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DYŻURY DZIEKANA I CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY OIRP W KATOWICACH
Dziekan Rady r.pr. Ryszard Ostrowski 			

czwartek od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Grzegorz Łaszczyca 		

środa od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Marek Wojewoda			

środa od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Piotr Ligus			

środa od godz. 15.30

(w siedzibie Delegatury OIRP w Bielsku-Białej)
Sekretarz Rady r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek		
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Skarbnik Rady r.pr. Zbigniew Głodny			
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Członek Prezydium Rady r.pr. Katarzyna Jabłońska		
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Członek Prezydium Rady r.pr. Janusz Wiltos		

czwartek od godz. 14.00

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

2

SPIS TREŚCI

Do nas, o nas ...���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Wiadomości z Izby ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
A w Krajowej Radzie...������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Zenon Klatka
To nas dotyczy ...����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Janusz Wiltos
Historia jednego pomnika������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19
Konrad Kobyliński, Zygmunt Tobori
Po co prawnikom wiedza o mowie nienawiści? ���������������������������������������������������������������������������������������� 24
dr hab. Tomasz Kubalica
Z filozoficznego punktu widzenia���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
dr Aleksander Chmiel
Demokracja i „demokraci” ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
Ugór Rzecznika Dyscyplinarnego ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
Z samorządowej wokandy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
Grzegorz Chycki
Rzecz o edukacji prawnej������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
Kultura – Muzyka łagodzi obyczaje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
Klub Podróżnika – Znalazłam raj na ziemi ������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
Sport ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 69

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

3

DO NAS, O NAS...

