lit. a p.u. wskazał, że przy ocenie niewypłacalności nie można brać pod uwagę, 
stanu o charakterze krótkotrwałym, tj. trwającym poniżej trzech miesięcy.

Zmiana literalna przepisu poprzez wprowadzenie słów „utraty zdolności” za-
miast słów „nie wykonuje” w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych dłużnika sta-
nowi jednoznaczne odejście przy ustalaniu stanu niewypłacalności ustalenia sa-
mego faktu nie wykonywania w terminie wymagalności zobowiązań pieniężnych, 
ale wymaga dokonania oceny sytuacji dłużnika co do ustalenia faktu utraty zdol-

3  R. Adamus zwrócił uwagę na tendencję w orzecznictwie sądowym do odwoływania się 
do stanu „trwałości” w niewykonywaniu zobowiązań przez dłużnika – w Prawo upadłościowe 
i naprawcze pod red. A Witosz i A.J. Witosz, Warszawa 2014 str. 89,
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ności do ich wykonania w przyszłości. Tylko taki stan finansowy dłużnika, w któ-
rym dłużnik utracił zdolność do dokonywania zapłaty, a nie jest to stan chwilowy 
i przejściowy, może być uznany za stan niewypłacalności4.

Niewątpliwie ta zmiana wprowadzona jest na niekorzyść wierzycieli, którzy chcieli 
dochodzić swoich wierzytelności na drodze postępowania upadłościowego zamiast 
korzystać z długotrwałej i bardziej kosztownej singularnej egzekucji, która musi być po-
przedzona uzyskaniem tytułu egzekucyjnego albowiem wykazanie faktu utraty zdol-
ności do wykonywania zobowiązań jest obecnie trudniejsze niż wykazanie faktu nie 
wykonania co najmniej dwóch zobowiązań pieniężnych nawet o niewielkiej wartości 
w terminie ich wymagalności.

Ponieważ wierzyciel może mieć trudność w ustaleniu, czy dłużnik nie płaci jego 
zobowiązania bo utracił zdolność do wykonywania zobowiązań, czy też ma tylko 
chwilowe i przejściowe problemy z płynnością, która uniemożliwia wykonanie zobo-
wiązań pieniężnych w terminach ich wymagalności, to ustawodawca w przepisie art. 
11 ust. 1 a p.u. wprowadził domniemanie prawne stanu niewypłacalności. Wierzy-
ciel, który decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie niewypłacalności dłużnika 
powinien wykazać zaistnienie faktu niewykonywania zobowiązań pieniężnych przez 
dłużnika. Mimo że nie wskazano przy konstrukcji tego domniemania ilości tych nie-
wykonywanych zobowiązań, czy też ich wielkości w stosunku do majątku czy innych 
wykonywanych zobowiązań to wydaje się, że należy w zakresie tego domniemania 
oprzeć się na wykładni literalnej, tj. nie wykonywania co najmniej dwóch wymagal-
nych zobowiązań pieniężnych przez okres przekraczający trzy miesiące niezależnie 
od ich wartości. Przyjęcie innej wykładni, że dla tego domniemania należałoby wy-
kazać fakt, że dłużnik przez okres trzech miesięcy nie wykonuje przeważającej części 
swoich zobowiązań stawiałoby wierzycieli w bardzo trudnej sytuacji i narażałoby ich 
na ryzyko oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu innego niż określone 
w art. 13 p.u., co narażałoby wierzycieli na obciążenie kosztami postępowania sto-
sownie do przepisu art. 32 ust. 3 p.u.

Wierzyciel zazwyczaj dokonując oceny czy składając wobec dłużnika wniosek 
o ogłoszenie upadłości nie dysponuje szczegółową wiedzą co do stanu całego ma-
jątku dłużnika jak i jego wszystkich zobowiązań. W związku z powyższym dla uzasad-
nienia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika najłatwiejsze będzie wykazanie zaist-
nienie domniemania niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 a p.u. przy przyjęciu 
literalnej restrykcyjnej wykładni tego przepisu albowiem ta podstawa niewypłacalności 
ma zastosowania do wszystkich podmiotów posiadających zdolność upadłościową.

Dokonano bardzo istotnej zmiany przesłanki niewypłacalności związanej z nadmier-
nym zadłużeniem określonej w art. 11 ust. 2 p.u. albowiem stan niewypłacalności wo-
bec dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 

4  tak S. Gurgul Prawo upadłościowe. Prawo Restrukturyzacyjne, Komentarz, Warszawa 
2016
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osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną zachodzi 
wtedy gdy zobowiązania tego dłużnika przekraczają wartość jego majątku, a stan ten 
utrzymuje się przez dwa lata. Do 31 grudnia 2015r. dla ustalenia stanu niewypłacalności 
związanego z nadmiernym zadłużeniem wystarczającym było wystąpienie samego 
faktu przekroczenia stanu zobowiązań nad wartością majątku i stan ten nie musiał się 
utrzymywać przez jakikolwiek okres.

W związku z tą zamianą wierzyciel, który posiądzie wiedzę np. ze sprawozdania 
finansowego złożonego do sądu rejestrowego o przekroczeniu stanu zobowiązań 
dłużnika nad jego majątkiem, nie będzie mógł tylko na tym samym fakcie oprzeć uza-
sadnienia wniosku o ogłoszenie upadłości, a będzie musiał wykazać utrzymanie się 
takiego stanu przez 24 miesiące.

W świetle tak znowelizowanego przepisu art. 11 ust.2 p.u. oparcie wniosku składa-
nego przez wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika na podstawie niewypłacal-
ności nadmiernego zadłużenia będzie bardzo utrudnione i w praktyce bardzo trudne 
do wykazania. Ponadto sam dłużnik może bronić się przed ogłoszeniem upadłości na 
podstawie nadmiernego zadłużenia, wykazując, że część jego zobowiązań nie może 
być wliczana do stanu zobowiązań o jakim mowa w art. 11 ust.2 p.u. np. zobowiązań 
przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wo-
bec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o po-
dobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatno-
ści, dokonanej na rzecz dłużnika będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed 
ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

5.  w przypadku wierzytelności spornej jeżeli spór zaistniał między wierzycielem  
a dłużnikiem przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości sąd zgodnie 
z art. 12 a p.u. oddala wniosek przez co pozbawiono wierzyciela, którego wie-
rzytelność jest np. dochodzona na drodze sądowej, w której dłużnik zakwe-
stionował istnienie wierzytelności prawa skutecznego złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości. Niewątpliwie ta zmiana wzmocniła pozycję dłużników, którzy 
odmawiając zapłaty z reguły kwestionują w toku prowadzonych wobec nich 
procesów powództwa w całości, albowiem w przypadku nie zakończenia ta-
kiego procesu prawomocnym rozstrzygnięciem będą mogli powołać się na 
fakt zaistnienia sporu i domagać się oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

6.  z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić każdy z wierzycieli osobis-
tych, a nie jak dotychczas każdy z wierzycieli (art. 20 ust. 1 p.u.), przez co pozba-
wiono wierzycieli rzeczowych nie będących wierzycielami osobistymi dłużnika 
hipotecznego legitymacji procesowej czynnej do złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości dłużnika hipotecznego. 

7.  zwiększono wydatki jakie musi ponieść wnioskodawca składający wniosek 
o ogłoszenie upadłości, tak wierzyciel jak i dłużnik, poprzez nałożenie obowiązku 
uiszczenia obligatoryjnej zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie 
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ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trze-
cim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz nałożono obowiązek dołączenia dowodu uiszczenia tej za-
liczki do wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 22 a). Należy zwrócić uwagę, że ta 
pierwsza zaliczka nie stanowi górnej granicy wydatków jaką może ponieść wnio-
skodawca w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości albowiem 
sąd będzie mógł żądać od wnioskodawcy kolejnej zaliczki przewyższającej sumę 
określoną w art. 22a p.u. pod rygorem odrzucenia wniosku (art. 32 ust. 5 p.u.).

8.  uchylono przepisy o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli przez co nie jest moż-
liwe zawarcie w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości układu 
z wierzycielami, jednakże należy stwierdzić, że wniosek o zwołanie wstępnego 
zgromadzenia wierzycieli był głównie elementem wniosków o ogłoszenie upad-
łości składanych przez dłużników, a nie przez wierzycieli.

9.  ustawodawca wprowadził nową procedurę przygotowanej likwidacji, w której 
wnioskodawca składający wniosek o ogłoszenie upadłości, w tym także wierzy-
ciel może do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączyć wniosek o zatwierdzenie 
warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części 
lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. (art. 
56 a p.u.). Taka procedura może znacznie przyspieszyć przebieg całego postępo-
wania upadłościowego i zaspokojenie wierzycieli, w tym wierzyciela składającego 
wniosek, albowiem umożliwia ona uzyskanie środków pieniężnych z pominię-
ciem likwidacji przeprowadzanej przez syndyka po ogłoszeniu upadłości.

Ponieważ do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłuż-
nika wnioskodawca musi dołączyć opis i oszacowanie składnika majątkowego obję-
tego wnioskiem sporządzonego przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych to 
nawet jeżeli z takim wnioskiem występuje wierzyciel, to aby uzyskać opis o oszacowa-
nie składnika majątkowego objętego wnioskiem powinien współdziałać z dłużnikiem, 
albowiem wobec np. sprzeciwu dłużnika wejście rzeczoznawcy na teren przedsiębior-
stwa dłużnika, który byłby przeciwny wnioskowi o ogłoszenie jego upadłości, przepro-
wadzenie przygotowanej likwidacji wydaje się w praktyce niemożliwe. Jeżeli jednak 
dłużnik współdziałałby z wierzycielem, to możliwe byłoby uzyskanie opisu i oszacowa-
nia przedsiębiorstwa dłużnika i określnie warunków sprzedaży na etapie postępowania 
w przedmiocie ogłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze wskazaniem danych na-
bywcy i podaniem ceny.

Jeżeli sprzedaż miałaby być dokonana na rzecz podmiotów wskazanych w art. 128 
p.u. to taka sprzedaż byłaby dopuszczalna wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż 
cena oszacowania ustalonej przez sąd na podstawie opinii biegłego. Sąd obligatoryj-
nie uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa 
niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na 
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zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść 
w związku z likwidacją w takim trybie. Natomiast w sytuacji gdy cena byłaby niższa, sąd 
może uwzględnić wniosek, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania 
w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszo-
nej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim 
trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania 
przedsiębiorstwa dłużnika. W przypadku uwzględnienia wniosku sąd w postanowie-
niu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę 
oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży.

Umowa sprzedaży jest zawierana w terminie do trzydziestu dni od uprawomoc-
nienia się postanowienia sądu, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy 
przewidywały inny termin. Ponieważ warunkiem zawarcia umowy sprzedaży wynika-
jącym z art. 56 e ust. 2 p.u. jest wpłacenie przez nabywcę całej ceny do masy upadłości 
lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu, to proces likwidacji 
masy upadłości ulega bardzo znacznemu przyspieszeniu w porównaniu do dotych-
czasowego postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużni-
ka, a w konsekwencji takiej przyspieszonej procedury ulegają zmniejszeniu koszty jakie 
należałoby ponieść po ogłoszeniu upadłości w związku ze sprzedażą majątku.

9) w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości dłużnika nie określa się trybu według ja-
kiego ma być prowadzone postępowanie po ogłoszeniu upadłości albowiem w związ-
ku ze zmianami w prawie upadłościowym nie ma możliwości w postępowaniu upad-
łościowym ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. 

IV. PODSUMOWANIE

Podsumowując zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upad-
łości można zauważyć istotne pogorszenie sytuacji procesowej wierzyciela w stosunku 
do regulacji z p.u.n. W szczególności poprzez zmianę definicji podstaw niewypłacalno-
ści skutkujących ogłoszeniem upadłości dłużnik w mniejszym stopniu niż przed zmianą 
prawa upadłościowego stał się zagrożony upadłością przez co zwiększyło się ryzyko 
niekorzystnego rozstrzygnięcia dla wierzyciela, który składając wniosek o ogłoszenie 
upadłości w celu dochodzenia swojej wierzytelności narażony jest na jego oddalenie 
i obciążenie kosztami postępowania upadłościowego.

Arkadiusz Świderek
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Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach 
oraz

 Międzynarodowe Centrum Badań nad Prawem Prywatnym (UŚ) 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice

Program:
1 Powitanie i wprowadzenie – Ryszard Ostrowski,

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach,
członek Krajowej Rady Radców Prawnych

10.00-10.10

2 Uwagi wstępne – Jędrzej Klatka, były Przewodniczący polskiej delegacji w CCBE, 
Przewodniczący grupy roboczej CCBE w sprawie modelowych zasad etyki

10.10-10.20

3 Specjalizacja w Niemczech - adw. Sabine Gries-Redeker z Bonn 10.20-11.05

4 Specjalizacja we Francji - adw. Christian Leroy z Lyonu 11.05-11.50

5 Przerwa na kawę 11.50-12.10

6 Specjalizacja w Wielkiej Brytanii - prof. Julian Lonbay z Birmingham 12.10-12.55

7 Specjalizacja w Hiszpanii - adw. Aitzol Asla z Bilbao 12.55-13.40

8 Stowarzyszenia prawników specjalistów w  Holandii - adw. Dianne Kroezen 
Przewodnicząca Stowarzyszenia Holenderskich Prawników Rodzinnych i Me-

diatorów Rozwodowych

13.40-14.25

9 Lunch 14.25-15.15

10 Za i przeciw wobec wprowadzenia specjalizacji prawników
Czy prawnicy prowadzący praktykę ogólną  

mają powody by bać się specjalizacji?
Panel dyskusyjny moderowany przez r.pr. Piotra Bobera – członka Krajowej Rady 
Radców Prawnych i byłego Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kato-

wicach z udziałem następujących osób:
 adw. Sabine Gries-Redeker, adw. Christian Leroy, 

prof. Julian Lonbay, adw. Aitzol Asla,
 adw. Dianne Kroezen, r.pr.Ewa Stompor-Nowicka (Wiceprezes Krajowej Rady 

Radców Prawnych), 
r.pr. Bazyli Zacharczuk (Przewodniczący Komisji Etyki Krajowej Rady Radców 

Prawnych),
 adw. Jacek Giezek (Przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady 

Adwokackiej), adw. Marek Niedużak

15.15-15.45

11 Jak to zrobić? (Jak wprowadzić system specjalizacyjny krok po kroku?)
Panel dyskusyjny moderowany przez Jędrzeja Klatkę z udziałem osób jak 

powyżej

15.45-16.45

12 Podsumowanie – r.pr. Jędrzej Klatka 16.45-17.00

KONFERENCJA  
O SPECJALIZACJI PRAWNIKÓW
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ORZECZENIA O TAJEMNICY ZAWODOWEJ, GRANICACH WOL-
NOŚCI SŁOWA I PISMA, ZASĄDZANIU KOSZTÓW ZASTĘPSTWA 
PROCESOWEGO, NIEDOZWOLONEJ INFORMACJI. RADCA PRAW-
NY W MEDIACJI PRZEDSĄDOWEJ. POMOC PRAWNA OBJĘTA 
UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. PROKURATORSKIE IN-
FORMACJE ZE ŚLEDZTWA. SYGNALIZACJA SĄDOWA. SKARGA 
ADWOKATURY NA RADCOWSKIE OBRONY

ZEZWOLENIE SĄDU NA WYKORZYSTANIE JAKO ŚRODKA DOWODOWEGO 
ZATRZYMANYCH W TOKU PRZESZUKANIA KANCELARII DOKUMENTÓW 

ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE OBJĘTE TAJEMNICĄ ZAWODOWĄ
Stan faktyczny sprawy zakończony postanowieniem Sądu Apelacyjnego 

w Szczecinie z dnia 23.10.2013, sygnatura akt II AKz 330/13 został przedstawiony 
w wywiadzie w tym numerze czasopisma.

Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił wniosek prokuratora i wyraził zgo-
dę na przejrzenie i wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę za-
wodową, które zostały zabezpieczone podczas przeszukania kancelarii. Uznał 
bowiem, że należy „poświęcić tajemnicę adwokacką”, ponieważ „konkretny 
dokument może realnie znajdować się pośród zabezpieczonych dokumentów 
i zawierać… dane niezbędne dla dalszego toku śledztwa”. Stwierdził też, że 
ustalenie tych okoliczności nie dotyczy kwestii obrończych, ale informacji, któ-
re mogą pozwolić na wykazanie popełnienia „ewentualnego przestępstwa”.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił wniosku o zwolnienie i w reasumpcji uza-
sadnienia postanowienia wskazał, że „uchylenie tajemnicy adwokackiej 
przy zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w art. 180 par. 2 KPK 
w zw. z art. 226 KPK winno być stosowane… jedynie incydentalnie, 
po starannym rozważeniu okoliczności konkretnej sprawy i przy ob-
ligatoryjnym wypełnieniu ustawowych przesłanek…”.Musi też być 
zawsze poprzedzone „wnikliwą analizą tego, czy in concreto interesy 

TO NAS DOTYCZY 
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wymiaru sprawiedliwości w drodze wyjątku uzasadniają naruszenie 
chronionego przez nią interesu publicznego i prywatnego”. „Sąd… 
musi być… gwarantem zachowania zarówno właściwej formuły pro-
cedowania, jak i merytorycznej zasadności wniosku prokuratora, 
zaś… decyzja procesowa… musi… uwzględniać istotę praw i wolności 
obywatelskich zawarowanych w Konstytucji”.

Ponadto w uzasadnieniu znalazły się następujące stwierdzenia:
 •  domaganie się blankietowego zezwolenia na wykorzystanie jako dowo-

dów w postępowaniu karnym wszelkich dokumentów zawierających ta-
jemnicę, zabezpieczonych w śledztwie, niezwiązanych z postawionym 
zarzutem – nie da się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa 
prawnego;

 •  zwolnienie z tajemnicy nie może być pochopne, bezrefleksyjne i trakto-
wane jako zwykła formalność;

 •  przesłanki zwolnienia muszą być rozumiane ściśle i nie mogą być wykła-
dane rozszerzająco;

 •  dla ustalenia niezbędności sięgnięcia po takie dowody nie wystarcza ist-
nienie możliwych do pokonania przeszkód w dotarciu do istniejącego już 
źródła dowodowego ani też nieustalenie istnienia takiego źródła wynika-
jące z niepodjęcia czynności wykrywczych;

 •  nie można zaaprobować stanowiska, że wszystkie zabezpieczone doku-
menty dotyczą właśnie przedmiotu tego postępowania. Niedopuszczalne 
jest więc uchylanie tajemnicy jedynie w celu nadania śledztwu kierunku 
– zwolnienie ma bowiem wyłącznie prowadzić do udowodnienia w miarę 
określonego faktu;

 •  nakaz przeszukania nie może być sformułowany bardzo ogólnie bez 
wskazania konkretnego uzasadnienia, a więc z pominięciem jednoznacz-
nej konkretyzacji przedmiotowego zakresu zgody na zwolnienie;

 •  sposób procedowania nie może być sprzeczny z zasadą „równości broni”. 
(sąd okręgowy dopuścił do udziału w postępowaniu prokuratora umoż-
liwiając mu na posiedzeniu zajęcie stanowiska w przedmiocie „poparcia” 
własnego wniosku, a podejrzany nie został o tym zawiadomiony);

 •  nie uprawniona jest praktyka nieujawniania przed zainteresowanymi oso-
bami treści wniosku o zwolnienie z tajemnicy.

SYGNALIZACJA SĄDU W RAZIE NARUSZENIA  
PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO JEGO OBOWIĄZKÓW

Nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych (rozporządzenie MS 
z 23.12.2015 – poz. 2316) zobowiązuje sąd lub prezesa Sądu do zawiadamiania 
dziekana Rady Izby o naruszeniu przez radcę prawnego lub aplikanta radcow-
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skiego występujących jako pełnomocnik procesowy lub obrońca w sprawie, 
obowiązków wynikających z przepisów postępowania sądowego. W szczegól-
ności dotyczy to nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na posiedzenie lub 
rozprawę, a także niewykonania postanowień lub zarządzeń sądów w wyzna-
czonym terminie – na skutek czego doszło do przewlekłości postępowania. 

Uwaga
Należałoby uznać, że zawiadomienie o takiej treści, choć adresowane do 

dziekana, jest powiadomieniem o naruszeniu obowiązków zawodowych – bę-
dącą przesłanką odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

OBSŁUGA UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ
Krajowa Izba Radców Prawnych zawarła z PZU porozumienie o współ-

pracy w powyższym zakresie. Przewiduje ono możliwość przystąpienia kan-
celarii do takiej współpracy poprzez złożenie stosownej deklaracji (szczegóły 
na stronie internetowej KIRP). Porozumienie określa zakres obsługi (dziedziny 
prawa), stawki wynagrodzeń (maksymalnie dwukrotna stawka netto z „urzę-
dówek” lub 250 zł za poradę prawną, opinię prawną lub przygotowanie doku-
mentów), zasady współpracy z PZU oraz wymagana wielkość ubezpieczenia 
od OC.

UJAWNIANIE PRZEZ PROKURATORA INFORMACJI  
Z TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Nowe Prawo o prokuraturze upoważnia: 
 •  Prokuratora Generalnego, prokuratora Krajowego lub innego upoważnionego 

przez nich prokuratora do przedstawiania organom władzy publicznej, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach także innym osobom, informacji dotyczą-
cych konkretnych spraw (istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania pań-
stwa),

 •  Prokuratora Generalnego, szefów prokuratur i upoważnionych przez nich proku-
ratorów do przedstawiania osobiście mediom informacji z toczącego się postę-
powania przygotowawczego, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny 
(wyłączone są informacje niejawne).

W przypadku roszczeń z tym związanych odpowiedzialność ponosi Skarb 
Państwa.

W toku prac nad projektem KRRP przedstawiła sejmowi opracowane przez 
OBSIL stanowisko wskazujące na to, że te przepisy ograniczają tajność postę-
powania przygotowawczego, a przy tym używają nieostrych, niezwykle ocen-
nych pojęć, oznacza to aprobowanie bez karności naruszania dobrego imienia 
dowolnie wskazanego człowieka.
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O NIEODPŁATEJ POMOCY PRAWNEJ CD.
Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 15.12.2015 (poz. 2186) 

ustalił sposób udzielania i dokumentowania tej pomocy. Z rozporzą-
dzenia wynika, że pomocy tej udziela się osobiście z wyłączeniem użycia środ-
ków komunikowania się na odległość, a osoba udzielająca wypełnia kartę do-
kumentującą każdy przypadek jej udzielenia i przekazuje ją staroście. 

MEDIACJA PRZEDSĄDOWA
Ustawą z dnia 10.09.2015 (pozycja 1595) o zmianie niektórych ustaw w związ-

ku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów zmie-
niono między innymi niektóre przepisy KPC. I tak: 

 •  w pozwie należy zamieszczać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub 
innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a jeśli nie – wyjaśnić przyczy-
nę niepodjęcia, 

 •  sąd ustalając wysokość kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną 
przez radcę prawnego bierze pod uwagę również czynności podjęte przez nie-
go w celu polubownego rozwiązania sporu, także przed wniesieniem pozwu,

 •  mediator musi dochować tajemnicy zawodowej, ale może być z niej zwolnio-
ny przez strony bądź inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym 
(uwaga – wpływa to oczywiście na skuteczność ochrony naszej tajemnicy zawo-
dowej), 

 •  po skierowaniu stron do mediacji sąd przekazuje mediatorowi także dane kon-
taktowe pełnomocnika strony.

NIEDOZWOLONE INFORMOWANIE – BANER REKLAMOWY  
PRZED BUDYNKIEM SĄDOWYM

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.11.2015. sygnatura akt SDI 49/15 utrzymał 
w mocy wyrok sądu dyscyplinarnego uznając, iż umieszczenie przed budyn-
kiem sądowym banneru o wymiarach 2 x 2,5 m (informację o kancelarii i pro-
wadzonych sprawach) narusza wynikające z Kodeksu Etyki: zakaz informowa-
nia w sposób narzucający się potencjalnym klientom oraz nakaz pozyskiwania 
klientów w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i godnością zawodu.

Sąd Najwyższy wskazał, że znaczny rozmiar baneru i miejsce jego zawie-
szenia naruszyły reguły deontologiczne. Sąd dodał, że wielkość i kolorystyka 
tablicy informacyjnej oraz miejsce jej usytuowania nie zostały wprost uregulo-
wane, co jednak nie oznacza, że panuje w tym zakresie pełna dowolność. W tym 
przypadku same rozmiary owej tablicy, znacząco przekraczające gabaryty, który 
zwyczajowo wystarczą do przekazania niezbędnych informacji do wykonywania 
zawodu, w połączeniu z jej zawieszeniem w innym miejscu niż na budynku z sie-
dzibą kancelarii – stanowią z reguły naruszenie Kodeksu Etyki.
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PRZEKROCZENIE GRANIC WOLNOŚCI SŁOWA I PISMA
Określenie granic tej wolności, a więc i zakresu immunitetu radcowskiego 

jest bezustannie przedmiotem ocen, ale i różnic poglądów, a także sporów 
sądowych wytaczanych o ochronę dóbr osobistych naruszonych działaniem 
pełnomocnika (zobacz nasz Biuletyn nr 1 z 2014 r.).