Koleżanki i Koledzy!
Wielka jest potęga radcy.pl. Ledwie w poprzednim numerze zakwestionowaliśmy konstytucyjne umocowanie
organu mieniącego się być Krajową Radą Sądownictwa,
a numer 3/20/2018 skierowany został do druku, a już Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiadomił
Redakcję (za pośrednictwem Sądu Najwyższego), że objął
trybem przyspieszonym sprawy odesłań prejudycjalnych
skierowanych do TSUE przez Sąd Najwyższy w sierpniu
i wrześniu br. (C-585/18, C-624/18, C-625/18) w sprawie oceny „zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności
sądów i niezawisłości sędziów”. Zaraz potem w popłoch wpadli sędziowie zasiadający w owej KRS, bo jak bohaterowie „Człowieka z Marmuru” Andrzeja Wajdy zamachnęli się sami na siebie i złożyli do grupy kolesi (cytat z posłanki dobrej zmiany)
zbierających się w budynku po Trybunale Konstytucyjnym wniosek o stwierdzenie
nielegalności ich wyboru przez polityków jedynej słusznej emanacji suwerena. Jakby
tego mało: jeszcze nie doszło do złamania funkcji falowej martwego kota, a tu już
Fundacja Batorego organizuje konferencję „Jak przywrócić państwo prawa?” Sam temat przesądza, że państwo prawa nie istnieje, bo trzeba je przywracać, znaczy też to,
że to już, że nadszedł czas, by się za to zabrać, wytyczyć ścieżki, opisać rozwiązania,
przygotować narzędzia, przenieść na podorędzie, nie będziemy długo czekać. Ale jak
to zwykle bywa, łatwiej zadać pytanie, niż na nie odpowiedzieć. Dostępne recepty
zamiast rozstrzygać wprowadzają jeszcze więcej zamieszania. Lon L. Fuller (Moralność prawa, Warszawa 2004 – dodatek: Problem donosiciela, s. 211-218) stworzył na
tę okazję specjalny scenariusz: po upadku reżimu Purpurowych Koszul (taka ściema)
lider zwycięskiego ugrupowania zwołuje swoich pięciu zastępców i pyta o to, o co
właśnie zapytała Fundacja Batorego. Słyszy pięć różnych podpowiedzi:
raz: nic się nie da zrobić, reżim Purpurowych Koszul pochodził z wolnych wyborów i był legalny, a wprowadzony przez nich porządek, mimo że sprzeczny z fundamentami demokracji, był jednak obowiązującym prawem;
dwa: Purpurowe Koszule stworzyły państwo bezprawia, spuśćmy jednak zasłonę milczenia nad tym czarnym snem, odkreślmy go grubą kreską i idźmy do przodu nie grzebiąc się w przeszłości, a zwłaszcza nie sięgajmy po ich metody;
trzy: oddzielmy ziarno od plew, niektóre działania reżimu Purpurowych Koszul
mieściły się w konstytucyjnym porządku prawnym, ale część stanowiła ewidentne
bezprawie i za to należy ich rozliczyć, konsekwentnie, ale z zachowaniem naszych
standardów;
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cztery: w imię przywrócenia elementarnej sprawiedliwości uchwalmy nowe
prawo, które będzie stanowiło podstawę rozliczenia zbrodni Purpurowych Koszul,
nawet jeśli będzie działało wstecz;
pięć: nic nie róbmy, nie angażujmy w to autorytetu naszego państwa prawa,
zostawmy to ludowi, który sam sobie z tym poradzi i sam wymierzy Purpurowym
Koszulom należną im sprawiedliwość.
Konferencję Fundacji Batorego otwierał wykład prof. Samuela Issacharoffa (NY
University) pt. „Populizm i rządy demokratyczne”. Wskazał, że najpierw być musi
(a przecież wcale nie musi) wola przywrócenia praworządności, a w ślad za nią
porzucenie zemsty i konieczność zachowania szacunku dla instytucji i prawa. Był
to dominujący tenor wypowiedzi (relacja z Konferencji: https://bit.ly/2sUmdoa,
zbliżony do modelu wymienionego w punkcie trzecim scenariusza Fullera. Pojawiło się fascynujące pojęcie paserstwa konstytucyjnego, czyli sytuacji w której
niekonstytucyjne działania prawodawcze prowadzą do wyłonienia grupy osób
czerpiących profity z utrzymywania stanu niekonstytucyjności, który ich zdaniem
nie może być uchylony, ponieważ naruszyłoby to zasadę praw nabytych wywodzącą się wszak ze stanu konstytucyjności. Smaczne. To z kolei budzi sprzeciw,
bo nie do przyjęcia jest, by ludzie, którzy sprzeniewierzyli się podstawowym normom konstytucyjnym, mogli osiągać z tego tytułu trwałe korzyści. Dlatego też
pojawiły się głosy, utrzymujące, że dla przywrócenia standardów państwa prawa
konieczne może być sięgnięcie po środki nadzwyczajne (prof. Jerzy Zajadło), czyli
według modelu czwartego Fullera, czyli zrobienia czegoś w imię sprawiedliwości
bez wpadania w pułapkę samoograniczeń państwa prawa. Nie da się jednak ukryć,
że dominował głos legalistów, formalistów i talmudystów, co skłania do wniosku,
że wśród wybitnych prawników raczej nie należy poszukiwać tych, którzy poprowadzą lud na barykady.
Jeżeli oczywiście lud będzie tego oczekiwał, co nie jest pewne, bowiem demokracja nie jest naturalnym stanem społeczeństwa, a sztuczną konstrukcją, wymagającą pielęgnacji i nakładów energii (dr hab. Piotr Osęka). Wielki francuski historyk Fernand Braudel stworzył pojęcie długiego trwania (fr. longue durée), przez
co rozumiał wymiar czasowy przemian cywilizacyjnych znacząco wykraczający
poza potoczne, podręcznikowe postrzeganie zdarzeń: te wszystkie bitwy, wojny,
terytorialne zabory, tryumfy i upadki królów, polityczne targi, są tylko powierzchownym naskórkiem dziejów. Dla zrozumienia historii konieczne jest sięgnięcie
do najgłębiej tkwiących w człowieku archetypów zachowań przekazywanych
w formie pamięci genetycznej narodów: to one kształtują relacje międzyludzkie,
zakorzenione w umysłach budują obraz świata, są najbardziej podstawowym motywem ludzkich zachowań. Polski historyk, Marcin Kula, dodaje do tego myślenie
symboliczne i religijne, nacjonalizmy i stereotypy, a także spiskową wizję dziejów.
Wykazują tak dalece idącą odporność na zmiany, że społeczeństwa agrarnego, folKWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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warcznego nie zmieni w jednym pokoleniu najdoskonalszy akt konstytucyjny, czy
marzenia pięknoduchów o społeczeństwie obywatelskim, rozumnym i racjonalnym, świadomym swego miejsca w świecie i gotowego bronić demokratycznych
praw. W naszym, polskim wymiarze będzie to moja chata z kraja, niezdolność do
ogarnięcia rozumem pojęcia dobra wspólnego, pazerność na indywidualne profity i lekceważenie państwa, które nigdy nie było postrzegane, jako organizująca
społeczeństwo wspólnota. Dlatego wszelkie ekscesy władzy nie budzą oburzenia,
wręcz przeciwnie: zjednują sympatię ponieważ zachowania takie wpisane są w pamięć genetyczną narodu, jako naturalne i oczywiste. Suweren po prostu w większości sam zachowałby się bądź (w swojej skali) zachowuje tak samo. Gotów jest
opluć każdego, spotwarzyć, rzyga nienawiścią, kłamie, spala się w zawiści i modli o nieszczęście sąsiada; lekturę wpisów internetowych polecam. Takie postawy
niosą kariery samozwańczych wyzwolicieli zwykłego człowieka z gorsetu kultury
i rozumu; jak pisze prof. R.S. Robins z Instytutu Historii Nauki w Londynie oraz prof.
J.M. Post z George Washington University w dziele „Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści” (przekład Hanna Jankowska, KiW 1999 r.) polityka, to świat, który
przyciąga ludzi z osobowością paranoiczną, potrzebują oni wrogów, a niosą siłę
niszczycielską: kłamstwem i mową nienawiści zmierzają do wzbudzenia pogardy,
stworzenia wroga, odebrania mu człowieczeństwa. I wkładają nóż w rękę szaleńca.
Nawet w kwartalniku nie sposób uciec od bolesnej codzienności. Czy wcześniej
przyszłoby prof. dr hab. Zygmuntowi Toborowi i mgr. Konradowi Kobylińskiemu
zadać pytanie „Po co prawnikom wiedza o mowie nienawiści?” Czy pamiętamy
o wspomnianym w artykule wyroku TK z 2006 r., wtedy jeszcze Trybunału Konstytucyjnego, ze słowami „...prawo powinno przeciwdziałać upowszechnianiu się
w języku publicznej debaty zwrotów obraźliwych, agresywnych, poniżających,
naruszających godność człowieka, zastępujących autentyczną wymianę poglądów zniewagami”. Czyżby już trzynaście lat temu TK przewidział karierę zwykłego
posła? Redakcja szczególnie poleca lekturę artykułu kolegi Zenona Klatki „To nas
dotyczy”, uważną lekturę; o wstydzie władz samorządu, o kłamstwach premiera
i opluwaniu polskich sędziów za granicą, o ustawowej regulacji nakazującej nam
donoszenie na własnego klienta... Dr hab. Tomasz Kubalica podejmuje temat hipokryzji, czyli jak urządzić (albo nie) sobie i innym piekło, dr Aleksander Chmiel pisze
o zapomnianych cnotach demokracji, a koleżanka Marysia Nogaj sprawdziła, że
pokochać muzykę, to podarować sobie chwile prawdziwego szczęścia.
O kulturze (plastycznej) pisze kolega Grzegorz Chycki; jak wspaniale wpisać ją
można w edukację prawniczą i promocję zawodu, zaś koleżanka Alicja Brocka zabierze nas na wyspy szczęśliwe, czy jakoś tak…
Redaktor Naczelny – Marek Wojewoda
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rzecznik prasowy
OIRP Katowice