Poniżej krótkie omówienie kolejnych orzeczeń w tej sprawie:
 •  Sąd Okręgowy, a następnie Apelacyjny w Warszawie (sygnatura akt ACa 803/14) 

uznał, że pełnomocnik naruszył dobra osobiste przekraczając granice rzeczowej 
potrzeby przez to, iż w piśmie procesowym użył zwrotu, że zdaniem jego klient-
ki przeciwnik jest „pospolitym oszustem i naciągaczem”. Sądy wskazały, że dla 
oceny bezprawności działania pełnomocnika ma znaczenie charakter spra-
wy oraz okoliczności w jakich nastąpiło przekroczenie tych granic (ja-
kie było żądanie przeciwnika, reakcja na rozprawie czy w piśmie procesowym). 
Z odpowiedzialności nie zwalnia jednak powoływanie się na dyspozycję klienta. 
Profesjonalizm wyklucza bowiem, nierozważne powielanie ocen mo-
codawcy.

 •  Pełnomocniczka strony procesowej na korytarzu sądowym zarzuciła pełnomoc-
niczce drugiej strony korumpowanie sądu, a będąc szarpana przez przeciwnika 
procesowego nazwała go alkoholikiem grożąc, że wsadzą go do więzienia. Rów-
nież w apelacji od wyroku karnego użyła zwrotu „zeznania wskazują na to kto jest 
ofiarą a kto katem w niniejszej sprawie” oraz „oskarżony jest alkoholikiem wszczy-
nającym awantury bez powodu”. W sprawie o ochronę dóbr osobistych wyto-
czonej przeciwko prawniczce sąd okręgowy uznał, że miało miejsce nadużycie 
wolności słowa, a zachowanie jej było niewłaściwe i nieprofesjonalnie mimo, iż 
została sprowokowana. Uwzględniając jej apelację Sąd Apelacyjny w Warszawie 
w wyroku z dnia 23.07.2014, sygnatura akt VI ACa 1444/13 uznał, iż należy wziąć 
pod uwagę złożone przeproszenie i pojednanie się w sprawie karnej, a także to, 
iż powództwo o ochronę dóbr osobistych wytoczono 4 lata po zdarzeniu i rok 
po sprawie karnej. W tej sytuacji sąd stwierdził, że żądanie ochrony dóbr 
osobistych jest nadużyciem prawa podmiotowego i nie zasługuje na 
ochronę. Dodał też, że użyte przez pełnomocniczkę w apelacji wyrażenia na-
ruszały dobra osobiste powoda, jednak charakter sprawy determinował rodzaj 
użytych sformułowań, a więc uzasadniał użycie tak daleko idących pejoratyw-
nych sformułowań.

 •  Obrońca w piśmie procesowy zarzucił powołanemu w sprawie biegłemu, że 
ten, odszyfrowując dane, mógł manipulować plikami, aby pomóc prokuraturze 
i interesom firmy. Broniąc się w procesie karnym i postępowaniu dyscyplinarnym 
adwokat powoływał się na swoje prawo do wolności wypowiedzi wiążąc je z pra-
wem do uczciwego procesu. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnięciem 
z dnia 24.02.2015. (sygnatury akt 29222/11 oraz 64/345/11) nie uwzględnił jego skargi 
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na wymierzoną mu sankcję karną i dyscyplinarną. Trybunał uznał, że takie wypo-
wiedzi wychodziły poza zakres ochrony klienta, a obraźliwe sformułowania 
nie stanowiły obiektywnej krytyki w pracy biegłego służąc jedynie zdepre-
cjonowaniu ekspertyzy i podważeniu wiarygodności biegłego.

 •  Aplikant radcowski występował z upoważnienia radcy prawnego w sprawie cy-
wilnej jako pełnomocnik swojego ojca. Kilka dni po rozprawie obaj grozili prze-
ciwnikowi procesowemu mając za cel osiągnięcie korzystnego wyroku. 
Pokrzywdzony tymi groźbami skierował akt oskarżenia do sądu, który sprawę 
umorzył, uznając, że społeczna szkodliwość czynu była znikoma, a wypowiedzi 
zawierające groźbę choć nieprzemyślane i impulsywne padły pod wpływem 
emocji związanych z rozprawa i konfliktem. Rozpatrując apelację Sąd Okręgo-
wy w Poznaniu wyrokiem z dnia 8.07.2015. sygnatura akt XVII Ka 480/15 uchylił 
sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazał, że trudno przyjąć, iż działanie 
pełnomocnika było nieprzemyślane, wywołane wzburzeniem i emo-
cjami, bo nawet w przypadku konfliktu leżącego u podłoża sprawy nie 
znajduje usprawiedliwienia takie działanie. Sąd dodał, że pełnomocnik 
będąc aplikantem radcowskim występował jako profesjonalista, a więc nie moż-
na zaakceptować sytuacji, w której reprezentowana przez niego strona osiąga 
pożądane rozstrzygnięcie poprzez czyn zabroniony takiego pełnomocnika. Od 
pełnomocnika należy bowiem wymagać zachowania spokoju, ważenia 
słów oraz dystansu do prowadzonej sprawy.

 •  Europejski Trybunał Praw Człowieka (wyrok Morice vs. Francja 23.04.2015, Wielka 
Izba skarga nr 29369/10, par. 136,137) wskazał, że należy rozróżniać wypowie-
dzi adwokata w sali sądowej i poza nią. Adwokat zobowiązany do gorliwej 
obrony interesów klienta musi w pewnych sytuacjach rozważyć sprzeciw albo 
skargę na zachowanie sądu. Prokurator, który jest stroną postępowania 
musi tolerować daleko idącą krytykę przez obrońcę, nawet jeśli niektóre 
zwroty są niewłaściwe, pod warunkiem, że nie dotyczą jego ogólnych kwalifikacji 
zawodowych lub innych (opublikowane w „Palestrze nr 11-12/2015”).

ZASĄDZENIE ZWROTU KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO
 • Jeden radca prawny był pełnomocnikiem 104 powodów (pasażerów opóźnio-

nego lotu) i wniósł 104 pozwy (potem sprawę połączono). Od nakazów zapłaty 
wniesiono sprzeciwy, a po ich rozpatrzeniu sąd zasądził każdemu z powodów 400 
euro z odsetkami. Sąd nie zasądził zwrotu kosztów zastępstwa w oczekiwanej wy-
sokości tj. 104 x 600 zł (łącznie 62 400 zł), lecz jedynie 104 x 100 zł (łącznie 10 400 
zł). Sąd wskazał, że słuszne będzie obniżenie wynagrodzenia pełnomocnika 
z uwagi na nakład jego pracy oraz podjęte przez niego czynności, skoro nakład pra-
cy nie był nadmierny (takie same pisma procesowe, tylko jedna rozprawa, zmniej-
szenie kosztów materiałowych).
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 • Jeden radca prawny reprezentował kilku współuczestników formal-
nych (72 par. 1 pkt. 2 kpc). Sąd Najwyższy w uchwale z 08.10.2015 (III CZP 58/15) 
stwierdził, że współuczestnikom należy się zwrot kosztów procesu obejmujących 
wynagrodzenie pełnomocnika ustalane odrębnie w stosunku do każdego z nich. 
Sąd powinien jednak obniżyć to wynagrodzenie, jeżeli przemawia za tym na-
kład pracy pełnomocnika, podjęte przez niego czynności oraz charakter sprawy 
(art. 109 par 2 kpc).

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY NIE PRZYJĄŁ WNIOSKU ADWOKATURY 
W SPRAWIE OBRON PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH

W postanowieniu z dnia 23.12.2015. (Tw 8/15) Trybunał nie uwzględnił zaża-
lenia NRA na postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi 
o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o radcach 
prawnych i KPK (omówienie wniosku znajduje się w naszym Biuletynie nr 6).

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wniosek bądź wykracza poza za-
kres działania NRA bądź też jest oczywiście bezzasadny.

Trybunał podkreślił, że rozszerzenie katalogu podmiotów występu-
jących w charakterze obrońcy jest wyłączną kompetencją ustawodaw-
cy i to ustawodawca tworząc samorządy zawodowe określa zakres pieczy 
nad wykonywaniem zawodu, a więc może przyznać samorządowi nowe 
uprawnienia. Ustawodawca swobodnie określając zakres działania poszcze-
gólnych samorządów może przyznać danej grupie zawodowej uprawnienia 
dotąd zastrzeżone wyłącznie do kompetencji innego zawodu. I wresz-
cie – wskazał, że NRA jest przecież nadal jedynym podmiotem sprawującym 
pieczę nad występowaniem w charakterze obrońcy ale adwokatów.

ADWOKATURA O POŻĄDANEJ REFORMIE PROCEDURY CYWILNEJ
W styczniu 2016 przedstawiciele NRA przedłożyli Ministrowi Sprawiedliwo-

ści memorandum zawierającego postulaty w powyższym zakresie. Przewidu-
je ono rozważenie: 

- dostępu na początkowym etapie procesu do przeszukiwarek KW, rejestrów 
PESEL, itp.

- przywrócenie poprzedniego modelu postępowania nakazowego 
- wprowadzenie w przepisach o taksie mechanizmu zasądzenia całej 

stawki 
- wprowadzenie częściowej partycypacji w kosztach adwokackich osób, 

którym przyznano pełnomocnika z urzędu
- zobowiązanie sądów do sprawdzania stanu majątkowego osób starają-

cych się o pełnomocnika z urzędu
- ograniczenia możliwości występowania w procesie firm odszko-
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dowawczych oraz windykacyjnych, a także quasi-profesjonalistów 
nie podlegających etyce zawodowej i postępowaniu dyscyplinarnemu (o tzw. 
kancelariach odszkodowawczych zob. nasz Biuletyn nr 3 z 2014 r.)

- nie wyrażenia zgody na tworzenie korpusów pełnomocników 
o specjalnych uprawnieniach np. kasatorów

- uwolnienie sądów od obowiązków niejurysdykcyjnych przejętych 
od samorządów zawodowych (zwolnienie lub zmiana pełnomocnika, oce-
na opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia kasacji).

KRÓTKO
 • Adwokatura przeprowadziła jednak sondaż wśród adwokatów i aplikantów 

(zob. Biuletyn nr 2 z 2015 r.). Udział wzięła połowa adwokatów i 15% aplikantów. Za 
rozważeniem rezygnacji z zakazu stosunku pracy wypowiedziało się 70%; za zła-
godzeniem ograniczeń „reklamy” i promocji 67%; za przeciwdziałaniem przenosin 
do adwokatury 45%; przeciwko połączeniu z radcami prawnymi 65% (z odwiecz-
ną, choć już dawno nieprawdziwą, argumentacją o różnicach prawnoustrojowych 
i etycznych oraz słabszym przygotowaniu na aplikacji)
 • W stanie Waszyngton wprowadzono nowy regulowany zawód prawniczy 

– technik prawny – uprawniający do doradztwa w zakresie prawa rodzinnego, 
ale bez prawa do negocjacji w imieniu klienta i reprezentacji w sądzie. Zawód wy-
maga praktyki i egzaminu, ma zasady etyki i ubezpieczenie OC (za portalem Polski 
Prawnik)
 • Występowanie przed sądami i klientem w „eleganckim garniturze” nie uzasad-

nia zaliczenia przez doradcę podatkowego wydatku na zakup do kosztów podat-
kowych. NSA uznał, że jest to wydatek na cele osobiste i nie wykazano, iż dorad-
ca nie uzyskałby przychodu, gdyby używał „stroju mniej formalnego” (wyrok 
z 25.11.2015., FSK 2213/13).

Zenon Klatka - radca prawny

Pozostaje to tajemnicą i tragedią historii że naród [Polacy] gotów do 

wielkiego heroicznego wysiłku, uzdolniony, waleczny, ujmujący powtarza 

zastarzałe błędy w każdym prawie przejawie swoich rządów. Wspaniały 

w buncie i nieszczęściu, haniebny i bezwstydny w triumfie. Najdzielniejszy 

pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych.

 - Winston Churchill
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Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

NIE RZUCIM ZIEMI, 
SKĄD NASZ RÓD?

Wielu z nas interesuje własna hi-
storia i pochodzenie. Mogą one sta-
nowić źródło dumy lub przeciwnie 
być powodem do wstydu. Ta sytuacja 
prowokuje jednak filozoficzne pyta-
nia. Dlaczego korzenie są dla nas tak 
ważne? Czy w ogóle da się do nich 
powrócić? Czy można żyć samą prze-
szłością? Albo przeciwnie, czy można 
się od nich oderwać by żyć całkowicie 
bez przeszłości?

Przedstawiona powyżej różnica poglą-
dów na temat pochodzenia leży zdaniem 
Odo Marquarda u podstaw sporu politycz-
nego społeczeństw demokratycznych 
między konserwatystami a postępowca-
mi. O ile podstawową ideą konserwaty-
stów jest uznanie, że przyszłość potrze-
buje rodowodu (Zukunft braucht Herkunft, 
2003), to postępowe podejście przeciw-
nie wymaga oderwania się od przeszłości. 
Dla postępowej lewicy przeszłość stano-
wi rodzaj kamienia u nogi, który ogranicza 
podjęcie aktualnych wyzwań stawianych 
przez epokę. Dla lewicy zarówno dzie-
dzictwo kulturowe – a przede wszystkim 
materialne – znajduje się w sprzeczności 
z podstawową ideą demokratycznego 
społeczeństwa jaką jest równość szans. 
Inaczej podchodzi do sprawy prawica, 
która w znanej nam przeszłości dostrze-

ga wartościową wiedzę na temat pod-
stawowych zasad kształtujących relację 
między osobą a społecznym otoczeniem. 
By móc dokonywać adekwatnej projekcji 
przyszłości, trzeba być zakorzeniony w ty-
siącletniej kulturze. W tym kontekście filo-
zoficzne pytanie o nasz stosunek do włas-
nego pochodzenia staje się niezwykle 
żywotne, gdyż odpowiedź na nie wyzna-
cza naszą pozycję w tym niekończącym 
się sporze.

Nasze pochodzenie jest jak duch, 
który towarzyszy nam na każdym kroku, 
przejawia się w naszym języku, naszych 
gestach, naszej sylwetce, naszym sposo-
bie życia, pracy i bycia. Im większa jego 
świadomość, tym bardziej narasta w nas 
ochota, by mu umknąć i uwolnić się od 
niego. Kto nie marzy o tym, by uwolnić 
życie od życiowych obciążeń, przezwy-
ciężyć obciążające dziedzictwo pozosta-
wione w spadku po przodkach, po miej-
scu urodzenia i dorastania.

Ta tęsknota za wolnością ma swe histo-
ryczne racje, gdyż uwolnienie się od po-
chodzenia stanowi wielki projekt czasów 
nowożytnych: projekt stawania się tym, 
kim się jest przez oderwanie przeszłości. 
Człowiek, w czym zgadzają się wielcy 
myśliciele od czasów oświecenia, nie po-
winien być determinowany przez swoje 

Dr hab. Tomasz Kubalica
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urodzenie, czy wręcz zdany na zarządzo-
ny przez bogów porządek świata. Kto jest 
ślepo posłuszny – religijnej, rodzinnej i tym 
podobnej – tradycji, utrzymuje się w „nie-
pełnoletności, w którą popadł z własnej 
winy”, jak ujął to Immanuel Kant w roz-
prawce pt. Odpowiedź na pytanie: Co to jest 
Oświecenie? z 1784 roku. Człowiek dopiero 
przez odwagę posługiwania się własnym 
rozumem i to bez obcego kierownictwa 
może zasłużyć na godne miejsce w spo-
łeczeństwie. Prawdziwe oświecenie prze-
ciwstawia się naszemu uwarunkowaniu 
przez pochodzenie.

Tak Kant rozwija rewolucyjną ideę, któ-
ra koresponduje z radykalnym moderni-
zmem, że moralnie wartościowe działanie 
nie może opierać się na przyzwyczajeniu, 
lecz wymaga od nas permanentnej kry-
tyki. Tak rozumiana moralność nie może 
opierać się na zastanym i utartym zbiorze 
reguł i praw, lecz musi ciągle od nowa 
wychodzić naprzeciw wyzwaniom sta-
wianym przez nasze sumienie. Kant wy-
maga, by każde moralne działanie zawsze 
na świeżo wypływało z dobrej woli. Nie 
może ono zawdzięczać niczego starym 
przyzwyczajeniom, ponieważ dzięki nim 
bierze w nas górę bezwładność i inercja 
przyrodzonych skłonności, wynikających 
z pochodzenia.

Do podobnych wniosków doszedł do-
konujący rozrachunku z własnym życiem 
bohater Upadku Alberta Camusa stwier-
dzając, że „Niestety, w pewnym wieku 
każdy człowiek jest odpowiedzialny za 
swoją twarz.” Jednak do zbliżonej konklu-
zji dochodzimy nierzadko i my w szczycie 
swoich możliwości, gdy życie zaczyna 
przynosić długo oczekiwane owoce. Poja-

wiają się wówczas dręczące pytania nastę-
pującego rodzaju: Co było naszą w życiu 
zasługą? A co wydarzyło się przypadkiem 
i stanowiło szczęśliwy zbieg okoliczności? 
Co byłoby gdybym postąpił inaczej? Za-
stanawiamy się nad własną przeszłością, 
nad beztroskim dzieciństwem, nad trud-
nymi relacjami rodzinnymi, nad burzliwą 
młodością, nad toksycznymi związkami, 
nad dziwnym nazwiskiem i tak dalej.

Według egzystencjalistów takich jak 
wspomniany Camus czy Jean-Paul Sartre 
jesteśmy nie tylko zdolni do dokonywania 
wolnych wyborów, lecz wręcz – fatalnie 
skazani na swą wolność. Wolność jest na-
szym przekleństwem, które ukazuje swe 
dramatyczne oblicze zawłaszcza wtedy, 
gdy próbujemy całkowicie zerwać ze 
swymi korzeniami. Autentyczne stawanie 
się opiera się bowiem na szczerym bun-
cie przeciwko wszystkim tym siłom, które 
wspierały nas, gdy przyszliśmy na świat 
i beztrosko dorastaliśmy, czyli na bun-
cie przeciwko własnemu pochodzeniu. 
Tego rodzaju młodzieżowy bunt wydaje 
się nadzwyczaj pociągający ze względu 
na tkwiący w nim twórczy imperatyw 
człowieka, który zawdzięcza wszystko so-
bie i tylko sobie. Takiego selfmademana 
utożsamiamy bowiem z autonomią, no-
woczesnością i energią. Czy jednak takie 
wyobrażenie nie jest zbyt naiwne?

Niezwykle trudno jest uchwycić złożo-
ny związek między determinacją wynika-
jącą z naszego pochodzenia a wolnością 
życiowej autokreacji. Nasza tożsamość ma 
swe źródło w pochodzeniu a biograficz-
ne korzenie nadają naszemu życiu opar-
cie oraz sens. Jednocześnie pochodzenie 
ogranicza naszą swobodę i może stano-
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wić przyczynę krzywdzącej dyskrymina-
cji. W tym kontekście wolność oznacza 
zerwanie z piętami pochodzenia tak, że 
stając się sobą coraz mniej utożsamiamy 
się z własnym dziedzictwem. Nadal py-
taniem bez odpowiedzi pozostaje kwe-
stia, w jaki sposób nowoczesny człowiek 
może rozumieć siebie jako wolnego 
twórcę własnego życia. Sytuacja nowo-
czesnego człowieka zawiera w sobie coś 
absurdalnego, co nie oznacza, że nie moż-
na nic zrobić. Jako przykład takiej twór-
czej rewolty może służyć droga życiowa 
Alberta Camusa, Francuza o algierskich 
korzeniach, który choć był synem anal-
fabety, został światowej sławy laureatem 
nagrody Nobla.

Wbrew Kantowi dziewiętnastowiecz-
ni idealiści i romantycy łączyli człowieka 
z jego historią. W ich wyobrażeniu o czło-
wieku istotną rolę odgrywa wyposażona 
w moc do autokreacji ludzka wyobraźnia, 
która może przekroczyć wszelkie granice. 
Według Teorii wiedzy Johanna Gottlieba 
Fichtego dla naszej świadomości istnieje 
tylko to, co spostrzegane: jedynie świa-
domość człowieka stanowi punkt wyjścia 
w przyswajaniu świata. W tym znaczeniu 
podmiotowe Ja stanowi absolut, który 
zostaje wprawiony w ruch przez wol-
ną duszę człowieka, jego wyobraźnię, 
która sięga w nieskończoność. W tym 
idealistycznym sensie Ja kreuje świat tak 
jak artysta tworzy dzieło sztuki. Według 
tych idealistyczno-romantycznych aspi-
racji całe życie człowieka powinno zostać 
upoetycznione; nasze istnienie staje się 
powieścią o całkowicie otwartej fabule, 
której autorem jesteśmy my sami. Ten 
romantyczny ideał autokreacji, artystycz-

nego tworzenia siebie samego, oddzia-
łuje również na Friedricha Nietzschego 
koncepcję nadczłowieka i jest aktualny aż 
do dnia dzisiejszego. Czyż nie przejawia 
się on chociażby w amerykańskim śnie 
o selfmademanie, który legł u podstaw 
amerykańskiego snu o kreującym siebie 
samego geniuszu czy w micie dorabiania 
się od pucybuta do milionera?

Jak zatem człowiek ma odnieść się do 
własnych korzeni? Czy nasze pochodze-
nie w czasach wolnorynkowej elastycz-
ności nie stanowi tylko postromantycz-
nego obciążenia? Czy prawdziwy jest 
współczesny obraz rodziny jako synoni-
mu burżuazyjnego kołtuństwa i przemo-
cy wobec kobiet? Czy raczej rodziny jako 
oparcia i źródła? Czy rzeczywiście tęskno-
ta za tradycją odpowiada naszej wizji au-
tentycznego i sielankowego życia na wsi?

Naprzeciw konserwatywnej filozofii 
życia wychodzi współczesna myśl neo-
tomistyczna odwołująca do średnio-
wiecznej chrześcijańskiej antropologii św. 
Tomasza z Akwinu, według której jedynie 
przez ćwiczenie i kultywowanie moral-
nie wartościowego działania może stać 
się ono naszą drugą naturą. Tylko w ten 
sposób coś z natury niemożliwego staje 
się możliwe i przychodzi nam z łatwością. 
W tym duchu człowiek jest powołany do 
pewnego rodzaju moralnej praktyki, by 
ze swego stanu przyrodzonego sięgnąć 
ku dobru. Tego rodzaju wyjście poza swo-
ją doczesność jest możliwe tylko wtedy, 
gdy sięgająca dobra moralność zostanie 
nadbudowana na trzonie wyćwiczo-
nych przyzwyczajeń. Takie podejście nie 
pozwala na zerwanie z korzeniami, lecz 
pozytywnego stosunku do własnej prze-
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szłości. Wypracowana przez św. Toma-
sza koncepcja ludzkiego życia pochodzi 
z czasów przednowoczesnych i zasad-
niczo różni się od nich, gdyż nie zakłada 
oderwania od korzeni, lecz ich kontynua-
cję.

Czy jednak średniowieczna koncepcja 
ludzkiego życia może stanowić odpo-
wiedź na współczesne wyzwania? Nie 
wszyscy odpowiedzą na to pytanie pozy-
tywnie. Pojawiają się jednak współczesne 
koncepcje, które opierają się na zbliżonym 
założeniu jak na przykład oparty na bada-
niach genotypu i dziedziczenia genów 
biologizm. Stanowisko to rozpatrujące 
ogół zagadnień filozoficznych, zwłaszcza 
dotyczących indywidualnych i społecz-
nych zachowań ludzi, z punktu widze-
nia biologii. Wprawdzie podobne wątki 
można odnaleźć już u Arystotelesa, jed-
nak biologizm nowożytny pojawił się na 
dobre w myśli filozoficznej i refleksji nau-

kowej dopiero w XIX wieku wraz z opub-
likowaniem teorii ewolucji przez Charlesa 
Darwina. Przyjęcie, że społeczeństwo 
funkcjonuje i rozwija się tak jak żywy orga-
nizm, jest stanowiskiem antyoświecenio-
wym, ponieważ zakłada, że pochodzenie 
biologiczne zapisane w informacji gene-
tycznej odgrywa istotną rolę w życiu jed-
nostki i społeczeństwa. To w istocie reak-
cyjne stanowisko przyjął brytyjski biolog 
Richard Dawkins, autor pracy Samolubny 
gen (1976), według którego istotą ewolu-
cyjnego doboru naturalnego dokonuje 
się na poziomie genów, czyli jednostka 
pochodzenia i dziedziczności. W ten para-
doksalny sposób wojujący antyteista staje 
po tej samej stronie sporu, co teista i dok-
tor Kościoła św. Tomasz z Akwinu; ateizm 
i teizm jednoczą się przeciwko oświece-
niowej wierze w nowego człowieka.
 Tomasz Kubalica

Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd.

 - Woody Allen

Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno po-

jąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, de-

cydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów.

 - Albert Einstein

  W polityce głupota nie stanowi przeszkody.

 - Napoleon Bonaparte
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

„Pro captu lectoris habent sua fata libelli”1

  Terentianus Maurus

Znany francuski literaturoznawca, zajmujący się związkami literatury z psycho-
analizą Pierre Bayard wydał w 2007 roku pracę „Jak rozmawiać o książkach, których 
się nie czytało?”, która została przetłumaczona i wydana przez Państwowy Instytut 
Wydawniczy (PIW)2 w 2008 roku, a ponieważ w dalszym ciągu cieszy się dużym 
zainteresowaniem w 2015 roku PIW dokonał dodruku tego pierwszego wydania. 
W tej bestsellerowej książce autor inspiruje czytelnika i wskazuje jak twórczo od-
bierać dzieła literackie. Praca autorstwa P. Bayarda jest niezwykle interesująca nie 
tylko dla osób zajmujących się literaturą, jednak w niniejszym tekście zajmę się 
inną kwestią – czy i w jakim zakresie koncepcje autora mogą być interesujące dla 
prawników? 