Mikołajki i spotkanie wigilijne

Wprawdzie trwa już karnawał i w
tym roku trwał będzie wyjątkowo
długo, to jednak warto cofnąć się
odrobinę w czasie i przypomnieć
dwa radosne, a co najważniejsze już
cykliczne wydarzenia w naszej Izbie
z końca grudnia 2018 r.
Od kilku lat w okresie świątecznym Prezydium Mikołajów nie za-

sypia gruszek w popiele, tylko pracuje pełną parą, bo dzieci (w tym
grzecznych) jest co raz więcej, a tym
samym prezentów do wręczenia
góra z roku na rok rośnie. Miejscem
zabawy wybrany został ponownie
Teatr Ateneum w Katowicach, gdzie
nasi milusińscy mogli wziąć udział
w dwóch wspaniałych przedstawieniach. W sobotę 15 grudnia młodsze
dzieciaki oglądały spektakl „Pan Tom
buduje dom”, a dzień później dzieci
starsze bawiły się doskonale na bajce „Piaskowy Wilk”.
Po każdym przedstawieniu na
dzieci czekały świąteczne niespodzianki. Mikołaj, rzecz jasna, nie
przybył z pustymi rękoma tylko z
workiem, w którym znalazły się paczki z niespodziankami dla wszystkich
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małych widzów. Spotkania
w Teatrze Ateneum stają się
powoli tradycją, ale czyż nie
warto kultywować właśnie
takich radosnych momentów,
w których integracja środowiska radców prawnych dzieje
się wśród głośnego dziecięcego śmiechu...
Kilka dni później w Teatrze
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyło się
doroczne świąteczne spotkanie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Osoby zaangażowane w prace samorządu z członkami
organów naszej Izby na czele
podjęły tradycyjnym opłatkiem seniorów, aplikantów,
członków komisji oraz zapro-
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szonych gości z zaprzyjaźnionych
samorządów, wykładowców oraz
oczywiście sędziów. Jak zwykle ciepłe powitanie i życzenia od Dziekana nadały uroczystości familiarnego
tonu, który towarzyszył zebranym
przy opłatkowych życzeniach, wigilijnym poczęstunku i pełnych serdeczności rozmowach, choć nie zawsze na wesołe i świąteczne tematy.
Kolędowanie rzecz ważna, miejmy
więc nadzieję, że pod koniec 2019
roku podczas świątecznego spotkania wszyscy będziemy mieli większe
powody do radości.
Ślubowanie aplikantów

Uroczysta inauguracja I roku
aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2019 miała miejsce na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ślubowanie
złożyło stu dziewiętnastu aplikantów, a przyjmował je oczywiście
Dziekan Okręgowej Izy Radców
Prawnych w Katowicach radca prawny Ryszard Ostrowski, w asyście Kierownika Szkolenia r. pr. Bożeny Cyrol
oraz opiekuna roku r. pr. Aleksandry
Otrębskiej.
W przemówieniu inaugurującym
ślubowanie Dziekan podkreślił, że
akt ślubowania to symboliczny moment w ich drodze zawodowej oraz
że żadne słowa w rocie ślubowania
nie znalazły się przypadkowo. Życzył
wszystkim sukcesów zawodowych
oraz wytrwałości w pracy i zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności

praktycznych. Do przyszłych radców
prawnych ciepłe słowa skierowała
również radca prawny Bożena Cyrol.
Witając, życzyła im aby na drodze
aplikacyjnej zdobyli doświadczenie
i wiedzę, które przyczynią się do
wielu sukcesów zawodowych. Mecenas Aleksandra Otrębska z kolei
przytoczyła słowa Aleksandra Fleminga: „Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia. Newton spostrzegł
spadające jabłko, James Watt zaobserwował jak kipi woda w kociołku
a Roentgen zmętniałą kliszę. Ale ci
ludzie mieli wiedzę tak rozległą, że
umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne wnioski”. Zaapelowała więc o czujność – aby wszyscy
aplikanci w swojej pracy nie tracili
szerokiego spojrzenia na świat i potrafili właściwie go odczytywać.
Aplikanci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w trakcie egzaminu
wstępnego, odebrali wyróżnienia.
Serdecznie witamy nowe Koleżanki i Kolegów w katowickiej Izbie. Liczymy na Was, na Waszą pozytywną energię, na nowe pomysły,
na Wasze zaangażowanie nie tylko
w naukę i zdobywanie doświadczenia, ale również na Wasze zaangażowanie w życie samorządu. To jest
Wasz samorząd, bo od momentu
ślubowania również Wy go kształtujecie i za niego odpowiadacie.
Powodzenia!
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Grudniowe
i ostatnie w
2018 r. posiedzenie Krajowej
Rady
zaczęło
się od wycieczki autokarowej
na
Powązki.
Wbrew pierwszym skojarzeniom nie była to podróż do wieczności,
lecz w kierunku świetlanej przyszłości,
choć jak to z przyszłością bywa: niepewnej i kosztownej dosyć. Rzecz w
tym, że obecna siedziba Krajowej Izby
Radców Prawnych mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach przy
Alejach Ujazdowskich, czyli w miejscu
– owszem – godnym władz samorządu, blisko, jak się podkreśla, Ministerstwa Sprawiedliwości (z którym coraz
mniej nas łączy), wystawnie od strony
elewacji i w wewnątrz tam jest, i drogo. I kolejnych skarbników serce boli,
bo ileż wspaniałych Nadzwyczajnych
Zjazdów Radców Prawnych można by
za te pieniądze zorganizować, dwua nawet trzydniowych i do upadłego
dyskutować. Dla WK jasne jest, że nic
by z tego nie wyszło, jak nic nie wyjdzie z owej podróży na Powązki, gdzie
tuż obok cmentarnego muru stoi biurowiec z piętrem do sprzedania. Miejsce równie prestiżowe, jak Aleje Ujazdowskie, choć trochę w innym sensie
prestiżowe, ale za to na wieki. Krajowa
Rada po oględzinach lokalu, podczas
dyskusji i potem, podczas głosowania,
znów pokazała jak bardzo jest podzielona i o niegdysiejszych jednomyśl10