Autor opatrzył książkę cytatem mistrza paradoksu Oskara Wilde’a „Nigdy nie 
czytam książki, o której mam napisać. Tak łatwo się zasugerować”. Odnosząc 
to do prawników można by powiedzieć „Nigdy nie czytam przepisów, o których 
mam napisać. Tak łatwo się zasugerować.” Myślę, iż każdy z nas zna prawników, 
którzy przygotowując pismo procesowe nie korzystają z komentarzy czy orzecz-
nictwa i dopiero po przedstawieniu swojej interpretacji sięgają do literatury fa-
chowej aby podbudować stosownym orzecznictwem swoją tezę. Są też i tacy, 
którzy piszą pisma „z głowy” albo, co gorsza, korzystają ze starych wzorów pism 
nie bacząc przy tym, iż diametralnie zmieniła się wykładnia prawa lub nawet 
same przepisy. Pamiętam, że jeszcze w 2004 roku zetknąłem się z sytuacjami, gdy 
niektórzy starsi (najczęściej emerytowani) prawnicy żyli w przekonaniu, że kodeks 
handlowy w dalszym ciągu obowiązuje (i to wcale nie w zakresie dotyczącym 
instytucji firmy czy prokury). 

1  „Los książek zależy od upodobań i pojętności czytelnika”
2  Książka została wydana w ramach serii Biblioteka Myśli Współczesnej, zwanej przez nie-

których „serią z kokardką” albo „plus minus nieskończoność”.

JAK DYSKUTOWAĆ  
O PRZEPISACH, 
KTÓRYCH SIĘ NIE CZYTAŁO?
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Jeśli jednak ktoś otrzymał staranne wykształcenie (nie tylko prawnicze), to zna-
jąc zasady powszechnie obowiązującego prawa jest w stanie wyinterpretować 
treść przepisu z obowiązującego systemu prawa. Nie oszukujmy się jednak, iż 
jest to możliwe w każdym przypadku – prawodawca (ustawodawca) winien być 
racjonalny. W polskim prawodawstwie w wielu normach prawnych nie sposób 
dopatrzyć się, że prawodawca może być określony przymiotnikiem „racjonalny”. 
Oczywiście, w każdym państwie zdarzają się przypadki, które można określić błę-
dami legislacyjnymi, jednak w polskim prawie jest ich moim zdaniem zbyt wiele. 
Często rodzą się nawet podejrzenia, iż zostały one popełnione celowo – i to nie 
wiadomo przez kogo – organ prawodawczy czy urzędnika. 

„Nie – czytanie” książek
Spróbujmy przyjrzeć się z pozoru światoburczym koncepcjom P. Bayarda doty-

czącym „nie – czytania” książek i przetransponować je na „nie – czytanie” przepisów. 
Jego zdaniem, w naszym kręgu kulturowym podlegamy wielu przymusom w tym 
przymusowi czytania książek. W naszym społeczeństwie czytanie jest „czynnością 
uświęconą” w szczególności tekstów należących do klasyki, ich nieznajomość pod-
dawana jest krytyce i grozi kompromitacją. Obowiązek czytania książek rozumiany 
jest jako czytanie książek w całości od pierwszej strony do ostatniej a przeglądanie 
czy przekartkowanie książki jest źle widziane.

Książki należy przeczytać także i po to aby móc się o nich wypowiadać, dys-
kutować. Autor twierdzi, iż jest mylne założenie, bowiem można prowadzić pasjo-
nującą dyskusję na temat książki, której się nie czytało z osobą, która jej także nie 
przeczytała. To „nie – czytanie” – zdaniem autora – obejmuje zarówno książki do 
których nie zaglądnęliśmy, książki które znamy jedynie we fragmentach, które tylko 
przekartkowaliśmy, te które znamy ze słyszenia jak i te, które zdążyliśmy zapomnieć.

Co do rozmów z prawnikami na tematy prawnicze – jak to obecnie wygląda 
każdy z nas widzi – jeśli ktoś coś wie, to wie to dla siebie i nie dzieli się informacja-
mi z „konkurencją”. Dyskusje odbywają się w kręgu zaprzyjaźnionych osób i naj-
częściej mają na celu jedynie uzyskanie potrzebnej informacji. Dyskurs na wysokim 
poziomie abstrakcji moim zdaniem w środowisku prawniczym aktualnie zanika. 
Pomijam tu dyskusje w fachowych czasopismach, bo gazety codzienne i tygodniki 
wyraźnie pokazują, że niewielu młodych prawników wybiera dzisiaj zawód dzien-
nikarza i często wprowadzają w błąd czytelnika. Bijąc się głęboko w piersi powin-
niśmy przyznać, iż niewiele ustaw przeczytaliśmy od pierwszego do ostatniego 
artykułu (paragrafu), niektóre nich znamy we fragmentach, inne przekartkowali-
śmy, wiele znamy tylko ze słyszenia a wiele z tych, które kiedyś znaliśmy zdążyliśmy 
zapomnieć. Niektóre z tych ustaw już nie obowiązują, bowiem służyły „psuciu pra-
wa” dla doraźnych celów sprawujących władzę polityków, ale może czasem warto 
o nich przypomnieć. 
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Czy to wszystko uniemożliwia nam prowadzenie dyskusji o przepisach prawa? 
Chyba nie, bowiem dyskusje towarzyskie dotyczące tej materii nie są zbyt popu-
larne – chyba, że ich podłożem są problemy mające wywołać decyzje politycz-
ne, ale to nie są już dyskusje prawnicze.

Teksty, których nie czytaliśmy
Powróćmy na grunt literatury. Jak twierdzi P. Bayard „… mniej ważne jest, by prze-

czytać tę czy inną książkę … bardziej by wyrobić sobie pogląd na całość …” i dalej 
konkluduje „Ludzie wykształceni wiedzą coś czego … nie wiedzą ludzie niewykształ-
ceni, mianowicie zdają sobie sprawę, że kultura, to przede wszystkim kwestia orien-
tacji. Człowiek wykształcony to nie ten, który przeczytał taką czy inną książkę, ale ten, 
który potrafi poruszać się pośród wszystkich, który wie, że tworzą one pewną całość 
i jest w stanie określić każdy element tej całości w stosunku do pozostałych”. 

Przejdźmy na bliski nam grunt przepisów prawa. Na każdym z nas ciąży obo-
wiązek bieżącego zapoznawania się z nowo uchwalonymi ustawami. Powiedz-
my sobie uczciwie – przeczytanie tych wszystkich nowych aktów prawnych jest 
praktycznie niemożliwe (istnieje brzydka nazwa na aktywność parlamentarzy-
stów, przejawiającą się w szybkim uchwalaniu dużej ilości nowych ustaw lub 
zmian do przepisów obowiązujących) – zazwyczaj czytamy to, co nas w danym 
momencie interesuje a raczej to, co jest nam w danym momencie potrzebne. 
Jest to założenie optymistyczne – jeśli nie znamy nowych aktów prawnych, nie 
zawsze wiemy, co i jakim zakresie zostało zmienione, uchylone czy wprowadzo-
ne. Stąd popularność systemów informacji prawnej, które jednak nie zawsze 
nam pomogą. Maniera wprowadzania pewnych rozwiązań prawnych w określo-
nej dziedzinie poprzez akty prawne z zupełnie innej dziedziny (co łatwo można 
przeoczyć) znacznie utrudnia życie prawnikom zajmującym się praktyką.

Teksty, które tylko przekartkowaliśmy
W przypadku książek, które tylko przekartkowaliśmy, autor cytując Paula Valery 

opowiada się za poznaniem „idei dzieła”, na co pozwala nam dystans do książki. 
Przeglądanie książek można robić na dwa sposoby „Kartkowanie książki może być 
procesem linearnym – czytelnik zaczyna przeglądać tekst od początku, przeskaku-
jąc wiersze i strony kieruje się ku końcowi, do którego dociera lub nie. Może mieć 
też charakter okrężny – czytelnik nie decyduje się na uporządkowaną lekturę, lecz 
swobodnie wędruje po tekście, czasem zaczynając od końca.”

Nie pamiętam (od czasu studiów) abym przeczytał jakąkolwiek ustawę w cało-
ści – łącznie z przepisami wprowadzającymi i przejściowymi. W pewnym dłuższym 
okresie czasu prawdopodobnie tak się stało – jeśli połączymy w całość przeczyta-
ne fragmenty. Być może wstyd się przyznać do tego, jednak uważam, iż nie jestem 
w tym odosobniony.
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Teksty, które znamy tylko ze słyszenia
Analizując problem książek, które znamy ze słyszenia autor powołuje się na fakt 

powszechnego korzystania z opinii innych ludzi przy formułowaniu własnego zda-
nia. Dotyczy to także książek, których nigdy nie czytaliśmy a znamy jedynie z re-
cenzji, opowieści czy dyskusji. Pozwala to nam na orientację w ich zawartości oraz 
na wyrobienie sobie o niej opinii. Przedstawia to na przykładzie zaginionej części 
Poetyki Arystotelesa, której Baskerville nie zna a Jorge zdążył zapomnieć, co w ża-
den sposób nie przeszkadza im w prowadzeniu dysputy.3

Niektórzy prawnicy nie czytają „gołych” ustaw – sięgają od razu do komentarzy, 
podręczników czy opracowań naukowych. Teksty przepisów cytowane przez auto-
rów takich opracowań są czasami jedynie fragmentaryczne i są wyrwane z całego 
systemu prawnego bowiem mają na celu udowodnienie lansowanej przez nich tezy.

 
Teksty, które zapomnieliśmy
Książki, które zapomnieliśmy – „Czytanie bowiem nie jest tylko poznawaniem 

i przyswajaniem, lecz – od momentu otwarcia książki – konsekwentnym i niebła-
ganym zapominaniem.” Nie sposób twierdzić, że upływ czasu nas nie dotyczy 
i jesteśmy wyłączeni z procesu zapominania. Jeśli więc prowadzimy rozmowy 
o książkach, które kiedyś przeczytaliśmy, to „… dotyczą raczej nie książek, lecz 
bardzo przybliżonych wspomnień o nich, kształtowanych przez naszą teraźniej-
szość”. Mamy więc tu koncepcję lektury, która staje się utratą a nie zyskiem.

Sławna zasada studencka (obowiązująca także na studiach prawniczych): „trzy 
zet” – „zakuć, zaliczyć, zapomnieć” – powoduje, iż przepisy będące wymaganą ma-
terią na egzaminach z niektórych mało atrakcyjnych przedmiotów nie pozosta-
wiają nawet „mglistych wspomnień” u świeżo upieczonych absolwentów prawa. 
A co dopiero w przypadku osób, które kończyły studia „… – naście” lub „… – dzie-
ści” lat temu. Dawniej mówiono, iż studia prawnicze, to „pamięciówka” – osoby 
mające słabą pamięć nie powinny studiować tego kierunku. Dziś też o tym się 
mówi (sugeruje) kandydatom na studentów. Podobnie jest także w przypadku 
studiów medycznych. Tylko, że kiedyś reguła „trzech zet” nie była powszechnie 
obowiązującą. W przypadku egzaminu ustnego – a takimi były prawie wszystkie 
– znacznie trudniej było uzyskać ocenę pozytywną, jeśli przygotowanie do nie-
go ograniczyło się do bezrefleksyjnego „zakucia” określonych informacji. W przy-
padku egzaminów testowych, przyswojenie na pamięć wymaganych treści daje 
większe prawdopodobieństwo jego zaliczenia. A tyko refleksja nad przeczytanym 
ze zrozumieniem tekstem daje nam szansę na to, że pozostanie w naszej pamięci 
„mgliste wspomnienie” jego treści. 

Aleksander Chmiel

3  Umberto Eco „Imię róży”
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W dzisiejszym artykule chcę po-
wrócić do jednej z przedstawianych 
dotychczas spraw, a dotyczącej kwe-
stii informowania o wykonywaniu 
zawodu oraz pozyskiwania klientów. 
Uznałem za zasadne podzielenie się 
z Państwem tymi informacjami, bo-
wiem gdy kilka miesięcy temu przed-
stawiałem omawianą sprawę jej akta 
znajdowały się w Sądzie Najwyższym 
oczekując rozpoznania. Sąd Najwyż-
szy po rozpoznaniu sprawy wskutek 
kasacji wniesionej przez obrońcę ob-
winionego radcy prawnego uchylił 
w części orzeczenia Sądów Dyscy-
plinarnych obu instancji i uniewinnił 
obwinionego, a w pozostałym zakre-
sie oddalił kasację.

Sprawa dotyczyła zasadniczo 
dwóch czynów obwinionego radcy 
prawnego, które przez Okręgowy Sąd 
Dyscyplinarny oraz Wyższy Sąd Dy-
scyplinarny zostały uznane za naru-
szające normy deontologiczne z za-
kresu informowania o wykonywaniu 
zawodu oraz pozyskiwaniu klientów. 
Pierwszy z czynów polegał na zorga-
nizowaniu przez obwinionego radcę 

prawnego akcji informacyjno-rekla-
mowej w trakcie egzaminu na aplika-
cję radcowską. Obwiniony zlecił wy-
najętej w tym celu hostessie, aby ta 
przed salą egzaminacyjną rozdawała 
przystępującym do egzaminu mate-
riały informacyjne: długopisy z nazwą 
kancelarii oraz ulotki z życzeniami 
powodzenia na egzaminie oraz za-
chęcające do dołączenia do zespołu 
tej kancelarii. 

Sądy Dyscyplinarne obu instancji 
dostrzegały zasadniczo fakt, że pod-
jęte przez obwinionego działania nie 
stanowiły typowej reklamy, bowiem 
nie były ukierunkowane na nowych 
klientów. Działania te były raczej 
ukierunkowane na promowanie kan-
celarii wśród zdających na aplikację 
radcowską i ich celem było pozyska-
nie spośród tej grupy pracowników. 
Działania takie zostały jednak uznane 
za sprzeczne z dobrymi obyczajami. 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zwrócił 
zwłaszcza uwagę na niestosowność 
miejsca i czasu prowadzonej kampa-
nii informacyjnej, a także brak uzgod-
nienia prowadzonej akcji z organi-

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY
r.pr. Tomasz Michalski
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
OIRP Katowice
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zatorami egzaminu. Okręgowy Sąd 
Dyscyplinarny za popełnienie tego 
czynu wymierzył obwinionemu rad-
cy prawnemu karę upomnienia, któ-
ra to kara została utrzymana w mocy 
przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 

Jednocześnie w opisywanym po-
stępowaniu rozpoznawano także 
drugi zarzut postawiony obwinione-
mu, a to że w okresie od stycznia do 
listopada danego roku przed głów-
nym wejściem do jednego z Sądów 
Rejonowych umieścił baner rekla-
mujący usługi prowadzonej przez 
siebie kancelarii. Baner miał wymiary 
2 metry na 2,5 metra oraz zawierał 
dane kontaktowe kancelarii oraz in-
formację o świadczonych przez kan-
celarię usługach. Okręgowy Sąd Dy-
scyplinarny ukarał obwinionego karą 
pieniężną w wysokości 2.000 złotych, 
uznając że podjęte działania stano-
wiły próbę pozyskiwania klientów 
w sposób sprzeczny z dobrymi oby-
czajami i godnością zawodu. Wskutek 
wniesionego przez radcę prawnego 
odwołania Wyższy Sąd Dyscyplinar-
ny, uznając winę obwinionego, doko-
nał jednak zmiany kary pieniężnej na 
karę upomnienia.

Od orzeczenia Wyższego Sądu Dy-
scyplinarnego wniósł kasację do Sądu 
Najwyższego obrońca obwinionego 
podnosząc głównie zarzut rażące-
go i mogącego mieć wpływ na treść 
rozstrzygnięcia naruszenia prawa po-
przez błędną, rozszerzającą wykład-
nię na niekorzyść obwinionego oraz 
brak odniesienia się przez Wyższy 
Sąd Dyscyplinarny do zarzutu odwo-

ławczego – braku podstaw do przy-
pisania obwinionemu winy. Sąd Naj-
wyższy dokonując analizy tej sprawy 
w pierwszej kolejności zwrócił uwa-
gę, że „podstawą odpowiedzialności 
dyscyplinarnej radcy prawnego za 
czyny sprzeczne z zasadami etyki lub 
godnością zawodu są z jednej stro-
ny – blankietowy przepis ustawowy, 
to jest art. 64 ust 1 u.r.p., a z drugiej 
uzupełniający przepis zawarty w Ko-
deksie Etyki Radcy Prawnego (…). Po-
jęcia występujące w przepisie ustawy 
i w przepisach zawartych w uchwale 
korporacyjnej mają wprawdzie cha-
rakter wybitnie ocenny, niemniej 
sam fakt obwarowania przewinie-
nia dyscyplinarnego sankcjami wy-
mienionymi w art. 65 ust 1 pkt 3-5 
u.r.p., porównywalnymi ze środkami 
reakcji karnej przewidzianymi w Ko-
deksie karnym, w pełni uprawnia do 
konstatacji, że przepisy warunkujące 
odpowiedzialność radcy prawne-
go, ustawowe i pozaustawowe mają 
charakter represyjny i z tej racji nie 
wolno wykładać ich rozszerzająco; 
zabronione jest również stosowanie 
analogii, której wynik prowadziłby 
do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
radcy prawnego za czyn nie realizu-
jący wprost znamion przewinienia 
dyscyplinarnego.” Ponadto Sąd Naj-
wyższy podjął próbę zdefiniowania 
„poszczególnych zwrotów mających 
znaczenie dla rozstrzygnięcia spra-
wy”, przyjmując że „godność zawodu 
radcy prawnego wiąże się z takim 
postępowaniem osoby wykonują-
cej tą profesję, które nie prowadzi do 
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poniżenia go w opinii społecznej oraz 
podważenia autorytetu i zaufania do 
tego zawodu; dobre obyczaje to po-
wszechnie przyjęty, najczęściej utwier-
dzony tradycją, sposób postępowania 
w danych okolicznościach, właściwy 
dla danej grupy ludzi – w tym wypad-
ku szeroko pojętego środowiska osób 
świadczących pomoc prawną; narzuca-
nie się oznacza, rzecz jasna w kontekście 
informowania przez radcę prawnego 
o wykonywaniu zawodu, napraszanie 
się, nastręczanie się, naprzykszanie się.”

Przechodząc na grunt zachowa-
nia obwinionego Sąd Najwyższy 
– w kontekście akcji podjętej w trak-
cie egzaminu na aplikację – uznał, że 
„skoro kolportowane ulotki nie za-
wierały treści perswazyjnej, zachwa-
lającej usługi kancelarii, to siłą rzeczy 
nie sposób było przyjąć, że obwinio-
ny w jakimkolwiek stopniu narzucał 
się ze swoim przekazem. Teza o nie-
bezpieczeństwie zdekoncentrowa-
nia przystępujących do egzaminu 
aplikanckiego i godzenia w powa-

gę tegoż egzaminu musiała zostać 
oceniona jako ewidentnie przesad-
na i oderwana od realiów. Dlatego 
też orzeczenia sądów obu instancji 
w opisanym zakresie nie mogły się 
ostać i należało je uchylić”.

Natomiast odnosząc się do zarzu-
tów kasacji kwestionujących skaza-
nie za przewinienie polegające na 
umieszczeniu przed budynkiem są-
dowym banneru reklamowego, Sąd 
Najwyższy uznając obowiązujący 
zakaz informowania o wykonywaniu 
zawodu radcy prawnego przez m.in. 
narzucanie się potencjalnym klien-
tom oraz nakaz pozyskiwania klien-
tów w sposób zgodny z dobrymi 
obyczajami i nie naruszający godno-
ści zawodu uznał, że w pełni upraw-
nione było ustalenie, „że wskazane 
reguły deontologiczne, przez znacz-
ny rozmiar banneru i miejsce jego 
zawieszenia, zostały naruszone. (…) 
Stąd konieczne stało się oddalenie 
kasacji w omawianym zakresie.”

Tomasz Michalski
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W dzisiejszym artykule chciałbym 
zwrócić uwagę na dwa problemy do-
tyczące Kodeksu etyki radcy prawnego. 

Pierwszy problem wynika ze 
zmiany wprowadzonej do Kodeksu 
postępowania cywilnego, która to 
zmiana – jak niewątpliwie czytają-
cym wiadomo- zgodnie z art. 187 § 1 
pkt 3 k.p.c. – obliguje do zamieszcze-
nia w pozwie informacji o tym, czy 
strony podjęły próbę mediacji lub 
innego pozasądowego sposobu roz-
wiązania sporu, a w przypadku gdy 
takich prób nie podjęto, wyjaśnienia 
przyczyn ich niepodjęcia.

Podając tę informację należy pamię-
tać o treści art. 21 Kodeksu etyki radcy 
prawnego (KERP), który zabrania nam 
udzielania komukolwiek, w tym i sądo-
wi, informacji o treści i przebiegu per-
traktacji ugodowych, w których bra-
liśmy czynny udział. Ten przepis KERP 
moim zdaniem jest jednoznaczny i wy-
żej cytowany przepis k.p.c. nie może 
wyłączyć jego stosowania. 

Co to oznacza? Wykonując dyspo-
zycję art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. możemy 
w tej sytuacji podać tylko i wyłącznie, 
że w dniu tym i tym miały miejsce per-
traktacje ugodowe lub że w piśmie 

zwróciliśmy się do strony przeciwnej 
o zawarcie ugody. Nie możemy jednak 
informować sądu, jakie okoliczności 
zostały ujawnione, jakie argumenty 
w trakcie tych pertraktacji były podno-
szone, jakie były propozycje ugodowe 
stron, co było przyczyną, że negocjacje 
zakończyły się niepowodzeniem. Na-
wet gdyby sąd orzekający w sprawie 
drążył ten temat i obligował do poda-
nia informacji o przebiegu tych nego-
cjacji to udzielenie bardziej szczegóło-
wych informacji mogłoby narazić na 
odpowiedzialność dyscyplinarną. 

Niestety, spotkałem się już w prakty-
ce, nie tyle dyscyplinarnej, ile zawodo-
wej, że pełnomocnik strony przeciw-
nej szczegółowo opisywał przebieg 
pertraktacji ugodowych wyciągając 
z tego korzystne dla swojego klienta 
wnioski. Jest to praktyka moim zda-
niem- z punktu widzenia dyscyplinar-
nego – niedopuszczalna. 

Proszę więc pamiętać o przepisie 
art. 21 KERP i zachowując daleko idącą 
ostrożność w tej kwestii – nie ulegać 
ewentualnym „naciskom” sądu zmie-
rzającym do uzyskania szczegółowych 
informacji o przebiegu i treści negocja-
cji ugodowych. 

Radca prawny Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice
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Moim zdaniem, nie możemy także 
twierdzić, iż przepisy k.p.c. są „ważniej-
sze” niż KERP, tym bardziej, że brak jest 
w cytowanym przepisie k.p.c. podstaw 
do żądania informacji o treści i przebiegu 
pertraktacji ugodowych. Przepis ten wy-
maga tylko podania, czy zostały podjęte 
próby mediacji lub innego pozasądowe-
go zakończenia sporu, a jeśli nie – jaka 
była przyczyna ich niepodjęcia. 

Całkowicie odmiennym tematem, 
który chciałbym poruszyć jest ostroż-
ność w internetowych dyskusjach, 
przede wszystkim na portalach spo-
łecznościowych. 

Oczywiste jest, że każdy z nas ma 
prawo wyrażać swoje poglądy politycz-
ne, społeczne, światopoglądowe itp., 
także na tego typu portalach. Możemy 
te poglądy wyrażać anonimowo, ale nie 
ma żadnego zakazu wyrażania tych po-
glądów posługując się własnym imie-
niem i nazwiskiem wraz z informacją, że 
wykonujemy zawód radcy prawnego. 

Samo zamieszczenie swojej opinii 
o tym czy innym wydarzeniu nie może 
stanowić deliktu dyscyplinarnego, ale 
deliktem może być przyjęta przez nas 
forma tej wypowiedzi. 

Co mam na myśli? Udzielając się na róż-
nego rodzaju portalach, nie powinniśmy 
używać słów wulgarnych, obraźliwych 
lub przekraczających rzeczową potrzebę. 

Oceniając te wpisy, nie możemy 
oczywiście bronić się treścią art. 12 
Ustawy o radcach prawnych, tj. immu-
nitetem słowa, albowiem nie jest to po-

gląd wyrażany w ramach wykonywania 
obowiązków radcy prawnego, nawet 
jeśli podpisujemy się jako radca prawny. 

Niezachowanie tej rzeczowej potrze-
by, tzn. użycie słów wulgarnych, obraź-
liwych, nieadekwatnych do poruszone-
go problemu może być potraktowane 
jako naruszenie przepisu art. 11 KERP. 

Pamiętać musimy, że przepisy Kodek-
su etyki radcy prawnego dotyczą tak-
że naszej działalności pozazawodowej, 
zgodnie z art. 11, w świetle którego „rad-
ca prawny obowiązany jest dbać o god-
ność zawodu nie tylko przy wykonywa-
niu czynności zawodowych, ale również 
w działalności publicznej i w życiu pry-
watnym. Naruszeniem godności zawodu 
radcy prawnego jest w szczególności ta-
kie postępowanie radcy prawnego, któ-
re mogłoby zdyskredytować go w opinii 
publicznej lub podważyć zaufanie do za-
wodu radcy prawnego”. W związku z po-
wyższym, nasze naganne postępowanie 
w tym aspekcie także podlega ocenie 
przez pryzmat przepisów KERP i może 
stanowić podstawę do pociągnięcia do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Dlatego też apeluję do tych Kole-
żanek i Kolegów, którzy zamieszczają 
swoje wpisy na portalach, zwłaszcza 
społecznościowych, aby wzięli sobie do 
serca powyższe uwagi i dbali o kulturę 
słowa w internetowych polemikach pa-
miętając, że wpisy te są ogólnodostęp-
ne i ich czytelnicy mogą inicjować po-
stępowania dyscyplinarne. 

Wojciech Kubisa
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Wzorem ubie-
głego roku ponownie obchodziliśmy 
w dniu 10 grudnia Europejski Dzień 
Prawnika. Jak wiadomo Europejski 
Dzień Prawnika ustanowiła Rada Ad-
wokatur i Stowarzyszeń Prawniczych 
Europy (CCBE) w celu promowania idei 
państwa prawa i podstawowych war-
tości wymiaru sprawiedliwości, a także 
aby propagować zawód prawnika jako 
obrońcy praw człowieka, wspierającego 
budowę społeczeństwa obywatelskie-
go. Europejski Dzień Prawnika organizo-
wany jest we wszystkich krajach człon-
kowskich CCBE. W tym roku tematem 
przewodnim Europejskiego Dnia Praw-
nika była wolności słowa. Jak wskazało 
CCBE cyt. za informacją a stronie Kra-
jowej Izby Radców Prawnych koniecz-
ność poszanowania tego prawa stała 
się szczególnie istotna w kontekście 
przeprowadzonych na początku tego 
roku zamachów na satyryczne czaso-
pismo Charlie Hebdo w Paryżu, w któ-
rym zginęli niewinni ludzie. Wydarzenia 
te zmusiły do zastanowienia się nad 
tym, gdzie leży granica pomiędzy pra-

wem do wyrażania swoich myśli oraz 
prawem do poszanowania cudzych po-
glądów i wyznania. 

I tym razem także pod patronatem 
Krajowej Izby Radców Prawnych przy-
gotowano obchody w poszczególnych 
izbach okręgowych ze wspólnym progra-
mem. Przesłany przez Krajowego Koordy-
natora program obchodów tego święta 
zakładał przeprowadzenie, w co najmniej 
8 szkołach ponadpodstawowych wybra-
nych lub wskazanych przez lokalne kura-
toria z terenu działania danej izby pokazo-
wych lekcji. Same lekcje miały odbyć się 
wg przesłanego przez Krajowego Koor-
dynatora scenariusza tzw. sylabusa, gdzie 
między innymi omawiano problematycz-
ne kwestie związane z wolnością słowa 
jak wskazane wyżej czasopismo Charlie 
Hebdo czy też wypowiedzi Doroty Rab-
czewskiej „Dody” dotyczące Pisma Świę-
tego. Podobnie jak w 2014r. pokazowe 
lekcje miało poprowadzić 4 radców praw-
nych i 4 adwokatów. Jednakże z przyczyn 
i powodów tych samych jak w roku 2014r. 
w naszej izbie zostały podjęte działania 
samodzielne. Należy to uznać za działania 

Grzegorz Chycki
radca prawny

10 GRUDNIA 2015  
EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA
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słuszne, bo dawało możliwość rozwinię-
cia tematów i samych obchodów. Podob-
nie jak w roku 2014 r. chętnym, którzy się 
zgłosili pozostawiono swobodę wybo-
ru tematu jednakże w uwzględnieniem 
przygotowanego sylabusa. Miło jest mi 
poinformować, że podobnie jak w roku 
2014r. ponownie zgłosili się ci sami radcy 
prawni chętni do poprowadzenia zajęć 
I podobnie jak w roku 2014r. zgłoszono 
następujące szkoły: Liceum Ogólno-
kształcące Towarzystwa Ewangelickiego 
w Cieszynie, II Liceum Ogólnokształcą-
cym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Marii Konopnickiej w Katowicach, Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 3  w Ty-
chach, Gimnazjum nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Mikołowie oraz Gimnazjum 
im. Powstańców Śląskich w Imielinie. 
W tym roku z przyjemnością mogę po-
informować o poszerzeniu tego grona 
o nową jednostkę, a to Gimnazjum nr 23 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratow-
ników Górskich w Katowicach. Dołączył 
także do grona prowadzących zajęcia 
aplikant radcowski Andrzej Zmarzły, co 
szczególnie cieszy w kontekście zaan-
gażowania samorządowego nie tylko 
radców prawnych.

Należy gwoli ścisłości dodać, że tak-
że w tym roku niżej podpisany Lokalny 
Koordynator skierował do swojego od-
powiednika w śląskiej adwokaturze za-
proszenie z zapytaniem o koordynacje 
obchodów Europejskiego Dnia Prawni-
ka. Niestety, i tym razem zaproszenie nie 
spotkało się z odzewem. 

Centralne obchody wzorem roku 
ubiegłego odbyły się w II Liceum Ogól-
nokształcącym z Oddziałami Dwuję-

zycznymi im. Marii Konopnickiej w Ka-
towicach, gdzie kolejny rok prowadzony 
jest program edukacji prawnej. 

Z tej okazji w II Liceum Ogólnokształ-
cącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej w Katowicach 
przygotowano przy udziale wszystkich 
prowadzących zajęcia z edukacji praw-
niczej radców prawnych, a to: Grzegorza 
Chyckiego – Lokalnego Koordynatora 
obchodów Europejskiego Dnia Prawni-
ka oraz Koordynatora edukacji prawnej, 
Adama Jasiewicza, Macieja Niwińskiego 
– członka Rady naszej Izby oraz Tomasza 
Raka wydarzenie składające się z symu-
lacji tym razem 4 rozpraw. Przyjęcie for-
muły symulacji rozpraw i jej rozbudowa-
nie w miejsce wizyty w sądzie oraz testu 
wynikało z ogromnego zainteresowania 
i uznania jakim cieszyła się właśnie ta 
część obchodów w roku 2014.

Tym razem jednak w ramach obcho-
dów dodatkowo odbył się w szkole apel. 
Stanowiło to bardzo miłe i zaskakujące, 
nas edukatorów i prowadzących zaję-
cia wydarzenie. Apel został wywołany 
dzwonkiem, po którym na korytarz wyszli 
uczniowie w całej szkole, zaś z głośników, 
przy muzycznym tle, odczytano, przygo-
towane samodzielnie przez uczniów na 
tę okoliczność, informację o Europejskim 
Dniu Prawnika. Tekst był dla nas radców 
prawnych ogromnym, przemiłym zasko-
czeniem. Uczniowie nie tylko samodziel-
nie ustalili kto, kiedy i dlaczego ustanowił 
ten dzień ale także wskazali na patrona, 
hasło przewodnie, wyrazili podziękowa-
nia dla prowadzących. Tekst apelu po-
twierdził słuszność edukacji i można z całą 
pewność uznać, że świadomość istnienia 
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zawodu radcy prawnego, wartości w ko-
rzystanie z jego usług zakiełkowała i daje 
pierwsze jakże miłe efekty. 

Same zaś symulacje rozpraw, to 4 
scenariusze dla 5 osób każdy, zatem 
wzięło w nich czynny dział łączenie 
20 uczniów. Scenariusz opracował ni-
żej podpisany na bazie autentycznych 
spraw z własnej praktyki zawodowej. 
Scenariusze zostały tak zmodyfikowane 
aby nie naruszyć dóbr osobistych praw-
dziwych ich uczestników ale jedno-
cześnie by zachowały swoją autentycz-
ność spraw sądowych. Przewidziano 
scenariusze: rozprawy z zakresu prawa 
cywilnego – dotyczyła sporu o zapła-
tę i kolejna ochrony dóbr osobistych 
polityka, rozprawy z zakresu prawa ro-
dzinnego – dotyczyła sprawy rozwo-
dowej i kolejna zniesienia obowiązku 
alimentacyjnego. Każdy ze scenariuszy 
zakładał udział 5 uczniów w rolach: sę-
dziego, którego zadaniem było wyroko-
wanie i podanie uzasadnienia, powoda/
wnioskodawcy, którego zadaniem było 
osobiste przedstawienie swoich racji, 
pełnomocnika powoda/wnioskodaw-
cy, którego zadaniem było obrona racji 
powoda/wnioskodawcy, pozwanego/
uczestnika, którego zadaniem było oso-
biste przedstawienie swoich racji oraz 
pełnomocnika pozwanego/uczestnika, 
którego zadaniem było obrona racji po-
zwanego/uczestnika. Wszyscy pełno-
mocnicy odgrywali rolę radców praw-
nych. Dzięki uprzejmościom naszych 
edukatorów wszyscy uczniowie zostali 
wyposażeni w togi radcowskie. Każ-
dy z uczestników otrzymał scenariusz, 
opis stanu faktycznego, opis zwrotów 

i hasłowych argumentów. Zadaniem 
uczestnika było opracowanie we włas-
nym maksymalnie 5-minutowej wypo-
wiedzi w swojej roli, która została oce-
niona przez jury. Tym razem skład jury 
był kompletny i poważny i weszli do 
niego: mec. Grzegorz Chycki – mec. To-
masz Rak. Ze strony szkoły do jury we-
szli nauczyciele: Panie Anna Ptaszyńska-
-Zaród i Anna Richter oraz Wicedyrektor 
Pani Anastazja Nędzi. Podobnie jak 
w 2014r. obchody wzbudziły ogromne 
zainteresowanie i zaangażowania ucz-
niów. Uczniowie nie tylko przygotowali 
się perfekcyjnie, merytorycznie do ról 
nawet uzupełniając wiedzę i przekaza-
ne sformułowania o inne we własnym 
zakresie ale także aktorsko. Uczniowie 
w rolach stron byli odpowiednio do 
charakteru przebrani, modulowali głos, 
korzystali z rekwizytów. Co więcej za-
dbano o instytucje wywołania rozpraw 
przez osobę woźnego sądowego. To 
wszystko robiło ogromne wrażenie nie 
tylko na organizatorach ale i samych 
uczestnikach wywołując raz oklaski, 
raz salwy śmiechu. Jury po burzliwych 
obradach korzystając z opracowanych 
tym razem specjalnie na tę okazję, przez 
niżej podpisanego, kart ocen zawierają-
cych kryteria: poprawności merytorycz-
nej, doboru słownictwa, stylu wypo-
wiedzi, postawy, zachowania i kultury 
oraz ogólnego wrażenia i korzystając 
z opracowanej punktacji wybrało 3 lau-
reatów oraz 3 osoby wyróżnione. Warto 
tu przywołać laureatów i zostali nimi: 
I miejsce Mateusz Banaś z klasy 2a, 
II miejsce Marek Żmija z klasy 3a 
oraz III miejsce Wiktoria Podgórska 
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z klasy 3a. Nagrody przewidziane i za-
kupione ze środków Izby to: za I miejsce 
dyplom uznania oraz nagroda rzeczowa 
– smartwatch znanego producenta, za 
II miejsce dyplom uznania oraz nagroda 
rzeczowa – słuchawki znanego produ-
centa oraz za III miejsce dyplom uznania 
oraz nagroda rzeczowa – powerbank 
tego samego producent. Miejsca IV-VI 
miejsca były honorowane okolicznoś-
ciowymi dyplomami uznania. 

W imieniu Dziekana Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Katowicach na-
grody i dyplomy w okolicznościowych 
– z logo Izby – opakowaniach, wręczył 
Koordynator mec. Grzegorz Chycki. 

Pozostaje ponownie serdecznie 
podziękować i wyrazić uznanie dla 

wszystkich osób zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie i liczyć, że sprostamy 
oczekiwaniom i kolejnym okazjom.

Na koniec warto się pochwalić, że to 
wydarzenie doczekało się publikacji na 
stronie II Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 
Konopnickiej w Katowicach, której adres 
dla chętnych lektury zamieszczam: 
www.nasza-szkola.pl/europejski-dzien-
-prawnika-w-ii-lo. Zamieszczone zaś 
zdjęcia uzyskaliśmy dzięki uprzejmości 
tej szkoły, której dziękujemy za oprawę 
fotograficzną wydarzenia. 

Grzegorz Chycki
Radca prawny

Koordynator Lokalny obchodów EDP
Koordynator edukacji prawnej 
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Maciej Czajkowski

Podróż tam…
Lotnisko w Pradze. Samolot już pod-

stawiony. Jesteśmy zmęczeni, bo do 
Pragi przyjechaliśmy rychlikiem z Cze-
skiego Cieszyna w ośmioosobowym 
przedziale: nasza czwórka, jeden Cygan, 
jeden Latynos, jedna Czeszka udająca 
Latynoskę i jeden pies. O uprzedzeniach 
nie było mowy, chociaż kilka stereoty-
pów zawisło w powietrzu. Szczęśliwie 
pies nie szczekał, a w wagonie nie było 
małych dzieci. Co do lotu miałem w tym 
względzie złe przeczucia...

Złodzieje czasu…
Wraz z narastającym zmęczeniem 

wszystkie obrazy i chwile zaczynają się 
delikatnie rozmywać. Na pokładzie tylko 
jedno ciche dziecko, ale i tak spokojny 
sen w ostrym świetle dnia na 12 tysią-
cach metrów nad ziemią jest niemoż-
liwy. Klasa ekonomiczna oszczędza na 
miejscu na nogi – są ciągle i zawsze 
zgięte, wykręcone, podwinięte. Wypro-
stować się można tylko na stojąco, ale 
wtedy przy odrobinę większych gaba-
rytach każdy obrót grozi przeprosinami. 
Łatwo trafić w czyjąś głowę, a łokieć, 
biodro lub kolano na małej przestrze-
ni stają się zbrodniczymi narzędziami. 
Wąsko, ciasno i tłoczno. W kibelku dzię-
kuję Bozi za treningi jogi, a tymczasem 
zawodowo uśmiechnięte stewardes-
sy roznoszą wszystko, czego człowiek 
może potrzebować pozostając w bez-

ruchu przez 12 godzin. Snacki, wino, sok 
pomidorowy, lunch, wino, deser, kawa, 
whisky, herbata, koniak, batonik, orzesz-
ki, podwieczorek, wino, orzeszki, wino. 
Stewardessy mają robocze zmarszczki 
mimiczne, a uśmiechy zarezerwowa-
ne na każdą okazję. „Zabrakło lodów?” 
– uśmiech nr 7, „Jeszcze jedną whiskey?” 
– nr 8. „Proszę podnieść fotel” – nr 3, „Sir, 
wstawanie zabronione” – nr 1.

W Hawanie wylądowaliśmy po ok. 
40 godzinach czuwania. Oczy prze-
krwione, włos zmierzwiony. Samoloto-
we odświeżanie po 7 godzinach lotu 
przestało pomagać. Wszystkie śluzówki 
jak z pergaminu. Podobno w dreamli-
nerach klimatyzacja nie wysusza skóry, 
tylko że dreamlinery nie w dechę latają. 

Hawańskie lotnisko przypomina 
Okęcie w latach osiemdziesiątych. Ci, 
którzy liczyli na klimatyzację, rozgląda-
ją się zaskoczeni, bo upał momentalnie 
oblepia. Za to kontrola graniczna dla 
byłych obywateli bloku wschodniego 
nie mogła stanowić żadnego zasko-
czenia, zresztą celnicy nawet dzisiaj na 
całym świecie wyglądają podobnie. 
Czy to Kuba, czy Malezja, czy Tajlandia, 
czy dawne przejście pomiędzy polskim 
i czeskim Cieszynem – same smutne 
facjaty, totalny brak poczucia humoru, 
życzliwość na poziomie zero. Komuni-
kacja ograniczona do oschłego: „Może 
pan przejść”. Tym razem przepuszczają 
wszystkich z wyjątkiem Patrycji, która 
została na bramce. Nie wiemy, o co po-
szło, ja obstawiam podwójne nazwisko. 

KUBA 2013
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Czekaliśmy na nią 20 minut. Zanim się 
pojawiła po kubańskiej stronie, pode-
szła do mnie strażniczka graniczna. „Czy 
Patrycja to pana żona? Gdzie będziecie 
mieszkać? Na jak długo na Kubie? Jaki 
wykonujecie zawód?”. Potem przeświet-
lili Patrycję, następnie nasz bagaż, zapi-
sali, gdzie będziemy mieszkać i puścili 
wolno. Na szczęście oszukaliśmy system 
– zamieszkaliśmy gdzie indziej. 

Z lotniska podobno można wydostać 
się na dwa sposoby, jeśli nie jest się tu-
rystą pakowanym w czarterowe autobu-
sy jadące w sam środek turystycznego 
blichtru. Pierwszy to prosta taksówka 
– ceny ustabilizowane, prawie urzędo-
we, więc ryzyko „golenia” jest niewielkie. 
Drugi, mniej formalny, to zaczepienie się 
w autobusie pracowniczym, który wozi 
pracowników lotniska i całą obsługę na-
ziemną. Zasada jest taka, że raz cię we-
zmą, a raz nie. Radek chciał spróbować, 
więc my też. Pierwsze trzy odjechały za-
nim zdążyliśmy wsiąść do środka, jeden 
właściwie sprzed nosa. Czwarty okazał 
się w porządku, poczekał, wpuścił na po-
kład. Kierowca nie chciał pieniędzy, w su-
mie teraz się nie dziwię, bo w autobusie 
byliśmy przez bitą godzinę niezłą atrak-
cją. Przy wyjściu wręcz wcisnąłem bilete-
rowi w dłoń 20 pesos nacionales. 

Bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt 
z przemiłym starszym panem, mówią-
cym jako tako po angielsku, a właściwie to 
on nawiązał kontakt z nami. Potem wie-
lokrotnie potwierdziliśmy pierwsze spo-
strzeżenie, że Kubańczycy są bardzo cie-
kawi przyjezdnych. Z tym, że miły starszy 
pan był przy tym bezinteresowny. Wska-
zał nam miejsca, które musimy zobaczyć, 

podpowiedział, gdzie wysiąść, jak dojść 
do naszej casy. Kiedyś mówił ośmioma ję-
zykami, dziś został mu już tylko angielski, 
rosyjski i dobre ucho do języków obcych. 
Był dwa razy w Warszawie na początku 
lat osiemdziesiątych, a mimo to twierdził, 
że Warszawa to piękne miasto. Fascyno-
wało go, że została w czasie wojny zrów-
nana z ziemią, a potem odbudowana. Po 
dwóch dniach zwiedzania Hawany po-
niekąd zrozumiałem, o co mu chodziło…

Hawana
Hawana – miasto ruina. Wprawdzie 

Havana Vieja (stara Hawana) jest remonto-
wana od późnych lat siedemdziesiątych 
i nawet widać wysiłek finansowy UNESCO, 
to jednak całość sprawia trochę smutne 
wrażenie. Jest pięknie, ale smutno.

Mieszkaliśmy w centrum miasta, po-
mimo to dokładnie naprzeciwko naszej 
casy mogliśmy podziwiać malowniczą, 
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totalnie zrujnowaną kamienicę. Nie, 
właściwie była to dziura po kamienicy 
– jakby ze starości zapadła się do środka. 
U nas takie miejsce byłoby zamurowane 
i zamknięte na trzy spusty i opatrzone 
czterdziestoma czterema ostrzeżenia-
mi o niebezpieczeństwie. W Hawanie 
wnętrze ruiny ktoś spontanicznie za-
adaptował na targ. Jest spory rzeźnik 
bez chłodni i bez lodówek – mięso leży 
na drewnianych ladach, przyciągając 
klientów i muchy. Są owoce i warzy-
wa: pomidory, bataty, ananasy, maniok, 
małe banany, zielone banany, awokado 
wielkie jak melony. Nikt nie przejmuje 
się tym, że w każdej chwili resztki muru 
mogą spaść wszystkim na głowę – życie 
musi się toczyć, biznes musi się kręcić.

Nie musieliśmy długo czekać, żeby 
zapłacić frycowe i dać się naciąć. Wy-
łuskani z tłumu przez „przypadkowe-
go” gościa, który z taśką bułek szedł do 
domu, grzecznie pomaszerowaliśmy do 
poleconej knajpy, w której na kolację 
wydaliśmy tyle, ile przez następne trzy 
dni na wszystkie posiłki razem wzięte. 
Na nasze usprawiedliwienie mogę po-
wiedzieć, że mijało już ponad 40 godzin 
bez porządnego snu. No i też najdroż-
sza kolacja w historii Hawany kosztowa-
ła nas w sumie 60 zł… aha, nie wspo-
mniałem? Tak, podróżujemy prawie 
budżetowo…

Następnego dnia zjedliśmy z kolei 
najtańszy lunch w życiu. Na ulicznym 
stoisku dla lokalsów zamówiliśmy sma-
żony ryż z bliżej nieokreślonymi do-
datkami (skwarki, cebulka, kiełki, chyba 
jajko), który serwowano w małych, tek-
turowych pudełeczkach. Sztućców nie 
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podano. Radek dwa razy próbował 
sięgnąć po stojące w kubku plastiko-
we łyżki, ale dwa razy został groźnie 
ofuknięty przez „panią kierowniczkę”1 
ze śmiertelnie znudzonym wyrazem 
twarzy. Rozglądającym się bezradnie 
na około (własnych łyżek chwilowo nie 
mieliśmy), z pomocą przyszła litościwie 
jedna z kucharek. Oderwała od tektu-
rowego pudełka wieczko, złożyła je 
wzdłuż, potem na pół i znów wzdłuż 
i tym kubańskim origami wyczarowała 
tekturowe minikorytko, które z powo-

1 Każdy zakład usługowy lub sklep na Ku-
bie zatrudnia niepotrzebnie dużą ilość pra-
cowników, wśród których zawsze można wy-
różnić „kierownika”. To zawsze ta osoba, która 
najmniej pracuje, a najwięcej sztorcuje, zazwy-
czaj klientów. Często też jej funkcja obejmuje 
odbiór pieniędzy, jednak nie należy mylić jej ze 
zwykłą kasjerką, bo to dyshonor dla kadry kie-
rowniczej.

dzeniem zastąpiło plastikową, nieeko-
logiczną łyżkę jednorazową. Lunch 
z bardzo lokalnym i bardzo zimnym 
piwem kosztował nas 1,85 zł na głowę. 
Był to też pierwszy posiłek, za który za-
płaciliśmy w CUP. 

Podwójna ekonomia
O różnicach walutowych na Kubie 

napisano wiele, dokładnie i w miarę wia-
rygodnie. Kurs CUC2 do dolara to plus 
minus 1:1. Kurs CUC do CUP to już 1:25. 
CUC jest walutą wymienialną, główną 
walutą turystów i jedyną opcją płatności 
w kubańskich Peweksach. CUP to waluta 
narodowa, w której operują Kubańczycy 
na co dzień. Przesadzone są pogłoski, 
że dla turysty wejście w posiadanie CU-
Pów to prawie podziemie, czarny rynek 
i nielegal. Radek wymienił CUC na CUP 
już w kantorze na lotnisku, jak tylko po-
licjant stanął do kantoru plecami. Gorzej 
niestety z wydawaniem CUP. Restauracje 
odmawiały ich przyjmowania z pobłaż-
liwym politowaniem w oczach kelne-
rów. W casach nikt nie pukał się w czoło 
z uprzejmości, ale płatność w CUP była 
nie do pomyślenia (musielibyśmy zresz-
tą mieć chyba walizkę z pieniędzmi). Za 
to bez problemu można było płacić na 
targu za owoce i warzywa, ale tu znowu 
poszłoby nam lepiej, gdybyśmy zapo-
znali się zawczasu ze skomplikowanym 
systemem ważenia po kubańsku, bo 
handlarze widząc turystę zamieniali się 
w kapitalistyczne bestie, a dekagramy 
rosły do rozmiarów kila szybciej niż pącz-
kujące drożdże. W lokalnych barach ceny 
miały denerwującą tendencję do prze-
skakiwania z CUP na CUC w momencie, 
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kiedy dochodziło się do okienka. Dlatego 
też warto było składać zamówienie trzy-
mając od razu w rękach banknot z podo-
bizną jakiegoś bojownika o wolność2, co 
zazwyczaj nie pozostawiało sprzedawcy 
złudzeń, co do zorientowania kupują-
cego. Miło się płaci 12 gr za przepyszne 
espresso z lokalnej, świeżo zmielonej 
kawy. W restauracji za tę samą kawę tylko 
podaną w filiżance z uszkiem poproszą 
już o 1 CUC, czyli dwadzieścia pięć razy 
więcej. 

W Hawanie jednak bez względu na 
rodzaj wydawanej waluty nie ma co li-
czyć na jakąkolwiek życzliwość pracow-
ników restauracji, sklepów, barów. Jedy-
nych przejawów sympatii i uprzejmości 
doświadczyliśmy ze strony właścicieli 
casa particulares – zalążek prywatnej 
przedsiębiorczości na znacjonalizowa-
nej wyspie instynktownie wyczuwał 
zależność miłej obsługi do ilości kolej-
nych rekomendacji. Pozostałe usługi od 
razu cofały nas 20 lat wstecz do cza-
sów PRL-u, gdzie byle sprzedawca zza 
lady był bogiem swojego asortymentu 
i to bogiem surowym, władczym, karzą-
cym i wymagającym – najczęściej bez-
względnego posłuszeństwa i całkowitej 
uległości klienta. Tak jak kiedyś u nas, tak 
i ciągle tutaj sprzedawca wyświadczał 
nam wielką łaskę w ogóle podchodząc 
do lady. Nie można było się nie uśmie-
chać, oglądając taki czeski film z kubań-
ską obsadą…

2 Banknoty CUP zdobią postaci rewolucjo-
nistów bądź wielkich patriotów. Banknoty CUC 
z kolei przedstawiają słynne zabytki, zakłady 
lub „nowoczesne” budowle – żadnych twarzy, 
po czym najłatwiej je odróżnić.