nościach pomarzyć można tylko. Niby
uchwała „za” przeszła, ale z takim oporem i bez zapału, że teraz tylko z takim
samym brakiem zapału zabrać się za to
trzeba, tak by inny podmiot marzący
o wieczności sprzątnął nam tę okazję
sprzed nosa – tak po latach będzie się
to wspominać.
Powracając do wspomnianego
Nadzwyczajnego Zjazdu Radców
Prawnych, który na żądanie ośmiu Izb
się odbył, ale się nie odbył – 7/8 grudnia 2018 r. zebrała się Krajowa Rada po
raz pierwszy po Zjeździe, który się odbył, ale się nie odbył. WK spodziewał
się wzmożenia intelektualnego w celu
rozwiązania owej niezgodności prakseologicznej, wyrażonej tym, że zrealizowanie jednej normy (obowiązek
zwołania Zjazdu) zostało zniweczone
realizacją drugiej normy (suwerenność
Zjazdu), przy czym realizacja jednej
normy nie naruszyła drugiej. Można
powiedzieć: majstersztyk, można powiedzieć: sprzeczności logiczna i WK
miał z tym problem, czemu dał wyraz
w poprzednim numerze. Ale podczas
obrad nie dało się zauważyć, by ktokolwiek jeszcze doznał nieprzespanych
nocy z tego powodu, jakby istnienie
sprzeczności naturalną koleją rzeczy
wpisane było w zawód radcy prawnego. Owszem, na wstępie Prezes KRRP
bohatersko nawiązał do wspomnianych wydarzeń, niemniej słowa, słowa,
słowa odpłynęły w bliżej nieokreśloną
przeszłość – i zapewne tam pozostaną.
Ponieważ grudzień to przedproże
kolejnego roku, wszystkie agendy Krajowej Rady (Ośrodek Badań, Studiów

A W KRAJOWEJ RADZIE...

i Legislacji, Centrum Szkolenia Ustawicznego, Centrum Mediacji Gospodarczej, Centrum Edukacji Prawnej)
przedstawiły swoje plany pracy na rok
2019 r., a w zamian Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawiła swój plan
pracy i plany to są wielkie; może niekoniecznie zabierzemy się jako samorząd za budowę Dwóch Wież, chociaż
też nie mamy na to pieniędzy, niemniej
realizacja planów (wszystkich wymienionych) sprawi, że wszyscy będziemy wiecznie młodzi, zdrowi i bogaci,
i to niekoniecznie na Powązkach. Inna
sprawa, że najnowsze realizacje ustawowe (cóż z tego, że OBSiL wydał druzgocącą opinię) dają szansę na zgodne
z zasadami ekologii proste życie bez
grosza przy duszy po zapłacie wielomilionowych grzywien za kurczowe
przestrzeganie (z nakazu ustawowego)
tajemnicy zawodowej i nieskładanie
donosów na swoich klientów. Dla złagodzenia traumy moralnej i poczucia
obrzydzenia dla samego siebie donosiciel nazwany został w przesławnej
ustawie „promotorem”, co znaczy coś
zupełnie innego niż znaczy; nie pierwszy to przypadek po 2015 roku, gdy coś
się nazywa całkiem inaczej niż się nazywa. Niestety, WK nie dostrzegł w planach pracy Krajowej Rady woli podjęcia jednoznacznych działań mających
na celu odparcie zamachu na jedną z
podstawowych zasad budujących zawody zaufania publicznego.
Uchwalony za to został budżet
Krajowej Rady na 2019 rok (bez większych wstrząsów); większością głosów postanowiono również, że w