W dalszą drogę…
Z Hawany wyjechaliśmy starym 

chevroletem rocznik 1963 z silnikiem 
hyundai’a, zapewne z jakiegoś minibu-
sa lub dostawczaka. Silnik był potężny, 
chevy również. Mieliśmy dobre nagłoś-
nienie i jedną korbkę do wszystkich 
okien. Z tyłu wiatr urywał głowę. Było 
bosko. Kierowca zwyczajem krajów z go-
rącym klimatem i temperamentem co 
chwilę trąbił3. Przy każdym przejeździe 
przez mostek na autostradzie waliłem 
głową w sufit, a na autostradzie most-
ków i wiadukcików było co niemiara. Na 
około pusto, rolniczo i biednie. Chevy 
ambitnie połykał kilometry, sunęliśmy 60 
mil na godzinę, by po ok. 2,5 godzinie 
dotrzeć do plantacji tytoniu.

Na pierwszy rzut oka mogła to być 
również plantacja manioku, patatów lub 
po prostu nieużytki, bo żadnych roślin 
na niej nie było. Nie mniej jednak chwilę 
później pojawił się farmer-przewodnik, 
prawdziwy, uroczo szczerbaty chłop ku-
bański i zgrabnie opowiedział o proce-
sie produkcji tytoniu. Historia trzymała 
się kupy. Stodoła do suszenia była pusta, 
bo niestety trafiliśmy na martwy sezon 
tytoniowy, ale i tak dowiedzieliśmy się: 
jak sadzą, jak zbierają, jak suszą, jak pa-
kują i jak obrabiają. Na „naszej” plantacji 

3 Trąbienie to bardzo istotny element bez-
pieczeństwa na kubańskich drogach. Sygnał 
dźwiękowy oznacza: jadę szybko i nie zamie-
rzam się zatrzymywać. Jest też bardzo istot-
nym elementem miejskiego i wiejskiego lansu. 
W samochodach montowane są najdziwniej-
sze dźwięki – od imitacji syreny okrętowej, 
poprzez melodyjki, po dźwięk do złudzenia 
przypominający syrenę policyjną. Ten ostatni 
porażał skutecznością.
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uprawiali jedynie tytoń, z którego liście 
trafiały do wnętrza cygar. Te, którymi 
cygara są owijane, podlegały innemu 
systemowi fermentacji. Może i trudno 
było w to uwierzyć na pierwszy rzut 
oka, ale na plantacji uprawiany był ty-
toń, z którego manufaktury wyrabiały 
potem cygara Cohiba. 90% produk-
cji trafiało do rządowych manufaktur, 
a potem do punktów sprzedaży – 10% 
wracało w postaci gotowego produk-
tu. Wszystkie cygara, które oglądali-
śmy, były idealne w kształcie i miały 
oczywiście banderolki Cohiby, ale 
i tak mieliśmy wątpliwości co do au-
tentyczności produktu. No bo niby jak 
to możliwe, żeby prosto z autostrady 
zjechać w teren i po 10 minutach te-
lepania się po wertepach wjechać na 
rozpadającą się plantację tytoniu do 
najlepszych cygar na świecie? Próbo-
wałem zatem ich podpuszczać, py-
tałem czy nie mają też przypadkiem 
cygar Monte Christo, które tak lubił 
palić Che, bo podobno też dobre, 
ale od razu mnie ofuknęli gniewnie, 
że gdzie Monte Christo, jakie Monte 
Christo, tylko Cohiba się liczy! Potem 
przy prezentacji produktu finalnego 
nasz szefuńcio wyciągnął elegancki, 
europejski magazyn dla miłośników 
cygar i zaczął tłumaczyć skalę ocen. 

5 gwiazdek to unikalna jakość, 4 – to 
cygaro wyśmienite, 3 – bardzo dobre. 
Dwa z jego cygar dostało 5 gwiazdek, 
jedno 4, a jedno 3 gwiazdki. Za każ-
dym razem przykładał dane cygaro do 
zdjęcia w skali 1:1 i za każdym razem 
pasowało ono idealnie zarówno kolo-
rem jak i wielkością co do milimetra. 
Tego samego dnia okazało się rów-
nież, że i cena była tyleż wiarygodna, 
co okazyjna, chociaż ciągle istniało ry-
zyko, że cygar, które kupiliśmy nie bę-
dziemy mogli wywieźć z Kuby4.

Na koniec jeden z pracowników po-
kazał nam jeszcze jak miejscowe liście 
zawija się w domowej roboty cygaro. 
Elegancką tutkę zwinął w niecałe 2 mi-
nuty. Cygaro było równe, miękkie i ład-
nie pachniało. Paliło się równie udanie, 
a aromatem nie ustępowało produktom 
manufaktur. Dowiedzieliśmy się przy 
tym, co różni cygara od papierosów. 
Otóż z liścia tytoniu przeznaczonego do 
cygara wyrywa (wyciąga) się jego środ-

4 Obawy nasze okazały się płonne, mimo 
że na wszystkich oficjalnych sklepach wiszą 
ostrzeżenia, że cygar zakupionych na planta-
cjach nie wolno wywozić z kraju. Wsadziliśmy 
wszystkie cygara do metalowych termosów na 
wodę, oczywiście w celu ochrony przed znisz-
czeniem, a nie przed celnikami. Termosy oka-
zały się skuteczne wobec wszystkich potencjal-
nych zagrożeń.
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kową strunę, która zawiera najwięcej, bo 
podobno aż 90% nikotyny znajdującej 
się w liściu. Dopiero tak spreparowane 
są zwijane i rolowane do postaci cygara. 
Tymczasem przy produkcji papierosów 
nikt nie bawi się w podobne detale, bo 
tytoń nie jest zwijany tylko cięty. Ciacha 
się go więc z trującą struną środkową, 
co oczywiście wzmaga siłę uzależnie-
nia. Jaki z tego wniosek? Najlepiej nie 
palić, a jak już palić, to tylko kubańskie 
cygara. Na do widzenia poczęstowali 
nas pyszną, świeżo paloną kawą z przy-
domowego ogródka, słodką, mocną 
i aromatyczną. Naładowani używkami 
ruszyliśmy w dalszą drogę…

Viñales
Stary chevy dowiózł nas w końcu do 

Viñales. Przepiękne miejsce, upstrzone 
plantacjami tytoniu, ananasów, ziem-
niaków, bananów, które rozciągały 
się nieregularnymi łatami pomiędzy 
wzgórzami o fantastycznych kształtach, 
o stromych zboczach porośniętych 
dżunglą, z której niczym ziejące czer-
wienią rany wyłaniały się ostre, skalne 
urwiska. Ziemia w Viñales jest czer-

wona. Czerwone są w Viñales i skały, 
a to sprawia, że zarówno nasze buty jak 
i końskie pęciny szybko nabierają rudej 
barwy. Na konie wsiadamy już w godzi-
nę po przyjeździe do naszej casy. Są nie-
wielkie i bardziej szczupłe niż odkarmio-
ne, ale dzielnie znoszą trudy wycieczki. 
Od razu jedziemy w teren. Na pytanie 
caballero, czy ktoś z nas miał do czy-
nienia z końmi, nie mamy wiele do po-
wiedzenia. Jeździła Nika, ja przez jedne 
wakacje w Turcji, Patka może raz w życiu 
w stadninie w Ochabach, dla Radka to 
był debiut. Kowboj nas uspokajał: „No 
problemo, no problemo, caballo semi-
-automatico! A po tres mojitos – auto-
matico!”. Bierzemy to za dobrą mone-
tę, chociaż jesteśmy trzeźwi. Jedziemy 
stępa pomiędzy polami, zagajnikami, 
pastwiskami, gdzieniegdzie widać pa-
sący się inwentarz. Z rzadka mijamy 
jakąś casę. Jest pięknie, konie trzymają 
szyk, my trzymamy fason. Zwiedzamy 
niewielką jaskinię, potem kąpiemy się 
w niewielkim, ale czystym jeziorku. Za-
raz po kąpieli droga zmienia się w szero-
ki piaszczysty dukt. „Gallope?” pyta nasz 
caballero. No pewnie, że gallope. Więc 

pędzimy może ze trzysta 
metrów, o mało nie spadając 
z siodeł i zaliczając pierwszy 
galop w życiu. 

Na koniec emocji wizyta 
na plantacji kawy. Najwięk-
szą na niej atrakcją, oprócz 
zapierających dech w pier-
siach widoków, bynajmniej 
nie jest kawa, ale coco loco. 
Szalony kokos, do którego 
po otwarciu wlewa się sok 
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z jednej limonki, dużo rumu i miód. 
W Viñales gardzą cukrem. Szczycą się 
tym, że w ich mojito nie ma cukru, tylko 
prawdziwy miód. Miód pyszny, esen-
cjonalny, ciemnobursztynowy, z czer-
wonym połyskiem jak ziemia, na której 
powstał. Już po jednym coco loco nasze 
konie wchodzą w tryb „automatico”.

Następnego dnia takich „doświad-
czonych” jeźdźców jak my nie mogła 
nie dopaść klasyczna przypadłość po-
legająca na potłuczonej pupie. Obja-
wy utrzymują się przez dobre trzy dni, 
a zatem w naturalny sposób eliminuje-
my z programu dnia jazdę konną i ru-
szamy w przeciwnym kierunku, co dnia 
poprzedniego na własnych nogach. 
Plan wydaje się ambitny. Ze wsparciem 
uproszczonej i niedokładnej mapy chce-
my obejść masyw wzgórz, które maje-
statycznie górują nad Viñales. Ruszamy 
czerwoną (a jakże) ścieżką, kluczymy 

pomiędzy końskim guano i liczymy, że 
nie zabłądzimy w krętych, zrytych ko-
pytami parowach pełnych błota i ob-
rośniętych gęstymi krzakami. 

Udaje się nam nie zgubić. Po nie-
całych dwóch godzinach wracamy na 
łono cywilizacji. Ścieżka po kilku błot-
nistych niespodziankach wyrzuca nas 
pod absurdalnych rozmiarów muralem, 
który prezentuje treści prehistoryczne. 
Malowidło zajmuje całe urwisko skalne 
i przedstawia prehistoryczne zwierzę-
ta oraz chyba parę ludzi. Kolory użyte 
przez artystę sugerują dość wymownie 
zaawansowanie jego eksperymentów 
z meskaliną… i rumem – w obu przy-
padkach sobie nie żałował. Zdziwienie 
budzi natomiast ilość wycieczek au-
tokarowych, karnie zorganizowanych, 
w których „hotelowi” telepią się po 
kiepskich drogach, aby to wątpliwe 
dzieło sztuki podziwiać.

Viñales to jedno z najbardziej ma-
lowniczych miejsc na Kubie, a i pew-
nie w większej skali porównawczej nie 
miałoby się czego wstydzić. Małe casy 
lokalsów porozsiewane są nieregularnie 
i bardzo różnią się wyglądem. Mijamy 
bajecznie kolorowe domki otoczone 
kolorowymi kwiatami, wypielęgnowa-
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nymi krzakami i zadbanym patio, ale 
niestety znacznie częściej smutnie roz-
klekotane ruderki, o których zamieszka-
niu świadczy tylko powiewające pranie 
na sznurach, bo z pewnością nie kon-
dycja budynku. Bieda aż piszczy. Woły 
i konie – bynajmniej nie mechaniczne 
– wprawiają w ruch tutejsze rolnictwo. 
Przez trzy dni pobytu w Viñales wdzie-
liśmy może dwa traktory. Chłop za-
przęgnięty w pług ciągnięty przez woły 
nie jest tu widokiem z sentymentalnej 
pocztówki – to ciężka, zaharowana co-
dzienność odpłacająca w pesos nacio-
nales, a od święta w zachodnich towa-
rach lub CUCach. Codzienność, która 
jest monotonna, szara i przewidywalna 
jak asortyment w miejscowym sklepie. 

Nasza casa wydaje się dość zamożna 
w porównaniu z innymi, a porównanie 
mamy, bo choć po domach się nie włó-

czymy, to często zapuszczamy żurawia 
– nikt nie zamyka okien ani drzwi, na-
wet na parterze, nawet przy ulicy, nawet 
w Hawanie. Podglądamy więc ubogi 
wystrój wnętrz, a raczej jego brak, brak 
sprzętów, brak mebli, zastępowane 
wszechobecnym kiczem i badziewiar-
stwem, przy których nasze casy to apar-
tamenty urządzone po królewsku. Przy 
czym w casach, w których mieszkamy, 
króluje późny Gierek podrasowany cza-
sami nowocześniejszym sprzętem. Casy 
funkcjonują i zarabiają pomimo wyso-
kich podatków z tej działalności. Tu kom-
puter, tu płaski telewizor, wieża z mp3, 
dvd, laptop. Może to małe otwarcie na 
prywatną przedsiębiorczość wywoła 
kolejne pęknięcie, kolejną rysę w tym 
schorowanym, wypaczonym i zmursza-
łym systemie, który jak każda hipokryzja 
sprzedawana na masową skalę promuje 
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kombinatorów, cwaniaków, siedzące na 
płocie chorągiewki, które tam się obró-
cą skąd akurat zawieje, by sprzedać dro-
go, drożej, jak najdrożej, choćby własną 
mamasitę. I tak jak w Polsce przed laty 
na każdym kroku pokutuje tutaj totalny, 
zcentralizowany i urzędowy brak odpo-
wiedzialności za wspólne dobro: szko-
ły, szpitale, drogi, boiska, place zabaw, 
zabytki, zaopatrzenie, poczucie szczęś-
liwości, podstawowe potrzeby. I choć 
poczucie odpowiedzialności wydaje się 
rosnąć wraz ze zmniejszaniem się jed-
nostki administracyjnej, to na niższych 
szczeblach po prostu brakuje tej od-
powiedzialności środków finansowych. 
Zniechęcenie rośnie, koło się zamyka. 
I jest to tym bardziej przykre, im więk-
szy entuzjazm widzi się u Kubańczyków 
przy spędzaniu razem czasu na grach, 
zabawach i tańcu. 

Bahia de Cochinos
Z Viñales jedziemy do Zatoki Świń. 

Punkt docelowy to Playa Largo – jedno 
z miejsc, gdzie w czasie imperialistycznej 

inwazji w zatoce wylądowały oddziały 
„najemników” i „rewizjonistów” wspiera-
nych przez Amerykanów. Do dzisiaj na 
pięknej plaży straszą stare bunkry mie-
rzące w morze otworami strzelniczymi. 
Jeszcze w Hawanie widzieliśmy dumę 
rewolucji, czyli samobieżne działo kal. 
100 mm, na którym sam Fidel brał udział 
w walkach w Zatoce Świń i własną ręką 
ostrzeliwał kontrrewolucję, a nawet – jak 
głosił napis pod armatą – ostrzelał ame-
rykański okręt wojenny Houston. Czy 
w okręt trafił, nie sprecyzowano.

Playa Larga bardzo różni się od do-
tychczas zwiedzonych przez nas miejsc 
– przede wszystkim ewidentnym kli-
matem głębokiej prowincji. Senne małe 
miasteczko, w którym nie ma prawie nic 
godnego uwagi z wyjątkiem wspomnia-
nej wyżej plaży i krystalicznie czystej 
wody. Dla mieszkańców jest to jednak 
ważny punkt, bo Playa Largo ma szpital 
(gdzie pewnie żaden turysta nie chciałby 
trafić), mały bank oraz jeden średniej kla-
sy hotel, który obsługuje głównie zagra-
niczne wycieczki objazdowe. 
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Nasza casa położona jest nad samą 
wodą w urokliwej zatoczce, do plaży 
mamy 10 minut spacerem. Gospodarze 
to Eneida i Daniel, bardzo sympatyczna 
para, która powoli zmienia nasze wyob-
rażenie o kubańskiej kuchni. Pierwsze 
rozczarowanie smakami Hawany spotę-
gowane zostało zamiłowaniem kucha-
rzy w Viñales do soli. Gdzie się nie ruszy-
liśmy, potrawy były prawie niejadalne, 
tak bardzo przesolone. Frustrowało to 
tym bardziej, im smaczniejsze wydawa-
ły się przesolone wkłady. Pierwsze dni 
zatem były smakowo jałowe, a jedyną 
radością były pyszne, dojrzałe i ogrom-
ne awokado, które rozmiarem zbliżały 
się bardziej do solidnych melonów niż 
znanych nam z marketów zielonych, 
gruszkowatych i twardych jak kamień 
owoców. Jedliśmy więc awokado saute, 
w kanapkach, z pomidorami i cebulą, 
w naprędce nagniecionej paście. Prze-
rywnikami i zapychaczami żołądków 
były liczone w lokalnej monecie kanap-
ki (pan con jamon e queso) oraz równie 
lokalne i trochę bardziej zróżnicowane 
smakowo minipizze pieczone w prymi-

tywnych, przyulicznych piecach. Pizza 
za 1,2 zł (10 pesos) skutecznie radziła so-
bie nawet z dużym głodem. 

Zamawiając pierwszą kolację w Playa 
Largo trzy razy prosiliśmy o niewiel-
ką ilość soli i szczerze mówiąc nie li-
czyliśmy na zrozumienie. Tym milsze 
było nasze rozczarowanie, gdy zamiast 
przesolonych filetów dostaliśmy na 
talerzu genialnie usmażoną, pyszną, 
śnieżnobiałą rybę, pierwszy raz dosko-
nale usmażone bananowe chipsy (nie 
zatopione w śmierdzącym oleju pal-
mowym), do tego świeże warzywa, ryż, 
słodkie bataty, zupę rybną, a na deser 
papaje. Po kolacji jak zwykle znakomita 
kawa. Dzień później fasolowa zupa na 
wołowinie, frytki ze słodkich batatów 
i pierwsza langusta w życiu – grillowa-
na, podawana z czosnkiem i papryczka-
mi – przepyszna.

Kolejne kulinarne eksperymenty 
oferuje Penisula de Zapata – krokodyla, 
por favor? Ciągle się nad tym zastana-
wialiśmy – niby mają tu swoją lokalną 
kubańską odmianę tych gadów, ale 
z drugiej strony krokodyli jest raczej 
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mniej na świecie niż kurczaków. Z dru-
giej strony jakby ktoś przedstawił mi 
brzydkiego krokodyla Niko i ładną małą 
świnkę Bebe dając mi wybór, że tylko 
jedno z nich może przetrwać selekcję 
‚naturalną’, to raczej dałbym drugą szan-
sę śwince. Koniec końców dylemat nie 
został rozwiązany, a my wraz z wyjaz-
dem straciliśmy szansę na skosztowanie 
niecodziennego krokodylego steka.

Park narodowy w Zatoce Świń to 
kolejne piękne miejsce na naszej trasie. 
Olbrzymie bagniska, tysiące ptaków, 
świetne miejsce do nurkowania no 
i naprawdę ładna plaża, a na niej palmy 
kokosowe i niesamowicie czysta woda. 
Łyżką dziegciu w tej beczce miodu były 
drobne niedogodności powodowane 
przez insekty. Na plaży grasowały ca-
łymi bandami małe czerwone mrówki. 
Zwłaszcza w okolicach palm dawały 
się we znaki, bo zawsze znalazły drogę 
do odkrytej części turystycznego cia-
ła. Traumę przeżył Radek, gdy przebrał 
szorty, które dla jego pupy okazały się 
śmiertelną, mrówczą pułapką. Daw-
no na hotelowym basenie nikt nie wi-
dział kolarza tak szybko wyskakującego 
ze swoich majtek. Krótko potem obie 
dziewczyny zostały nadgryzione mrów-
czym zębem. Chwila nieuwagi i desant 
mrówek w Zatoce Świń dobrze zorga-
nizowanym atakiem ogarnął koc i ręcz-
niki oraz dziewczęce pupy i plecaki, co 
zmusiło nas do chaotycznego odwrotu 
na z góry upatrzone pozycje pod bez-
pieczną palmą. Potem przeczytaliśmy 
w przewodniku, że oprócz mrówek 
i komarów na tym wybrzeżu w tury-
stach gustują także piaskowe pchły, 

wyjątkowo aktywne i okrutnie żarłocz-
ne zwłaszcza o wschodzie i zachodzie 
słońca. Łatwo zatem poznać turystę wy-
jeżdżającego z Bahia de Cochinos – cią-
gle się drapie i jest cały w bąblach…

Business is business 
Wszystkie kraje latynoskie oskarżane 

są o tzw. hasta maniana. „Do jutra” to 
podobno radosna mantra Latynosów. 
Wychowani na tym archetypie połu-
dniowca na pierwsze spotkanie umó-
wione na 14.00 przychodzimy 20 minut 
spóźnieni. Wtopa. Od 20 minut czeka 
na nas przewodniczka. Jest zła i ledwo 
udaje się jej to ukryć pod płaszczykiem 
profesjonalnego uśmiechu. Pogania 
nas i narzeka pod nosem. Po naszemu: 
„dudra”. Nauczeni tym doświadczeniem 
pilnujemy zegarka. Na każdym kroku 
ze strony Kubańczyków doświadcza-
my królewskiej wręcz punktualności. 
Taxi przyjeżdża jak szwajcarski pociąg, 
a nawet minutę przed czasem. Kolacja 
zamówiona na 18.00 o 17.55 radośnie 
bulkając i obłędnie pachnąc wjeżdża 
na stół na dymiących półmiskach. Jedy-
nie oficjalne instytucje, jak banki i urzę-
dy, autobusy i pociągi wymykają się tej 
prawidłowości. I wtedy przychodzi nam 
do głowy pewna myśl – może skoro 
państwo uprawia wobec swoich oby-
wateli manianę, to właśnie oni posta-
nowili postępować na odwrót i w ten 
prosty sposób protestować przeciwko 
wypaczeniom rewolucji? Czy może to 
tylko zwykła ludzka uprzejmość, kolej-
ny przykład wysokich standardów do-
brego wychowania, które ciągle spoty-
kamy na Kubie, a które przejawiają się 



KWARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 71

KLUB PODRÓŻNIKA

w życzliwości, dobrych manierach i sto-
sunkowo niewielkiej nachalności. Pisząc 
stosunkowo niewielkiej należy od razu 
podać punkt odniesienia. Dla naszych 
przyjaciół bowiem pierwsze przejście 
przez Hawanę było męczącym pas-
mem coraz mniej cierpliwych odmów. 
Przyjmując jednak za punkt wyjścia 
w skali naprzykrzania ulicznego sprze-
dawcę waty cukrowej w polskim wę-
drownym wesołym miasteczku głośno 
zachwalającego swój towar, a na drugiej 
stronie skali arabskiego naganiacza przy 
sklepie jubilerskim lub sprzedawcę pa-
pirusu w Hurghadzie, to przeciętny ku-
bański taksówkarz uplasuje się gdzieś 
pomiędzy hiszpańskim naganiaczem 
dyskotekowym a malezyjskim pośred-
nikiem transportowym. Nie mniej jed-
nak biorąc pod uwagę ilość taksówek 
na Kubie, gdzie oprócz tych oficjalnych 
każdy prywatny samochód jest poten-
cjalną taksówką, ilość uprzejmych pytań 
i podziękowań za złożoną ofertę pod-
wiezienia dziennie idzie w setki. 

Każdy radzi sobie z tym na swój 
sposób. Radek i Dominika zaczyna-
ją odpowiadać po polsku, a pod ko-
niec dnia bez ceregieli doradzają tak-
sówkarzom, co mogą zrobić ze swoją 
propozycją, taksówką lub gdzie sobie 
mogą to wszystko umieścić. Po jakimś 
czasie zaczynają też oferować miejsco-
wym cygara, co okazuje się strzałem 
w dziesiątkę, bo nie tylko rozładowuje 
napięcie, ale również setnie rozbawia 
ulicznych spekulantów. Ja osobiście 
wybierałem sposób na rzymskiego re-
tora i zapędy marketingowe powstrzy-
mywałem gestem wyprostowanej ręki 

i odmawiającej dłoni, co było o tyle 
skuteczne, że wdawanie się w jaką-
kolwiek dyskusję, a nie daj boże, uza-
sadnianie swojej odmowy jest z góry 
skazane na porażkę. Z rozbawieniem 
obserwowaliśmy wysiłki europejskiej 
turystki, która na pchlim targu w Try-
nidadzie bezradnie broniła się przed 
zakupem tandetnej figurki przedsta-
wiającej palącego cygaro Kubańczyka. 
Gdy w akcie desperacji powiedziała, 
że figurka jest za duża, żeby ją zabrać 
do samolotu, sprzedawczyni kilkoma 
szybkimi i prostymi ruchami rozłożyła 
ją na części. Szach i mat.

Na Kubie z pewnością nie ma rzeczy 
dla twoich gospodarzy niemożliwych 
– załatwić się da wszystko5, nigdy nie 
ma problemu, zawsze za to jest marża. 
Rzadko, a wręcz wcale nie zdarza się, że 
casa dysponuje pełnym zakresem usług 
potrzebnych przeciętnemu turyście. Są 
za to „przyjaciele” i „przyjaciele królika”, 
którzy przejmują klienta i np. wożą go 
po okolicy, wypożyczają rowery, konie, 
siostry, braci, wózki, sprzęt do nurkowa-
nia, etc. Szybko nauczyliśmy się pomi-
jać pośredników. Konie wynajęte przez 
case – 5 CUC za osobę. U koniarza za 3 
CUC. Transport naszej czwórki z Viñales 
do Playa Largo – 100 CUC w casie, 80 

5 „wszystko” w granicach rozsądku, prawa 
i komunistycznej rzeczywistości; nie załatwią 
rzeczy na 100% nielegalnych, czyli materiałów 
oczerniających Fidela, nieletnich obiektów sek-
sualnych i narkotyków, a także dóbr ogólnie 
na wyspie niedostępnych; do rzeczy do zała-
twienia należą środki transportu – od koni po 
autobusy i łodzie, rozrywki i rekreacja, w szcze-
gólności nurkowanie, konie i tańce oraz oczy-
wiście tytoń i rum. 
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CUC na mieście. Dopiero jak w casie po-
wiedzieliśmy, że mamy ofertę od miej-
scowych na 80 CUC i że jeśli oni dadzą 
nam taką samą cenę, to ubijemy kolejny 
interes – przyznali, że to dobra, uczciwa 
oferta i zamówili stylowego oldtimera. 
W Trynidadzie przez dwa dni musieli-
śmy przetrzymać gospodarzy i jeść cał-
kiem nieźle na mieście, żeby wymusić 
na nich obniżkę ceny za nieprzyzwoicie 
drogą kolację. Generalnie po tygodniu 
czuliśmy się w kubańskiej, podwójnej 
ekonomii błogo i bezpiecznie jak langu-
sta z dala od brzegu. 

Śniadania jadaliśmy na mieście, 
w miarę możliwości w miejscach oblega-
nych przez miejscowych. Pan con jamon 
e quesa6 była hitem do momentu od-
krycia wersji wzbogaconej tortillą, czyli 
omletem i poważnym walorem smako-
wym – cebulą. Jedna kanapka koszto-
wała 5-8 CUP. Do kanapki obowiązkowo 
soki owocowe czyli jugos naturales za 2 
CUP. Soki pyszne: świetne mango, niezła 
limonka i mandarynka, ale numer jeden 
to sok z gwajawy – słodko-kwaśny, po-
żywny napój różowego koloru z malut-
kimi, ciemnymi pestkami. Na śniadanie 
zdarzyło się nam też wcinać minipizzę 
lub kanapki z mięsem, ogórkiem i czosn-
kowym „vinegrette”. Te ostatnie były wy-
jątkowo smaczne, a sprzedawał je facet 
na środku skrzyżowania w Trynidadzie. 
Na małym koziołku miał ustawioną bla-
chę, a na niej wielki upieczony udziec 
prosiaka. Porcjował mięsko i palcami 
pakował je do kanapek, ozdabiał dwo-
ma plasterkami ogórka, polewał sosem, 

6 Opiekana bułka z szynką (czyt. mortade-
lą) i serem

a wisienką na torcie był pieczołowicie od-
mierzany kawałek smalczyku z przygoto-
wanej osobno kupki. Warunki sanitarne 
w każdym z tych miejsc doprowadziłyby 
nawet najbardziej tolerancyjną inspek-
cję sanepidu w Polsce do zawału serca 
i postępującej histerii, ale my wbrew an-
tyseptycznej logice ani razu nie borykali-
śmy się z bólem brzucha, o innych „rzad-
kich” chorobach nawet nie wspominając. 
Śniadania w casie kosztowały średnio 3 
CUC za osobę, czyli 75 CUP, za które ta 
sama osoba mogła śniadać na mieście 
po królewsku przez tydzień. Mając jed-
nak świadomość sytuacji ekonomicznej 
gospodarzy, staraliśmy się korzystać z ich 
gościnności kulinarnej. Przez cały pobyt 
naszym wiktem był dość prosta, z pew-
nością monotonna, ale smaczna, kubań-
ska kuchnia. 

Trinidad
Od trzech dni jesteśmy w Trinida-

dzie. Jechaliśmy tutaj z optymistycz-
nym nastawieniem, że czeka na nas 
„perła Karaibów”, dziedzictwo UNESCO, 
prawdziwa pożywka dla oczu i duszy. 
Tymczasem Trinidad okazał się totalną 
i mało atrakcyjną ruiną. Jeśli Hawana 
krzyczy swoją przebrzmiałą urodą na 
prawie każdej ulicy, to Trynidad skomli 
już tylko cichutko, pojedynczymi bu-
dynkami przypominając o swojej rze-
komej, dawnej świetności, o ile oczy-
wiście świetnością można nazwać 
czasy cukrowej prosperity zbudowanej 
na koncepcie francuskich uciekinierów 
z Haiti, którzy w panice zbiegli przed 
zemstą niewolniczej rebelii i w Trynida-
dzie założyli młyny cukrowe i plantacje 
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trzciny (rzecz jasna kupując wcześniej 
do katorżniczej pracy niewolników).

Pierwsze rozczarowanie miastem za-
lewamy mojito. W Trynidadzie nie cenią 
się tak wysoko, jak w niektórych knajpach 
w Hawanie: cena jednego mojito niewie-
le przekracza wartość wkładu do szklanki. 
Rozczarowanie zalewamy zatem skrupu-
latnie, konsekwentnie, ale na wesoło, tak 
jak to polski wędrowiec potrafi na ob-
czyźnie. Na rachunku przy liczbie drinków 
znajdujemy zaskakującą liczbę 24. Trochę 
ryzykownie biorąc pod uwagę, że o 9.00 
rano następnego dnia mamy umówione 
spotkanie z jednookim kowbojem i jego 

czterema rumakami…
Poranek dość trudny. Syndrom dnia 

poprzedniego zajadamy rozpaczliwie 
śniadaniem. Dopiero na rogatkach, po 
pierwszym kłusie trochę się rozluźnia-
my, a wigor odzyskujemy dopiero na 
plantacji trzciny, po pierwszym ener-
getycznym drinku ze świeżego soku 
trzcinowego z limonką wyciśniętego 
ręką męża.

Druga wycieczka na koniach okazuje 
się dużo bardziej wymagająca jeździe-
cko. Trzy czwarte drogi pokonujemy 
kłusem. Pod koniec powrotu wszyscy 
zgodnie zaciskamy zęby, modląc się 



74

KLUB PODRÓŻNIKA

w duchu o styl Lucky Lucka. Kiedyś ma-
rzył mi się tydzień w Argentynie na 
konnej wycieczce – dzięki kubańskim 
caballeros wiem, że bez solidnej zapra-
wy i odpowiedniej liczby wyjeżdżonych 
dupogodzin, tylko masochista może 
chcieć nazajutrz dosiąść konia. Następ-
nego dnia plecy mam jak obite kijem, 
a stan miejsca, gdzie tracą one swą szla-
chetną nazwę, uniemożliwia siedzenie 
na twardym krześle. 

Nie mniej jednak wszyscy uważają 
wycieczkę za bardzo udaną. Okolica Try-
nidadu jest ładniejsza niż samo miasto. 
Po prawie dwóch godzinach jazdy i sto-
sunkowo krótkiej wizycie na plantacji 
trzciny cukrowej dojeżdżamy do parku 
przyrodniczego (wstęp oczywiście płat-
ny), gdzie jako główna atrakcja czeka 
na nas kąpiel pod wodospadem przy 
dźwiękach kubańskiej salsy granej na 
żywo. Miejsce ładne, woda czysta, jak 
to w górach odpowiednio chłodniejsza, 
a więc o temperaturze najcieplejszego 
Bałtyku, jaki każdy z nas pamięta. Potem 
chwila na wyschnięcie, pyszna kawa 
ze świeżo wypalonych i utłuczonych 
w moździerzu ziaren i długi powrotny 
kłus z powrotem.

Konie tak nas męczą, że po lunchu 
własnej roboty zapadamy w nerwową 
drzemkę. Na Kubie nie ma sjesty. Za-
budowa jest przy tym bardzo gęsta, 
a w Trynidadzie szeregowa, więc tak 
jak z przodu budynki różnią się tylko 
kolorem fasad, tak z tyłu zawartością 
ogrodów i bogactwem inwentarza. 
W środku miasta jest tu bowiem miej-
sce i na świnkę i na kury – trzeba sobie 
radzić. Próbujemy zatem złapać odrobi-

nę relaksu i świeżości wśród ogólnego 
chrumkania, mlaskania i kwiczenia byd-
ląt wszelkiej maści, hałasów z sąsiedniej 
kuchni, sugestywnych odgłosów z sy-
pialni dwa dachy dalej, kłótni sąsiadów 
i remontu łazienki po drugiej stronie 
ulicy, obiecując sobie tym razem solen-
nie, że po drzemce wybierzemy się wie-
czorem do Casa de la Musica na balety. 
W końcu mamy piątek…

Salsa Cubana
Pierwsze zderzenie z kubańską salsą 

zaliczamy z Patrycją już w Viñales. Tra-
fiamy na pokaz tańców ze smutnego 
okresu niewolnictwa. Rytm jest nerwo-
wy, rozedrgany, bardzo afrykański, sły-
chać głównie bębny, bongosy, bębenki 
i grzechotki. Chórek zawodzi i powtarza 
żałosny zaśpiew, z którym na ustach 
niewolnicy opuszczali zapewne swoje 
mizerne chaty, żeby w piekącym słoń-
cu ciąć maczetami albo prymitywnymi 
sierpami trzcinę cukrową. Nastrój psuje 
tylko tancerz, który przebrany w kolo-
rowe fatałaszki ze sztucznego jedwabiu 
prezentuje się groteskowo w plemien-
nym tańcu, mającym chyba w zamierze-
niu wyrażać gniew i ból, a tak naprawdę 
przypomina dzieciom białych turystów 
podrygiwanie śmiesznego murzyńskie-
go królika, który w dodatku stroi głupie 
miny i jeszcze połyka ogień. Całość nie-
stety przypomina najgorsze spędy tury-
styczne w Egipcie, gdzie pięć do dziesię-
ciu autobusów wypełnionych turystami 
z dwudziestu pięciu okolicznych ho-
teli spędza się w jedno miejsce, gdzie 
wszyscy muszą „podziwiać” rzucającą 
się na podeście, wychudzoną dziew-
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czynę w zwiewnych sztucznych tiulach 
w marnej imitacji „oryginalnego” tańca 
brzucha. Piszę ‚imitacji’, bo raz w życiu 
taniec brzucha w prawdziwym wyda-
niu widziałem w Turcji w 1990 r. i nic, co 
potem oglądałem w Egipcie, nawet nie 
stało koło oryginału.

Całkowitym przeciwieństwem poka-
zów „historycznych” były autentyczne, 
bo wychodzące z publiczności pary, 

które już do rytmów salsy cubany doko-
nywały cudów synchronizacji tanecznej 
na parkiecie. Z początku trudno było 
uwierzyć, że to nie fordanserzy specjal-
nie przygotowani na taką okazję. Potem 
w kolejnych miejscach potwierdziliśmy 
podejrzenie, że Kuba salsą stoi, a raczej 
cała Kuba salsę tańczy!

Prawdziwą ucztę dla oka i ucha prze-
żyliśmy dopiero w Trynidadzie. Dwie 
noce z rzędu urzędowaliśmy w Casa 
de la Musica, gdzie pod gołym niebem 
na starym placyku w kształcie łagod-
nie opadającego w dół amfiteatru od-
bywały się koncerty, pokazy taneczne 
i oryginalne tańce murzyńskie – jednym 
słowem szalone bachanalia zalewane 
rumem i podsycane duszną atmosferą 
zmysłowej erotyki. Każdy, kto widział 
tańczącą parę ciemnoskórych Kubań-
czyków, będzie doskonale wiedział, co 
mam na myśli. Zaczynało się od spo-
kojnych i nastrojowych rumb, ale chwi-
lę później wigoru nabierały bongosy, 
grzechotki, wokaliści ożywali i cały ry-
nek wypełniała radosna, energetyczna 
salsa. Gdy tylko muzyka przyspieszała, 
na parkiecie od razu pojawiały się pary. 
Oczywiście nie wszystkie spontanicznie, 
ale na jedną parę fordanserów przypa-
dały co najmniej dwie pary amatorów. 
Ale co to byli za amatorzy! W pamięć 
wbiły się nam dwie dziewczyny, któ-
re sprawiały wrażenie, jakby ich nogi, 
pupy i biodra miały całkiem niezależne 
zawieszenie w stosunku do reszty ciała. 
Nie mogliśmy oderwać oczu od dwóch 
tancerzy, którzy zbudowani byli niczym 
kubańscy bokserzy, a tańczyli jak bogo-
wie salsy. Najpierw obtańczyli wszystkie 
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damy w pierwszych rzędach, potem 
obtańczyli siebie nawzajem, a gdy ich 
taniec zbytnio zaczął przypominać bliż-
szą zażyłość poza parkietem – ofuknięci 
przez swoją partnerkę tańczyli w trój-
kę i w czwórkę i dali taki show, że nie 
można było oderwać od nich wzroku 
nawet na sekundę. Zapamiętaliśmy też 
dziadka, który w kierunku sceny dla tań-
czących ledwo schodził, kulejąc, ledwo 
w ogóle podniósł się z kamiennej ławki, 
ale jak tylko dotarł na parkiet, jak zawi-
rował, jak nie obrócił partnerki, jak nie 
powyginał się w szalonych, salsowych 
splotach, tak opuścił parkiet dopiero po 
godzinie powłócząc ciężko nogami..

Na tańce przychodzili wszyscy bez 
względu na grubość portfeli. Dziecia-
ki zapewne dla zabawy i kosztowania 
pierwszych smaków dorosłości. Pierw-
sze piwo, smak rumu, pierwszy papie-
ros, pierwsza salsa, pierwsza dziewczy-
na. Przychodzili kowboje z okolicznych 
farm koni i plantacji trzciny, przychodziły 
ich seniority. Przychodzili biedni i boga-
ci. Przychodzili też turyści, a jakże i za-
pewne nie mogli się nadziwić tej rado-
ści, niefrasobliwości, zatraceniu w tańcu. 
A przecież gdy patrzyło się na nich, na 

tę nieskrępowaną radość z ruchu, a po-
tem wracało do casy przez biedne ulice 
Trynidadu, odpowiedź zaczynała się na-
suwać sama... 

Trynidad nazywany „Perłą Karaibów” 
jest raczej „Czarną Perłą” i to w filmowym 
tego zwrotu rozumieniu, bo miasto 
wbrew temu, co piszą przewodniki, jest 
po prostu brzydkie. Ostatnie pozostało-
ści kolonialnej zabudowy są w totalnej 
ruinie, jeden wyremontowany obiekt 
jest oblegany przez wycieczki objazdo-
we, a drugi pozostaje na pierwszy rzut 
oka w niekończącym się remoncie. 

Ryneczek – bo nazwa Plaza Mayor 
wydaje się mocno na wyrost – też nie 
stanowił żadnego cudu architektonicz-
nego. Jednak pomimo pierwszych bar-
dzo przygnębiających wrażeń, pomi-
mo braku kanalizacji i ciągle czynnych 
rynsztoków, pomimo intensywnych 
zapachów zwiastujących różne etapy 
zepsucia (i to bynajmniej nie moralne-
go), pomimo wielkiej i rzucającej się 
w oczy biedy mieszkańców – Trynidad 
miał w sobie coś nieuchwytnie intry-
gującego, bezwiednie i niepokojąco 
urzekał, a w końcu dawał się oswoić. 
I już po jednym spędzonym tam dniu, 
po jednym spacerze człowiek zaczynał 
rozumieć, dlaczego w piątek i sobotę 
trzeba było ostatecznie się w tańcu za-
tracić, zakręcić, prawie na śmierć zaplą-
sać, o bożym świecie zapomnieć. 

Druga część imprezy w Casa de 
la Musica ponownie przeniosła nas 
nie tylko do czasów kolonialnych, ale 
wprost na niewolnicze plantacje trzci-
ny cukrowej. Tym razem tancerze byli 
o niebo lepsi, stroje ciągle kolorowe, 
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ale jakby bardziej autentyczne, muzy-
ka znów wibrowała upiornie w powie-
trzu, a ja nabierałem coraz głębszego 
przekonania, że ta część pokazu nie 
podoba mi się z kilku powodów, by-
najmniej nie estetycznych, bo od tej 
strony było na co popatrzeć. Wyob-
rażając sobie korzenie tych rytmów, 
korzenie tańca, nie można odgonić 
obrazów z przeszłości. Ludzi łapanych 
i okrutną przemocą pozbawianych 
wolności, katowanych, torturowa-
nych, przewożonych w strasznych 
warunkach i pakowanych gorzej niż 
bydło – bo od bydła tańszych – na 
cuchnące statki i transportowanych 
w upale i smrodzie pod pokładem 
w kierunku Nowego Świata, nowe-
go, ponurego miejsca zniewolenia. 
A tam już tylko niewolnicza praca, 
bat, gwałt i jedyna pewność tego, że 
się za niedługo umrze. Wszystko to 
czuło się w tym tańcu, słyszało w pieś-
niach, widziało w twarzach. Zacząłem 
więc wstydzić się swojego koloru 
skóry. Wstydzić tego, że samą swoją 
białością oraz celem pobytu wpisuję 
się w smutną historię eksploatacji tej 
wyspy. W duchu usprawiedliwiałem 
się, że przecież Polska kolonii nie mia-
ła, niewolników nie kupowaliśmy, ale 
przecież oto siedziałem na kamiennej 
ławie i szczerząc zęby, pijąc mojito za 
1/7 kubańskiej pensji szklanka – bawi-
łem się świetnie, oglądając potomków 
niewolników, dla których weeken-
dowe występy w Casa de la Musica 
często były jedyną szansą na zarobie-
nie na utrzymanie rodziny kilku CUC 
więcej. Peso za drinka, peso napiwku, 

kilka peso za amatorsko nagraną pły-
tę, peso za taniec, peso za flirt, peso 
za ciało. Kolejna forma zniewolenia. 
Też stara jak świat, bo ekonomicz-
na. Patrzyłem na twarze szczerzące 
się w pierwszych rzędach i wszędzie 
widziałem dobrobyt. Zadowolone, 
odżywione, zdrowo rumiane gęby. 
Rozbawione miny, podchmielone fa-
cjaty. A w kontrastującym tle poważne 
twarze chórzystów, grymasy tancerzy, 
pot na twarzach perkusistów, emocje 
wokalistów. Śpiewają o tragicznych 
czasach, o smutnym czasie i niewol-
niczym losie, a z drugiej strony żad-
nej refleksji, tylko prosta, turystyczna 
radość z dziwacznego podrygiwania 
czarnoskórych piękności w kolonial-
nych fatałaszkach…

Na szczęście gryzące poczucie cudzej 
winy rozmywa się z przepływem kolej-
nego mojito i powrotem królującej na 
Kubie salsy. Już nie jesteśmy na plantacji 
niewolników, jesteśmy z powrotem na 
socjalistycznej wyspie, gdzie biedni lu-
dzie lubią pić rum i w każdy piątek oraz 
sobotę pójść zdrowo potańczyć, bo tego 
rodzaju radości żadna władza nie może 
im zabrać. Oddycham głęboko, nogi 
same wystukują nieskomplikowany rytm 
i uśmiecham się do siebie, bo czego jak 
czego, ale komunistycznego marazmu 
nie zapomina się tak łatwo. Od razu czuję 
dodatkową więź z tym kolorowym et-
nicznie narodem – są w miejscu, w jakim 
my byliśmy 25 lat temu, które dobrze pa-
miętam i którego żadnej nacji nie życzę. 
Niech tańczą, niech turyści za to słono 
płacą, niech wytańczą sobie w końcu za-
służoną wolność…
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Varadero 

Z Trynidadu ruszamy starym fiatem 
uno na północne wybrzeże do Varadero. 
Fiacik jest dramatycznie brudny w środ-
ku, zapewne od spalin, które dostają się 
do kabiny wszystkimi nieszczelnościa-
mi włoskiej nietrwałości. Na szczęście 
ruch na Kubie jest skromny, więc bardzo 
sprawnie pokonujemy około 300 kilome-
trów. Kierowca o aparycji podobnej do 
samochodu, solidnie przybrudzony – co 
jest niezwykłą rzadkością, bo Kubańczy-
cy wyjątkowo dbają o higienę osobistą 
– wyrzuca nas w samym środku Varade-
ro. Jest przynajmniej 35 stopni. Zaczy-
namy szukać casy, co w najsłynniejszym 
kurorcie na wyspie nie jest łatwe. Wycho-
dzimy na plażę. Piękna, ale jak na słynny 
kurort pusta i prawie dzika. Spodziewa-
liśmy się rzędów turystów leżących pla-
ckiem, a tu pusto, jak okiem sięgnąć, brak 
nawet palmowych parasoli. Do bogatej 
części hotelowej się nie zapuszczamy, bo 
tam szans na budżetowy nocleg nie ma 
żadnych – próbujemy w tańszym hote-
lu. Dwie gwiazdki, w pokojach nie ma 
nawet firanek, o zasłonach czy żaluzjach 
nie wspominając. Kiedyś w Budapeszcie 
nocowałem z klasową wycieczką w ho-
telu robotniczym – gdyby nie bajeczna 
plaża za zmurszałym tarasem, wypisz, 
wymaluj ten sam standard. Cena za po-
kój rozmija się jednak z pierwszym wra-
żeniem znacząco na niekorzyść ceny, 
więc bez żalu rezygnujemy z tych wąt-
pliwych luksusów. Recepcjonistka nie 
podejmuje rzuconego przez nas wy-
zwania negocjacyjnego. Ma w nosie, 
czy wynajmie dzisiaj jeden pokój, czy 
dwa, czy może żadnego. Odbębni swoje 

osiem godzin w pracy, zgarnie jakiegoś 
przypadkowego tipa, może skroi hotel 
z wkładu do kotła lub środków czystości, 
które potem opyli znajomym i spokojnie, 
bezstresowo ugotuje w domu obiad. 
Chociaż moment, nie, chwileczkę, prze-
cież za kontuarem recepcji nie posadzili 
mało obrotnej niemoty. Widząc nasze 
zafrasowane miny, królowa recepcji pyta 
konfidencjonalnym szeptem, czy nie 
szukamy czegoś tańszego. W oczach 
pojawia się błysk, usta rozchylają się w lu-
bieżnej żądzy zysku, prowizji, napiwku, 
więc wiemy już, że z tego hotelu nie wyj-
dziemy bezdomni. Z pokerową twarzą 
potwierdzamy, że tak, właśnie o to nam 
chodziło, o coś tańszego i jednocześnie 
milszego oku niż wnętrza tego oto ho-
telu. Uczynna Kubanka zaczyna zatem 
taniec z telefonem i obdzwania wszyst-
kie znane sobie casy w okolicy, niestety 
z marnym skutkiem. Wolna casa parti-
cular w Varadero to raczej wyjątek niż 
reguła, co powoduje zresztą, że i ceny 
w tym miejscu odbiegają od krajowej 
średniej. Pomimo uczynności naszej 
prywatnej konsjerżki powoli zaczynamy 
tracić rezon, ale pytam jeszcze z nadzieją 
w głosie, czy może warto poszukać cze-
goś poza obrębem miasta, trochę dalej 
w kierunku końca półwyspu lub trochę 
wcześniej, na pobliskim wybrzeżu w kie-
runku Manzantas. Kiedy pani orientuje 
się w końcu, w czym rzecz i co mi chodzi, 
jej twarz rozjaśnia uśmiech. Jeśli nie upie-
ramy się przy Varadero, to ma dla nas ide-
alną opcję, casa przy samej plaży, pięknie 
urządzona, bo rodzina właściciela miesz-
ka w Kanadzie – szepcze z przejęciem, 
co oznacza, że rodzina z casy musi być 
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jak na warunki kubańskie zarobiona po 
kokardy – i w dodatku wcale niedroga. 
Dzwoni – i okazuje się, że oba pokoje są 
wolne, a właściciel może po nas podje-
chać do 15 minut. Fajno, w dodatku czas 
dojazdu potwierdza, że casa rzeczywi-
ście nie jest daleko. W  tym czasie do 
hotelu docierają nasze dziewczyny i po-
szukiwania casy w Varadero uznajemy 
za zakończone. Wcześniej trafiły się nam 
co prawda do wzięcia dwie casy, z tym 
że jedna z jednym pokojem, a druga 
w całości nielegalna. Dzwonimy zatem 
po faceta z Boca, a w międzyczasie ga-
simy pragnienie Bocanero7 czekając na 
rozwój wydarzeń.

Równo z wybiciem kwadransa pod 
hotel podjeżdża odpicowany ford rocz-
nik ’55, wysiada z niego zażywny gruba-
sek bez karku, o którym już wiemy, że 
w hotelu tym jest barmanem. Szybko za-
mienia z recepcjonistką kilka słów (prowi-
zja) i pyta nas bez zbytniego entuzjazmu: 
„Russians?” Patrzymy na siebie zdziwieni, 
czym prędzej dementujemy to niespra-
wiedliwe podejrzenie, na co facet prawie 
rzuca się nam na szyje i wykrzykuje, że 
jak Polacy – to świetnie, fantastycznie, 
znakomicie, bo u niego prawie sami Po-
lacy, on kocha Polaków, Polacy are the 
best, jego casa nazywa się Hotel Varso-

7 Drugie najpopularniejsze piwo to 
Crystal. Dla przeciętnego Kubańczyka 
są poza zasięgiem cenowym, bo puszka 
0,33 kosztuje 1 CUC. Miejscowi jednakże 
bardzo lubią piwo i raczą się lokalnymi 
jego odmianami, które kosztują od 5 
do 10 CUP. Nam smakowały piwa i za 
CUC-y i za CUP-y…

via. Podbudowani tym miłym przyję-
ciem, bo gdzie i kiedy by tyle miłych słów 
o swojej narodowości człowiek usłyszał 
(w Gruzji może jedynie byłaby szansa, ale 
na pewno nie na zachód od Łaby), paku-
jemy się do kolejnego oldtimera i rusza-
my na ostatnią przygodę wakacji. 

Podjeżdżamy pod elegancką willę, któ-
ra deklasuje rozmiarem i rozmachem do-
tychczasowe – małe, parterowe i skromne 
domki z użytkowym dachem, w których 
przyszło nam spędzać noce. Wysoki płot, 
ściany budynku obłożone ozdobnym 
kamieniem, co samo w sobie jest ewe-
nementem i luksusową ekstrawagancją. 
Nasz gospodarz od progu wrzeszczy jak 
opętany w kierunku pierwszego piętra: 
Mamasita! Przywiozłem czworo Polaków! 
To nie Rosjanie, to Polacy!

Po drodze zdążył nam opowiedzieć, że 
nad jego mieszkaniem całe piętro zajmu-
je Polka z Kanady, mieszkająca na Kubie 
od dłuższego czasu. Początkowo z jego 
wypowiedzi zrozumieliśmy, że on wraz 
z żoną wynajmuje jej mieszkanie, ale ich 
historia okazała się dużo bardziej złożona. 

Nasza rodaczka pochodziła z Koście-
liska. Polskę opuściła z rodzicami, gdy 
miała 11 lat. Uciekali przez Warszawę 
i prosto z komunistycznej Polski trafili do 
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Kanady. Jej młodość przypadła na czas 
hippisowskiej rewolucji, więc została 
dzieckiem-kwiatem. Wyszła za mąż, uro-
dziła dwójkę dzieci i ciężko pracowała. 
Jako stylistka odniosła sukces i prowadzi-
ła jeden z najbardziej znanych zakładów 
fryzjerskich w Toronto. Stała się zamożną 
bizneswoman, bo wyuczony zawód łą-
czyła z intensywną działalnością na rzecz 
kanadyjskiej Polonii. Prowadziła redakcję 
polonijnego czasopisma, polską restau-
rację, utrzymywała regularny kontakt 
z krajem, udzielała się charytatywnie. Po 
upadku komunizmu jej działalność tylko 
się zintensyfikowała.

Na Kubę dotarła po raz pierwszy 
mniej więcej dwadzieścia lat wcześniej. 
Wpadła na pomysł, żeby na wyspie za-
inwestować trochę pieniędzy, kupić nie-
ruchomość, przygotować sobie miękkie 

lądowanie na emeryturze. Dla obcokra-
jowców, a zwłaszcza Polki z Kanady, było 
to oczywiście niemożliwe. Trudniej mia-
łaby tylko z amerykańskim paszportem. 
Dawida – który w owym czasie pełnił 
trudne do opisania kierownicze stanowi-
sko szefa szefów barmanów obejmujące 
łącznie kilka hoteli – namówiła do współ-
pracy, która sprowadzała się do pomysłu 
kupienia nieruchomości w potencjal-
nie atrakcyjnym miejscu i urządzenia jej 
z przeznaczeniem pod kiełkujący powoli 
i z mozołem rynek usług turystycznych. 
Jej kubański wspólnik przypłacił współ-
pracę z nią oczywiście degradacją do 
stanowiska szeregowego barmana, ale 
koniec końców zaczął odcinać od całe-
go przedsięwzięcia kupony. 

Ona sama po licznych biurokratycz-
nych perturbacjach z komunistycznym 
aparatem administracyjnym uzyskała 
obywatelstwo kubańskie, a wraz z tym 
dokumentem mogła nabyć własność 
dwóch pięter willi, którą wcześniej zbu-
dowała nie na swoje nazwisko, ale za 
swoje pieniądze, a w której my spędzi-
liśmy dwa niezapomniane wieczory. Ze 
śmiechem opowiadała, że rodzice wy-
wieźli ją z Polski w ucieczce przed komu-
nistami po to, aby ona sama po zrobieniu 
kariery w amerykańskim stylu w Kana-
dzie przeprowadziła się na Kubę i stała 
członkiem CDR, czyli kubańskiej partii 
komunistycznej! Z jej opowieści wyni-
kało, że był to jeden z niewielu kompro-
misów, na jaki zdecydowała się w swo-
im kolorowym życiu, a który pomógł jej 
osiągnąć zamierzony cel. Myślę, że ten 
kompromis służy teraz nie tylko jej, ale 
całej dzielnicy, w której nie ma nikogo, 



KWARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 81

KLUB PODRÓŻNIKA

kto nie znałby pogodnej blondynki, Polki 
z Kanady, Mamasity, przebojowej, życz-
liwej, ale też stanowczej i rozstawiającej 
po kątach miejscowych ludków, którzy 
wolno myślą, a jeszcze wolniej działają 
na rzecz lokalnej społeczności, dla której 
obecność Ani jest jak pompka z tlenem 
w zamulonym akwarium albo jak redbull 
z reklamy – ożywia ciało i umysł.

Pod Varadero spotkaliśmy podczas 
porannego pływania łowców langust, 
którzy zakrzywionym prętem wyłowili 
z morza niesamowitą ilość tych skoru-
piaków, a których cena zaraz po wyło-
wieniu wynosiła 1 CUC. W Boca pozna-
liśmy Brookes’a, 83-letniego Kubańczyka 
jamajskiego pochodzenia, który jak się 
okazało był bohaterem narodowym, 
adiutantem Che Guevary, zaufanym 
człowiekiem Fidela Castro, bojownikiem 
i dyplomatą, który na zlecenie El Coman-

dante reprezentował interesy Kuby na 
całym świecie. Człowiek-historia, który 
po angielsku z mocnym jamajskim ak-
centem sypał anegdotami jak z rękawa. 
Opowiadał historie z czasów rewolucji 
i późniejsze, ale zawsze a’propos i zawsze 
na wesoło. Urzekł nas mówiąc, że miał 
w życiu dwa marzenia: zawsze chciał zo-
baczyć śnieg i wielbłąda. Gdy pojechał 
do Iraku na półtora tygodnia, to został 
w nim przez wojnę z Iranem półtora 
roku, ale wielbłąda nie zobaczył ani jed-
nego! Gdy za to raz w życiu poleciał do 
Kanady – akurat nie padał śnieg... Żar-
tował z tego z przymrużeniem oka, bo 
twierdził, że dla niego temperatura poni-
żej 20 stopni jest zabójcza. Szczerze mó-
wiąc, Brookes i jego opowieści były jed-
nym z powodów, dla których chciałoby 
się zostać w tym miejscu przez następny 
tydzień. Nasza nowa znajoma zdradziła 
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nam dodatkowo kilka historii z bogate-
go repertuaru sąsiada, w tym najlepszą: 
o tym, jak Che Guevarę dopadł w dżun-
gli ból zęba i musieli jakoś wspólnymi 
siłami się tego zęba pozbyć. Smutnym 
natomiast obrazem była rzeczywistość 
w jakiej bohater i kiedyś znaczna per-
sona dożywał swoich dni w niewielkim 
miasteczku pod Varadero. Z emeryturą 
o równowartości 15 dolarów, z kartkami 
na żywność, które nigdy nie wystarcza-
ły do końca miesiąca, z całkowitym bra-
kiem opieki medycznej – ten pogodny, 
uśmiechnięty, ale bacznie obserwujący 
wszystko i wszystkich człowiek o skórze 
w kolorze hebanu ciągle wierzył w re-
wolucję i słowa złego na swój los ani na 
system, który sam pomagał stworzyć, 
nie można było z niego wydusić. Hojnie 
wspierany przez Polkę z Kanady, kapita-
listkę i cudzoziemkę, przyjmował jej po-
moc z wdzięcznością, ale i ideologiczną 
niezłomnością. Zacząłem zastanawiać 
się, jak bardzo biedni musieli być ludzie 
na Kubie przed rewolucją i jak wielkie 
dysproporcje musiały tam panować, 
aby nawet po 65 latach komunizmu 
i zamordyzmu uważać tę ideę za zwy-
cięską w stosunku do czasów poprzed-
nich? Po raz kolejny dotarło do mnie 
z mocą, że nie można jednej i tej samej 
idei oceniać jednoznacznie bez względu 
na szerokość geograficzną. Nam w Pol-
sce komunizm narzucono siłą i ten ko-
munizm nam wiele odebrał – zarówno 
w sensie materialnym, jak i mentalnym. 
Na Kubie natomiast nie mogłem oprzeć 
się wrażeniu, że komunizm każdemu dał 
coś, a wielu wtedy naprawdę nie miało 

kompletnie nic. I choć dzisiaj ta idea jest 
obciążeniem, przekleństwem i niczym 
innym jak tylko wynaturzonym syste-
mem sprawowania władzy nad ludźmi, 
to wtedy, gdy niosła ludzi do walki, była 
dla nich nadzieją na lepsze jutro, nadzie-
ją, która w przypadku tego biednego 
kraju naprawdę się spełniła. Dlatego też 
pomimo tego, że nigdy i w żaden spo-
sób z tą ideą się nie utożsamiałem – cał-
kowicie rozumiałem, jak mogło dojść do 
jej zwycięskiego wybuchu na tej wyspie 
i tak długiego jej trwania pod samym no-
sem amerykańskiej demokracji. 

Po dwóch dniach wróciliśmy do na-
szej pierwszej hawańskiej casy, w której 
czekał już pyszny sok z gwajawy i nasze 
stare pokoje. Po dwóch tygodniach po-
dróży na prowincji Havana nie wyda-
wała się już taka brzydka i zapuszczona, 
nie wydawała się ciemnym, brudnym 
i niebezpiecznym miastem, bo oswoili-
śmy Kubę i jej zaułki. Oswoiliśmy ulicz-
nych handlarzy, oswoiliśmy nachalnych 
taksówkarzy, oswoiliśmy nieuprzejmych 
sprzedawców i rozwozicieli pieczywa. 
Oswoiliśmy uliczne garkuchnie, kawiarki 
z pyszną kawą z termosu za jedno peso, 
oswoiliśmy targi warzywne i kowbojów 
na koniach. Oswoiliśmy się z hiszpań-
skim, salsą i rumem. Oswoiłem się z my-
ślą, że Kuba jest miejscem wyjątkowym 
i pięknym, i strasznym, i że na pewno 
jeszcze kiedyś na niej wyląduję. Może 
nie za rok, może nie za dwa, ale przy-
najmniej jeszcze raz w życiu chciałbym 
stanąć na tej czerwonej, spalonej słoń-
cem ziemi…

Written by mCz
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Maria Nogaj
Prawie że od 

początku wydawa-
nia naszego Wspa-
niałego Kwartal-
nika, umieszczam 
w nim felietony 
o wydarzeniach 
muzycznych 
w Katowicach, 

egoistycznie zajmując się głównie 
tymi, które są bliskie memu sercu, czyli 
praktycznie tym, co aktualnie dzieje się 
w NOSPR (a na co uda mi się zdobyć bi-
let) oraz w Filharmonii im. Henryka 
Góreckiego, a także udostępnianymi 
w kinie Kosmos transmisjami na żywo 
spektakli z MET Opera w Nowym 
Jorku. W tym roku słynna MET świętuje 
jubileusz 10-lecia transmisji HD Live, dla-
tego od ostatnich spektakli chciałabym 
rozpocząć mój felieton.

Ale wcześniej, w nawiązaniu do tytu-
łu felietonu, chciałabym wyjaśnić, że de-
cyzją Iriny Bokowej, Dyrektor Generalnej 
UNESCO, Katowice zostały Miastem 
Kreatywnym UNESCO jako Miasto 
Muzyki. Jako jedyne w Polsce (poza 
Katowicami jeszcze tytuł Miasta Litera-

tury posiada Kraków), siódme w Eu-
ropie, po Bolonii, Gandawie, Glasgow, 
Hanowerze, Mannheim i Sewilli i dzie-
siąte na świecie, bo poza wymienio-
nymi, ten zaszczytny tytuł piastują jesz-
cze 3 miasta pozaeuropejskie (Bogota 
w Kolumbii, Hamatsu w Japonii i Brazza-
ville w Kongo). Na tytuł ten, moim zda-
niem, zasłużyliśmy (my katowiczanie, 
reprezentowani przez wybrane przez 
nas Władze) w pełni, bo zapewne żad-
ne z miast wyżej wymienionych nie 
może pochwalić się praktycznie dwie-
ma regularnie koncertującymi orkiestra-
mi symfonicznymi oraz trzema wspa-
niałymi salami koncertowymi (trzecią 
jest znakomita sala koncertowa Wyż-
szej Szkoły Muzycznej w Katowicach). 
I wszystkie te sale są regularnie zapeł-
nione słuchaczami, mimo że koncerty 
odbywają się kilka razy w tygodniu!!. 
I często w kilku salach jednocześnie. Dla 
porównania wyjaśnię, że sporo dużych 
miast w USA nie stać nawet na jedną 
salę filharmoniczną z prawdziwego 
zdarzenia. Ale z drugiej strony rodzi się 
pytanie, jak długo stać nas (Katowice) 
będzie na utrzymanie tych wszystkich 
sal koncertowych, skoro już aktualnie 

KULTURA, CZYLI MUZYKA,  
KTÓRĄ KOCHAM, W KATOWICACH  
– MIEŚCIE KREATYWNYM UNESCO 
W DZIEDZINIE MUZYKI

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów 
Pitagoras
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do bardzo wysokiego budżetu NOSPR, 
Katowice musiały dołożyć dodatko-
wo kilkaset tysięcy złotych. Oby jak 
najdłużej, ale też nie oby kosztem 
innych, podstawowych inwesty-
cji, które mają wpływ na codzien-
ne życie mieszkańców miasta. Ale 
na razie, bardzo, bardzo cieszymy się 
z tego co mamy i co pozwala, chociaż 
na krótko, znaleźć się w piękniejszym 
świecie i słuchać dobrej muzyki, w zna-
komitym wykonaniu, która przenosi nas 
w inny, prawie idealny świat. Ale 
wydaje mi się, że tytuł zobowią-
zuje i należałoby już nie klaskać 
między częściami i nauczyć się roz-
poznawać typy głosów śpiewaków, 
np. odróżnić tenora od barytona 
a sopranu od mezzosopranu, że 
nie wspomnę już o subtelnościach 
typu sopran koloraturowy czy też 
tenor liryczny (romantyczny – nasz 
Beczała) i bohaterski. Bo jak napi-
sałam w jednym z wcześniejszych 
felietonów:” czym więcej wiesz, tym 
więcej zobaczysz – usłyszysz”. Cho-
ciaż najważniejsze jest to, że ludzie 
przychodzą i wychodzą wzruszeni 
a bilety na atrakcyjniejsze wyda-
rzenia muzyczne są prawie nie do 
zdobycia, bo nie wspominając już 
o NOSPR, gdzie ciągle może dzia-
łać magia niesamowitego budynku 
i wspaniałej akustyki sal koncer-
towych, to np. na atrakcyjniejsze 
koncerty styczniowe w Filharmonii 
bilety były wyprzedane już w sierp-
niu 2015, a ja na ogół, jak już mi 
się uda zdobyć bilet, to siedzę na 
dostawianych krzesełkach. Co nie 

przeszkadza mi delektować się 
muzyką, o ile jest dobra i znakomi-
cie wykonana.

A teraz pozwolę sobie przejść do 
wspomnianych na wstępie trans-
misji z MET, sezon 2015 – 2016. 
Spektakle z III kwartału 2015 omówiłam 
w poprzednim felietonie. Natomiast 
pierwszy kwartał 2016 to: Poławiacze 
Pereł Georgesa Bizeta (1838-1875), 
Turandot Giacomo Pucciniego (1858 
– 1924) i Manon Lescaut (Puccini). Z 
uwagi na cykl wydawniczy naszego 
kwartalnika, nie zdążę obejrzeć Manon 
Lescaut, a zatem omówię tylko dwa 
pierwsze spektakle. Turandot, w tej sa-
mej inscenizacji Franco Zeffirellego, 
ale w innej obsadzie, obejrzałam z MET 
drugi raz. I jakże odmienne wrażenia. 
Ubiegłoroczna transmisja była dla mnie 
pierwszym zetknięciem się z insceniza-
cją Turandot, na ogół transmitowane 
opery oglądam po raz kolejny i dlate-
go stosunkowo mało skupiam się na 
samej fabule. Dlatego zapewne pierw-
szy raz byłam oczarowana rozmachem 
inscenizacyjnym Zeffirellego. To, co 
mnie oczarowało wtedy, teraz trochę 
mi przeszkadzało. Za to zmiana obsady, 
moim zdaniem, wyszła operze na do-
bre. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie 
szczególnie role kobiece. Na ogół jest 
tak, że czym więcej tak charakterystycz-
nego dla opery okrucieństwa, tym jakoś 
mniej się wzruszam. Tutaj jedynie wzru-
szyła mnie i to do łez, delikatna i jedno-
cześnie jedyna, która potrafiła kochać 
prawdziwą miłością przez duże M, nie-
wolnica Liu, krucha i delikatna, bardzo 
wiarygodnie oddana przez wschodzącą 
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gwiazdę (najmocniej oklaskiwana), Ru-
munkę Anitę Hartig, obdarzoną przy 
tym subtelną urodą, idealną do takich 
ról (podobno także bardzo dobra w roli 
Mimi w Cyganerii, w co mogę uwierzyć). 
Moim zdaniem bardzo dobra była też 
Nina Stemme, z kolei Skandynawka, 
w roli strasznej Turandot, o lodowa-
tym, na odmianę, sercu.. Pierwsza, 
w oglądanych przeze mnie dotychczas 
inscenizacjach MET, rola kobieca, która 
mnie (wagnerowski sopran dramatycz-
ny), swoją interpretacją przeraziła na-
wet o wiele bardziej aniżeli pamiętna 
w roli Lady Makbet, słynna Anna Ne-
trebko, o której to interpretacji też pi-
sałam wcześniej. Włoch Marco Berti 
w roli szczęśliwego acz wiele ryzykują-
cego kochanka o imieniu Kalaf (ważny 
szczegół w libretcie), ze słynną arią 
Nessun dorma, czyli nikt nie śpi, (naj-
lepszy jak dotąd w tej arii był niezapo-
mniany Pavarotti), i wokalnie i aktorsko 
był wiarygodny, ale mnie nie zachwycił. 
Zachwyciłaby mnie natomiast muzyka 
Pucciniego, gdyby operę zakończono, 
tak jak zadecydowała Opatrzność i jak 
zrobił, na światowej premierze w Me-
diolańskiej La Scali 26 kwietnia 1926 
roku, Arturo Toscanini, tzn. po ostat-
nich akordach napisanych przed śmier-
cią przez Pucciniego. Dopisanie przez 
Franco Alfano muzyki do szczęśliwego 
happy endu wraz z inscenizacją wymie-
nianego kilkakrotnie Zeffirellego spo-
wodowało, że spektakl (poza śmiercią 
Liu), odebrałam bez większych emocji 
i zachwytu.

Za to zachwyciła mnie inscenizacja 
Poławiaczy Pereł z „naszym wspania-

łym”, i wokalnie i aktorsko, Mariuszem 
Kwietniem. Towarzyszyli mu absolut-
nie partnersko: sopran koloraturowy 
Diana Damrau jako kapłanka hinduska 
Leila i ostatnio coraz bardziej popularny 
Amerykanin Matthew Polenzani, jako 
Nadir. I do tego wspaniała, porywają-
ca inscenizacja w wykonaniu reżyserki, 
angielki Penny Woolcock oraz sce-
nografa Dicka Birda. Moim zdaniem, 
przeniesienie akcji w czasy współczes-
ne, przy niesamowitym wykorzystaniu 
żywiołu wody, przy idealnej współpracy 
trójki wymienionych wcześniej wyko-
nawców (co jest niezbędne, żeby oddać 
całą urodę muzyki Bizeta), zaowoco-
wało widowiskiem dla mnie idealnym, 
jednym z najlepszych, jakie widziałam 
na transmisjach z MET w ciągu ostatnich 
kilku lat. Widownia chyba to przeczuwa-
ła, bo sala była zapełniona do ostatnie-
go miejsca. A nawet więcej. 

A teraz muzyka w postaci ”czystej”,czyli 
NOSPR i Filharmonia. W NOSPR, od ostat-
niego felietonu udało mi się obejrzeć 
i usłyszeć na dużej sali, m. innymi, zespól 
Concerto Kóln, który razem z Poznańskim 
Chórem Kameralnym pod batutą Jurka 
Dybała, w ramach X Międzynarodo-
wego Festiwalu im. Grzegorza Ger-
wazego Gorczyckiego, wykonał dwa 
utwory Gorczyckiego i jeden (Jauchzet 
Gott In Allen Landen) Johanna Seba-
stiana Bacha. Niemiecka orkiestra i pol-
ski chór zgrały się idealnie a Gorczycki, 
tym razem, zupełnie przesłonił mi Bacha. 
Szczególnie w pierwszym utworze- con-
duktus funebris, czyli kondukt żałobny 
Augusta Mocnego. Ponieważ, podobno, 
ceremonia pogrzebowa króla- siłacza 
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i niegdysiejszego kochanka, m. innymi 
Hrabiny Cosel, trwała, jak królowi przy-
stało, ponad 7 godzin, a pogoda była, 
jak to ongiś bywało, chłodna, dlatego 
nasz wspaniały, śląski kompozytor prze-
ziębił się i wkrótce po pogrzebie króla 
też umarł. A szkoda, bo kompozytorem 
był wspaniałym a coroczne festiwale 
Jego imienia niezmiennie gromadzą 
prawdziwych melomanów, kochają-
cych muzykę przez najwyższe „M”. Nie 
jest to muzyka „lekka, łatwa i przyjem-
na,” dlatego i o bilet łatwiej. Dzięki temu, 
razem z „naszymi Izbowymi seniorami, 
mogłam posłuchać repertuaru z naj-
wyższej półki. Przy okazji Gerwazemu 
Grzegorzowi Gorczyckiemu, naszemu 
znakomitemu kompozytorowi, urodzo-
nemu w drugiej połowie siedemna-
stego wieku w Rozbarku koło Bytomia, 
postanowiłam poświęcić parę słów. 
Kompozytor urodził się, jak wspomnia-
łam, w Rozbarku koło Bytomia. Duże 
zdolności, konsekwentnie rozwijane na 
uczelniach europejskich a także pełna 
zaangażowania działalność kapłańska 
spowodowały, że w XVII wiecznej Pol-
sce zaczął robić błyskawiczną karierę. 
W roku 1696 został wikariuszem Katedry 
na Wawelu a 10 stycznia 1698 otrzymał 
stanowisko Kapelmistrza Katedralnego 
(Magister capellae musices Ecclesiae 
Cathedralia Cracoviensis. Stanowisko 
to pełnił do śmierci) 30 kwiecień 1734/. 
W katedrze na Wawelu uhonorowano 
Go pamiątkową tablicą, na której na-
pisano, że „był klejnotem kapłaństwa”. 
Z kolei muzyki z gatunku przyjemnej do 
słuchania, melodyjnej i obrazowej, też 
razem z naszymi seniorami, mogłam 

posłuchać na jednym z niedzielnych po-
ranków muzycznych, na który, z powo-
du stosunkowo wczesnej pory, mogli 
również przyjechać „nasi” bielszczanie. 
Rapsodia nt. Paganiniego na fortepian 
i orkiestrę op.43 Rachmaninowa tu-
dzież tegoż kompozytora Scherzo d-
-moll na orkiestrę a także Villanelle na 
róg i orkiestrę Paula Dukasa, a przede 
wszystkim Jego scherzo symfoniczne 
Uczeń czarnoksiężnika i to w wyko-
naniu mistrzów, czyli Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia w Ka-
towicach; czegóż więcej można sobie 
wymarzyć na słoneczny, piękny, gru-
dniowy poranek. A zatem NOSPR nie-
zmiennie na swoim wysokim poziomie, 
publiczność dopisuje a repertuar zaspo-
kaja wszelkie gusta. Jak np. na koncercie 
z 22 stycznia 2016,którym dyrygował, 
zawsze bardzo ciepło przyjmowany 
w Katowicach, Antoni Wit. A w reper-
tuarze Richard Wagner – Uwertura do 
opery Tannhuaser, Poemat symfoniczny 
Stanisław i Anna Oświęcimowie (prze-
piękny, o tragicznej miłości rodzeństwa, 
które wcześniej się nie znało, albowiem 
wychowywali się oddzielnie). A nade 
wszystko suita symfoniczna Szehere-
zada Nikołaja Rimski-Korsakowa, 
od której przed wielu, wielu laty, zaczęła 
się moja wielka miłość do muzyki po-
ważnej.

No i Filharmonia, wydawało by się, 
że z góry skazana na puste krzesła, skoro 
tylu słuchaczy może pomieścić gmach 
NOSPR. Tymczasem, jak to już zaznaczy-
łam wcześniej, na atrakcyjne koncerty 
o bilety bardzo trudno. Atrakcyjne, bo 
repertuar dobierany jest bardzo staran-



KWARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 87

KULTURA

nie i oryginalnie. Filharmonia może po-
chwalić się bardzo dobrym chórem, dla-
tego wykorzystuje ten atut wystawiając 
często oratoria. Zarówno te znane 
a związane z aktualnymi świętami, jak 
np. słynne Oratorium na Boże Na-
rodzenie Bacha, czy też wspomniany 
przeze mnie w ostatnim felietonie Juda 
Machabeusz. W lutym natomiast usły-
szymy piękną i melodyjną Messa da 
Requiem Giuseppe Verdiego, przy 
czym orkiestrę poprowadzi maestro 
Vladimir Kiradjiev. Wcześniej, w stycz-
niu wspaniały Shlomo Mintz zagrał 
słynny I koncert skrzypcowy D-dur 
op.6 Niccolo Paganiniego. Natomiast 
w lutym usłyszymy z kolei znakomitego 
skrzypka Piotra Pławnera, który zagra, 
m.innymi, na odmianę, Kaprys nr 24 
Paganiniego. W repertuarze znajdzie 
się także bardzo melodyjny i lubiany, 
szczególnie przez panie, Fritz Kreisler, 
a także może mniej melodyjny, ale za to 
bardzo piękny Kaprys Grażyny Bace-
wicz. Dla miłośników jazzu (w Katowi-
cach licznych) w lutym dwa koncerty 
z cyklu: The meeting – clasic&jazz 
a także koncert z serii Salute to swing, 
w ramach którego można usłyszeć naj-
słynniejsze utwory z lat 40 XX wieku 
takich gigantów jak: Benny Goodman, 
Tommy Dorsey Harry James, Duke El-
lington, Glenn Miller czy też Bob Crosby. 
Bardzo żałuję, że nie udało mi się kupić 
biletu na chyba ciekawy koncert zatytu-

łowany: Muzyka sensacyjna (występ 
śląskiej orkiestry kameralnej połączony 
z projekcją fragmentów takich filmów 
jak: James Bond, Titanic, Ojciec Chrzest-
ny czy tez Przeminęło z wiatrem). Wy-
daje się, że dla takich projektów „mała” 
w porównaniu z NOSPR i przytulna sala 
koncertowa Filharmonii sprawdza się 
znakomicie.

Niektórym z wymienionych koncer-
tów można, bezpłatnie, przysłuchiwać 
się w czasie prób generalnych, z czego 
katowiczanie chętnie korzystają. Ja oso-
biście bardzo to lubię, bo mogę przy-
słuchiwać się finalnemu etapowi tyta-
nicznej pracy, kiedy z chaosu powstaje 
harmonia, nawet jak zawiera pozorne 
dysonanse.

Na koniec, od wielkiej muzyki, która 
jednak zawsze pochodzi od ludzi i do 
ludzi jest adresowana i często, poprzez 
wspólną ekstazę, tworzy, na ogół trud-
ną do osiągnięcia w życiu codziennym 
wspólnotę, chciałabym przejść do 
„małej muzyczki”, czyli wspólne-
go kolędowania seniorów naszej 
Katowickiej OIRP. Było pięknie, też 
powstała ciepła wspólnota, bo jakżeby 
mogło być inaczej, skoro nasze, pol-
skie kolędy, są najpiękniejsze na świe-
cie. Szczególnie „Lulajże Jezuniu”, którą 
sam Wielki Fryderyk Chopin uwiecznił 
w przepięknym scherzu h-mol op.20.
 Maria Nogaj 
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RELACJA Z PARKIETU
CZYLI SOBOTA 21 LISTOPADA 2015 R. 

I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI 

O PUCHAR DZIEKANA OIRP KATOWICE

Ośrodek Bażantowo Sport wielo-
krotnie gościł już prawników wszyst-
kich zawodów na organizowanych 
przez radców prawnych zawodach 
sportowych, ale jeszcze nigdy śred-
nia wzrostu zawodników nie budziła 
w pozostałych gościach obiektu takie-
go szacunku jak w ostatni weekend. 
Koszykarskie ekipy zjechały do Katowic 
punktualnie i w naprawdę mocnych 
składach, dość powiedzieć, że złoci 
i srebrni medaliści XXVI Letniej Sparta-
kiady Prawników stanęli w stolicy Ślą-
ska w szranki sportowe, a więc to właś-
nie Tarnów i Wrocław były drużynami 
rozstawionymi w Turnieju. Do nich 
czwórka profesjonalnych sędziów do-
losowała pozostałe drużyny i tak w gru-
pie A z Tarnowem zagrały zespoły: ORA 
Katowice oraz Warszawy, a w grupie B 
z Wrocławiem drużyna Krakowa oraz 
OIRP Katowice i Przyjaciele.

Koszykówka to nie brutalna łomota-
nina, to nie rugby, to nie futbol ame-
rykański, ale to nie jest też bezkontak-
towa siatkówka czy elegancki tenis. To 
szybka, widowiskowa, pełna zwrotów 
akcji gra, w której siła fizyczna centrów 
i skrzydłowych często ustępuje tech-
nice i błyskotliwości rozgrywających. 
Gra, w której defensywa bywa równie 
widowiskowa co atak. Gra, w której wy-
siłek w krótkim czasie jest tak duży, że 
zawodnicy schodzący po zmianach nie 
są wstanie wydusić z siebie słowa. 

Decydująca faza turnieju rozpoczę-
ła się meczem o piąte miejsce. OIRP 
Katowice i Przyjaciele zmierzyli się po 
raz trzeci w tym roku z ekipą Warszawy. 
Dwukrotnie w tym roku wygrywali na 
Spartakiadzie, zarówno w streetbal-
lu jak i na hali, ale tym razem musieli 
uznać wyższość gości. Warszawiacy 
z determinacją podeszli do tego spot-
kania i chociaż przegrali nieznacznie 
pierwszą połowę, to w drugiej rzu-
cili się do odrabiania strat i wyszli na 
prowadzenie. Końcówka była drama-

r.pr. Maciej Czajkowski
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tyczna. Warszawiacy prowadzili dwo-
ma punktami, gdy na siedem sekund 
przed końcem umyślne przewinienie 
popełnił ich skrzydłowy i po skutecz-
nym rzucie osobistym Katowice miały 
tylko punkt do odrobienia i dodatkowo 
piłkę z boku. Rozegrali ją sprytnie, doszli 
do rzutu, ale emocje i zmęczenie wzię-
ły górę – piłka po zbyt słabym rzucie 
odbiła się od obręczy, pechowiec nie 
mógł uwierzyć, że nie trafił z najbliższej 
odległości, a Warszawa wygrała pierw-
szy, ale jakże ważny mecz w turnieju.

Mecz o trzecie miejsce przypieczę-
tował los również drugiej śląskiej ekipy. 
Najwyraźniej zabiegani, przemęczeni 
i trochę podłamani przegranym półfi-
nałem, a dodatkowo zdziesiątkowani 
zawodnicy z ORA Katowice przegra-
li z broniącym honoru Wrocławiem 
34:10. Wynik ten nie oddaje sprawiedli-
wości adwokatom w kontekście całego 
turnieju, bo w jego początkowej fazie 
grali świetnie i z polotem. Jednakże za-
płacili cenę za wysoki pressing i spekta-
kularne zwycięstwa w grupie, podczas 
gdy ich przeciwnicy z fazy pucharowej, 
to prawdziwie turniejowe bestie. Roz-
kręcali się powolutku, ale skutecznie 
i brąz pojechał ostatecznie na Dolny 
Śląsk. Nie inaczej było też z Tarnowem, 
który w finale z filozoficznym wręcz 
spokojem, prezentując piękną, dojrza-
łą koszykówkę, rozmontował mocno 
zmęczony już Kraków 37:25. Krakowia-
cy dwoili się i troili, próbowali wszyst-
kiego od rzutów z dystansu, po wejścia 
na kosz, ale wszystko w finale wycho-
dziło Tarnowowi skuteczniej. Chwała 
zwycięzcom, ale chwała również zwy-

ciężonym, bo w tym turnieju w żadnym 
meczu nie można było zobaczyć ręcz-
nika rzucanego na parkiet. Atmosfera 
zawodów – wspaniała, z pewnością na-
tchnęła organizatorów wolą powtórze-
nia turnieju za rok, nie wykluczone, że 
w formule dwudniowej. Do zobaczenia 
zatem na parkietach w 2016!

Maciej Czajkowski

PIŁKARSKA DRUŻYNA OIRP KATOWICE 
ZNOWU Z PUCHAREM!

Reprezentacja OIRP Katowice w pił-
ce nożnej została zaproszona do udzia-
łu w turnieju halowej piłki nożnej dru-
żyn prawniczych rozgrywanego w dniu 
17 stycznia 2016 roku w Krakowie w ra-
mach 8. edycji akcji charytatywnej na 
rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dzie-
cięcego w Krakowie „Prawnicy Cho-
rym Dzieciom”.

To już trzeci udział drużyny OIRP Ka-
towice w tym corocznym turnieju. Dwa 
lata temu udało nam się stanąć na naj-
wyższym stopniu podium. 

W tym roku zamierzaliśmy podtrzy-
mać dobrą passę naszej drużyny, która 
jest aktualnym Mistrzem Polski Rad-
ców Prawnych w Piłce Nożnej Halowej 
w piłce nożnej halowej i której zawod-
nicy (przy współudziale reprezentan-
tów korporacji adwokackiej) wygrali 
warszawską Letnią Spartakiadę Zawo-
dów Prawniczych.

Krakowski turniej z roku na rok jest 
coraz silniej obsadzony. W tej edycji 
wzięło udział aż 16 drużyn, w tym re-
prezentacje Okręgowych Izb Radców 
Prawnych z Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, 
Łodzi, Rzeszowa i Warszawy. 
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Nasza drużyna trafiła do bardzo sil-
nej grupy z gospodarzami z OIRP Kra-
ków, z wicemistrzami Polski OIRP Łódź 
oraz z wymagającą drużyną OIRP Byd-
goszcz. Pomimo to, katowicka drużyna 
wyszła z grupy z pierwszego miejsca 
wygrywając z bydgoskimi radcami 2:0, 
z łódzkim 4:0, a z drużyną krakowską 
bezbramkowo remisując.

Na dalszym etapie rozgrywek zwy-
ciężyliśmy w ćwierćfinale OIRP z Rze-
szowa 2:0, a w półfinale pokonaliśmy 
zaproszoną gościnnie (spoza zawodów 
prawniczych) drużynę Radia RMF 1:0. 
Wspomnieć należy szczególnie o tym 
ostatnim meczu, który był bardzo zacię-
ty i stał na wysokim poziomie, a także 
przyniósł nam wiele satysfakcji, ponie-
waż radiowcy nie zawahali się skorzy-

stać z pomocy kilku profesjonalnych 
zawodników. W spotkaniu tym naszą 
drużynę wspierał żywiołowy doping. 

Na podkreślenie zasługuje dyscypli-
na taktyczna drużyny, dzięki której uda-
ło nam się awansować do finału bez 
straty bramki. Konsekwencji w defen-
sywie natomiast nieco zabrało w finale, 
w którym pokonaliśmy 4:3 studentów 
prawa UJ. 

Zawodnik OIRP Katowice Damian 
Seręga został zasłużenie wybrany naj-
lepszym zawodnikiem turnieju.

Cieszymy się, iż trudniej zakończył 
się zgodnie ze słowami jednego z kra-
kowskich mecenasów „grało 16 drużyn, 
a jak zwykle wygrały Katowice”. Wynik 
turnieju pozwala z optymizmem ocze-
kiwać na kwietniowe Mistrzostwa Pol-
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ski Radców Prawnych w Piłce Nożnej 
Halowej. Mimo utrzymywania wysokiej 
formy nie osiadamy na laurach, ponie-
waż każdy z przeciwników podchodzi 
do meczów z nami ze szczególną kon-
centracją i mobilizacją. 

Drużyna OIRP Katowice wystąpiła 
w składzie: Piotr Bubik, Marcin Kałat, 
Jakub Kowalski, Mariusz Nawrot, Da-
mian Seręga, Michał Skrypko, Krzysztof 
Swadźba.

radca prawny Michał Skrypko

III MISTRZOSTWA ŚLĄSKA PRAWNIKÓW 
W TENISIE

Proszę Państwa, co to był za week-
end… (12-14.02.2016). III Mistrzostwa 
Śląska Prawników dobiegły końca, ale 
w uszach ciągle dudni echo niesamowi-
tych uderzeń w gliwickiej hali, uderzeń 
tenisowych, ale i uderzeń emocji, bo 
dzisiaj tych ostatnich na Jasnej 31 nie 
brakowało. 

Niedziela zaczęła się od mocnego 
akcentu w kategorii open. Łukasz Ko-
tarski znów zawstydził bukmacherów 
i wyeliminował w półfinale kolejnego 
faworyta do gry w finale. Michał Zawi-
ła dwoił się i troił, ale tym razem mu-
siał uznać wyższość rywala. W drugim 
półfinale pachniało nie lada sensacją. 
W kuluarach i na widowni przejęte 
szepty długo spierały się o to, czy Ma-
ciek Suchman miał piłkę meczową, czy 
tylko setową, czy może takie dwie pił-
ki tylko obronił w meczu z Przemkiem 
Leśniewskim – teraz nie ma to jednak 
znaczenia, w finale zameldował się 
ostatecznie Przemek, ale Maćkowi dłu-
go jeszcze będziemy gratulować świet-

nej postawy w półfinale. Finał niósł 
kolejną falę sportowych fajerwerków. 
Łukasz z Przemkiem stworzyli praw-
dziwy show, mimo że stawka meczu 
zwłaszcza na początku trochę pętała im 
nogi. Początkowo grali krótko, szybko, 
nerwowo, jak rewolwerowcy odpalali 
strzał za strzałem, petardę za petardą, 
ale im dłuższe wymiany oglądali wi-
dzowie, im więcej techniki i finezji obaj 
finaliści rzucali na kort, tym stawało się 
jaśniejsze, że Łukasz w tym roku jeszcze 
nie zdetronizuje króla. Panie i Panowie, 
zwycięzcą turnieju w kategorii open 
został Przemek Leśniewski!

Tuż obok w złotej poświacie niedziel-
nego poranka toczył się inny, odwiecz-
ny pojedynek. W kategorii Panowie +45 
doszło do kolejnej odsłony kortowej 
telenoweli, w której Piotr „Profesor” Li-
gus odpierał ataki Piotra „Docenta” Za-
rzeckiego. Każdy uczestnik prawniczych 
turniejów doskonale wie, że finałowe 
zmagania tej pary stanowią ozdobę każ-
dych zawodów, w których obaj panowie 
biorą udział. To zawodnicy, którzy upra-
wiają tenis kompletny i z powodzeniem 
przeciwstawiają go siłowemu tenisowi 
totalnemu. Tu każde zagranie przewi-
dziane jest na trzy ruchy do przodu, tu 
podziwiamy całą paletę uderzeń, skró-
tów, minięć, crossów, ataków przy siatce 
i lobów. Dzisiejszy finał z ich udziałem 
nie był inny, a oglądający mecz z gale-
rii młodsi adepci tenisowego rzemiosła 
kręcili głową z niedowierzaniem. Tak, 
tak niezmiennie jest się od kogo uczyć. 
Ostatecznie górą z tej konfrontacji wy-
szedł Piotr Ligus i to on stanął na naj-
wyższym podium. Gratulujemy!
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W kategorii junior starszej panów 
również emocji nie brakowało. Finał stał 
się udziałem dwóch weteranów turnie-
jowych zmagań, bohaterów wielu tur-
niejów, doskonale znanych nie tylko na 
samym korcie, ale również poza nim, 
któż bowiem nie cieszył się towarzy-
stwem i erudycją Joachima Rasska lub 
Sławka Leśniewskiego. Tym razem los 
rzucił ich po przeciwnych stronach siat-
ki i to czego widzowie byli świadkami 
przeszło najśmielsze oczekiwania. Mecz 
był zacięty, mecz był stylowy, finezyjne 
zagrania, potężne ataki i zdradzieckie 
skróty spowodowały, że obaj pano-
wie z kortu schodzili na chwiejnych 
nogach. W tej kategorii śląska szkoła 
tenisa musiała uznać wyższość szkoły 
warszawskiej, ale poprzeczka została 
zawieszona wysoko, co nie pozostało 
bez znaczenia w dalszej części zma-
gań panów. Sławkowi Leśniewskiemu 
serdecznie gratulujemy zwycięstwa, 
a Joachimowi świetnej postawy w fi-
nale. Nie uprzedzajmy jednak faktów, 
bo w międzyczasie na sąsiednim korcie 
walczyły również panie…

Występ Joanny Olszówki-Zarzeckiej 
w turnieju stał pod sporym znakiem za-
pytania. Z tym większą radością kibice 
i uczestniczy powitali ją więc w turniejo-
wych szrankach, z tym większą energią 
ona odpłacała im skuteczną grą. Dość 
powiedzieć, że po zaciętych meczach 
w systemie pucharowym zameldowała 
się w finale. Po drugiej stronie drabinki 
swojej szansy na pierwsze turniejowe 
laury w singlu szukała Ewa Jurczak. Od 
dłuższego już czasu panie nie pozosta-
ją w tyle za panami i prezentują doj-

rzały, techniczny, ale i taktyczny tenis. 
Nie inaczej było i tym razem, dlatego 
też pewnie doświadczenie turniejowe 
Joanny wzięło górę nad bezkompro-
misowym stylem Ewy. Na najwyższym 
stopniu podium zameldowała się pani 
Olszówka-Zarzecka, brawo za spekta-
kularny powrót na kort.

W grupie pań open skromna licz-
ba zawodniczek znajdowała rekom-
pensatę w świetnym stylu i ferworze 
walki. Dwie pretendentki próbowały 
zdetronizować niekwestionowaną 
w ostatnich latach królową śląskich 
kortów – Joannę Neumann de Spallart 
i powiedzmy sobie szczerze, w III edycji 
Mistrzostw Śląska o abdykacji nie było 
mowy. Aleksandra Sydor-Zielińska i Na-
talia Myketyn musiały zadowolić się od-
powiednio drugim i trzecim miejscem. 
Nie mniej jednak postawa i wysoki po-
ziom damskiego tenisa gwarantowały 
kibicom niesamowite emocje w grach 
mieszanych.

Powróćmy jednak do panów, bo 
w męskich deblach dzisiejszego po-
południa strzelanina była tak ostra jak 
w westernach Quentina Tarantino. W fi-
nale spotkały się pary rozstawione z nu-
merem 1 i 2, co nie oznacza jednak, że 
droga do finału była nudna. Każdy z ko-
lejnych meczy stanowił nie lada wyzwa-
nie, podnosząc poprzeczkę dla fawo-
rytów i śmiało możemy powiedzieć, że 
tegoroczne deble były ozdobą turnieju. 
Finał budził uzasadnione emocje, bo 
faworyci – Sławek i Przemek Leśniew-
scy, ojciec i syn, drugi rok z rzędu mu-
sieli bronić swojej dominacji w starciu 
z młodymi wilczkami tenisowych debli 
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– Michałem Pawlasem i znanym już nam 
Maćkiem Suchmanem. Często o powo-
dzeniu w tenisie decydują drobne de-
tale i takimi w dniu dzisiejszym mogło 
być to, że obaj panowie Leśniewscy 
stoczyli mordercze pojedynki singlo-
we, ale przecież w singlu krok w krok za 
nimi podążali ich przeciwnicy, może to 
więc wyłącznie niesamowitej postawie 
w finale Michał i Maciek zawdzięczają 
wielki sukces deblowy. Po pierwszym 
znakomitym secie w ich wykonaniu ini-
cjatywę odzyskali Leśniewscy, zmiatając 
przeciwników z kortu w drugiej odsłonie 
meczu. Super tiebreak to trochę loteria, 
trochę pojedynek rewolwerowców, 
a trochę tenisowe szachy. Więcej zimnej 
krwi, o dziwo, zachowali reprezentanci 
Śląska i w pięknym stylu zrewanżowali 
się Warszawiakom za porażki w singlu. 
Brawo, brawo, po trzykroć brawo, takie 
wyniki idą w świat, jak Internet szeroki…

Debel w tym roku stał się również 
udziałem Pań, do czego organizatorów 
skutecznie zachęcał wielki miłośnik ko-
biecego tenisa, sędzia główny zawo-
dów, nieoceniony Pan Karol Zarzecki. 
Również kibice byli zachwyceni, gdyż 
od soboty mogli oglądać w akcjach 
deblowych wszystkie panie, które zgło-
siły się do turnieju. Ostatecznie zacięty 
pojedynek w finale stoczyły dwie Asie 
– Neumann de Spallart oraz Olszówka-
-Zarzecka, broniąc tytułu przed świet-
ną i regularną parą: Olą Sydor-Zielińską 
i Jolanta Budzowską. Cieszymy się bar-
dzo, że ta widowiskowa dyscyplina po-
jawiła się na kortach w Gliwicach i liczy-
my, że już na stałe zagości w ramach 
Mistrzostw Śląska. 

Na koniec „specjalność zakładu”, czy-
li gra mieszana. Ci, którzy jej nie doce-
niają, popełniają wielki błąd, bo miksty 
potrafią dostarczyć niezapomnianych 
emocji, czego w niedzielę wszyscy by-
liśmy świadkami. Faworytami turnie-
ju byli zeszłoroczni mistrzowie Śląska 
– Ewa Jurczak i Przemek Leśniewski 
oraz aktualni mistrzowie Polski – Michał 
Bednarski i Ola Sydor-Zielińska. Obie 
pary zresztą szły jak burza do finałów. 
Na drodze tych pierwszych stanęli Ur-
szula Zwolak i Jacek Kłosińki, jednak 
pomimo pięknej gry w półfinale nie 
dali rady sprawić niespodzianki. W dru-
gim półfinale zameldowali się również 
Joanna Neumannn de Spallart z Mać-
kiem Czajkowskim i to oni sprawili 
niespodziankę eliminując utytułowa-
nych mistrzów Polski z turnieju. Ostatni 
mecz mistrzostw zapowiadał się zatem 
bardzo ciekawie, bo już w zeszłym roku 
obie pary w ćwierćfinale zgotowały 
nie lada widowisko. Początkowo jed-
nak nic nie zapowiadało emocji. Ewa 
z Przemkiem zdecydowanie wygra-
li pierwszego seta i śmiało zmierzali 
po kolejny tytuł. W drugim secie Asia 
z Maćkiem złapali jednak wiatr w żagle 
i wyszarpując przeciwnikom gema za 
gemem doprowadzili do remisu, a tym 
samym do super-tiebreaku. W dogryw-
ce byliśmy świadkami prawdziwego 
suspensu. Najpierw Ewa z Przemkiem 
prowadząc 9:6 nie wykorzystali trzech 
meczowych piłek, by chwilę później 
bronić się desperacko przed przegraną 
w finale. Nerwy zawiodły również Asię 
i Maćka, którzy nie wykorzystali dwóch 
piłek meczowych przy własnym serwi-
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sie. Ostatecznie Ewa z Przemkiem wy-
grali 14:12 i ten fantastyczny tiebreak 
zakończył zmagania III Mistrzostw Ślą-
ska Prawników w Tenisie. 

Równolegle toczyły się zmagania 
w I Otwartych Mistrzostwach Śląska 
w Badmintonie i na relację z tych za-
wodów zapraszamy już wkrótce. Poni-
żej pełne zestawienie wszystkich zwy-
cięzców.

Panie OPEN
I  Joanna Neumannn de Spallart
II   Aleksandra Sydor-Zielińska
III  Natalia Myketyn

Panie 35+
I  Joanna Olszówka-Zarzecka
II  Ewa Jurczak
III Beata Woś, Jolanta Budzowska

Panowie OPEN
I   Przemysław Leśniewski
II   Łukasz Kotarski
III  Maciej Sechman, Michał Zawiła

Panowie 45+
I   Piotr Ligus
II   Piotr Zarzecki
III  Grzegorz Kalamala, Rafał Sasiak

Panowie 55+
I  Sławomir Leśniewski
II  Joachim Rassek
III  Ryszard Kurnik, Janusz Dziedzic

Panie gra podwójna
I  Joanna Neumannn de Spallart/Jo-
anna Olszówka-Zarzecka
II  Aleksandra Sydor-Zielińska/Jolanta 
Budzowska
III  Urszula Wolak/Ewa Jurczak i Beata 
Woś/Jolanta Skubisz

Panowie gra podwójna
I  Maciej Sechman/Michał Pawlas
II  Sławomir Leśniewski/Przemysław 
Leśniewski
III  Oskar Złotowski/Michał Zawiła i Mar-
cin Rogowski/Rafał Sasiak

Gra mieszana
I  Ewa Jurczak/Przemysław Leśniewski
II  Joanna Neumannn de Spallart/Ma-
ciej Czajkowski
III  Aleksandra Sydor-Zielińska/Michał 
Bednarski i Urszula Zwolak/Jacek Kło-
siński

Badminton
I  Maciej Kiesler
II  Krystian Mularczyk
III  Piotr Jazwiński, Jarosław Wawrowski

Maciej Czajkowski
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BEZPŁATNA KONFERENCJA

SPECJALIZACJA PRAWNIKÓW
ORGANIZATORZY:

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH
CENTRUM BADAŃ NAD EUROPEJSKIM PRAWEM PRYWATNYM   

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

15 KWIETNIA 2016, godz. 10.00-17.00

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŚ

UL. BANKOWA 11 B, KATOWICE

SPECJALIZACJA W NIEMCZECH, FRANCJI, HISZPANII, 

WIELKIEJ BRYTANII, HOLANDII OMAWIANA PRZEZ PRAWNIKÓW 

Z POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW.

PANELE DYSKUSYJNE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KRAJOWYCH 

ORGANÓW SAMORZĄDÓW RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW: 

 CZY MAMY SIĘ BAĆ SPECJALIZACJI?

 CZY I JAK WPROWADZIĆ SPECJALIZACJĘ?

ZGŁOSZENIA NA EMAIL: 
KONFERENCJA@OIRP.KATOWICE.PL
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

16 PUNKTÓW SZKOLENIOWYCH

Okręgowa Izba 
Radców Prawnych
 w Katowicach

RCEPL RESEARCH CENTRE FOR
EUROPEAN PRIVATE LAW
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Fundacja „Subsidio venire”  jest organizacją  
pożytku publicznego od grudnia 2009 r.
Zarząd Fundacji apeluje do wszystkich o wsparcie  
i pomoc na szczytne cele, dla których nasza Fundacja,  
została powołana.  
Przekaż 1% swojego podatku na działalność  
naszej organizacji.

Celem Fundacji jest:
  wspomaganie inicjatyw zapewniających powszechny dostęp do 

pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich;
  działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej dla rodzin 

radców prawnych;
  pomoc sierotom – dzieciom zmarłych radców prawnych, szczególnie 

w zakresie materialnym, edukacyjnym, a także ich startu zawodowe-
go;

  niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form 
opieki społecznej dla radców prawnych seniorów  
niewykonujących zawodu.

FUNDACJA  RADCÓW PRAWNYCH

KRS 0000326684

Fundacja Radców PrawnychSUBSIDIO
VENIRE Aby przekazać swój 1% podatku...

Po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą w tym roku,  
w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego  
należy wpisać numer KRS 0000326684  
oraz kwotę stanowiącą wartość  1% podatku  
po zaokrągleniu dziesiątek groszy w dół.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!!!

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

PRZEZNACZ SWÓJ  

1% PODATKU  
FUNDACJI  

RADCÓW PRAWNYCH