budżecie tym wystąpią przychody i
koszty, co dowodzi wysokiego profesjonalizmu członków Krajowej Rady
głosujących „za” (zainteresowanych
WK odsyła do studiowania różnic
między prawem bilansowym i finansowym, naprawdę są(!).
W bieżącym roku kończy się umowa generalna ubezpieczająca radców
prawnych od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych
podczas świadczenia pomocy prawnej; obecna umowa łącznie zapewnia
każdemu radcy ochronę na sumę przekraczającą 1,5 mln złotych. Powołany
zespół pod przewodnictwem Dziekana Ryszarda Ostrowskiego do sprawy
nowej umowy generalnej przystąpił
do wyłaniania brokera z najlepszą ofertą na kolejne trzy lata ubezpieczenia.
Nie sposób nie zauważyć, że minął
rok i niewykluczone, że Czytelnicy tej relacji będą o nim mieli inne zdanie, ale WK
wybicie sylwestrowego zegara przyjął z
ulgą; oczywiście – parafrazując Stanisława Jerzego Leca – nie możemy wykluczyć, że dopiero w bieżącym roku usłyszymy pukanie od dołu, niemniej nawet
na dnie zadać sobie można pytanie o to,
jak wiele od nas samych zależy, bo zależy.
Bo samorząd liczący prawie 60 tysięcy (z
aplikantami) członków nie może powiedzieć, że jego głos się nie liczy, a władze
tego samorządu nie mogą rozkładać rąk
w geście „a co ja mogę?”. To William Faulkner powiedział, że kiedy człowiek boi się
coś zrobić, wtedy wie, że żyje. Ale kiedy
człowiek nie robi czegoś, tylko dlatego,
że się boi, to wtedy jest martwy.
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TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka

STO LAT! STO LAT! DEMOKRACJA W SAMORZĄDZIE? SPRAWA BYŁEGO PREZESA – O ZACHOWANIU W SĄDZIE I SZTUCE RETORYKI – POTEM? WYPOWIEDZI
O PRZYSZŁOŚCI PRAWO – PRAWNICY, FINANSE – ADWOKAT W STOSUNKU PRACY? PRAWO A PRAWDOMÓWNOŚĆ POLITYKA I ETYKA MEDIÓW – SAMORZĄD
W ORZECZNICTWIE – APLIKACJE, EGZAMINY, SZKOLENIA Z ORZECZNICTWA –
LEKTURY – KRÓTKO – CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
STO LAT! STO LAT!
Dzień 24 grudnia 1918 roku to data dekretu Józefa Piłsudskiego o Statucie Tymczasowym Palestry Państwa Polskiego.
Gratuluję Jubileuszu z uznaniem dla dorobku i postawy. Życzę następnych 100 lat –
może już razem.

Zenon Klatka
DEMOKRACJA W SAMORZĄDZIE?
Nie uszanowano prawa każdego członka samorządu do uzyskania informacji o przyczynach nieodbytego zjazdu i związanych z tym głosach krytycznych. Na tym krajowym
spotkaniu nie oddano głosu obecnym tam byłym prezesom (a było to tradycją). Mój głos
nie został odczytany, a próba przekazania go do publikacji w „Radcy Prawnym” okazała
się nieskuteczna (najpierw otrzymałem informację, że czasopismo jest już w druku, i że
można to będzie opublikować w internecie. Wyraziłem na to zgodę. Publikacji nie ma ani
w „Radcy Prawnym”, ani na stronie internetowej KRRP). Nie opublikowano też oświadczenia byłych prezesów. Zamilkły również strony internetowe wielu izb.
Wygląda na to, że „teraz my”.
SPRAWA BYŁEGO PREZESA
Wróćmy do bulwersującej nas informacji w mediach o zatrzymaniu przez Prokuraturę naszego byłego Prezesa Andrzeja Kalwasa. Sprawa karna jest w toku i nie mamy
podstaw by przesądzać o jej dalszym ciągu. Zdziwienie wywołuje natomiast postępowanie w tej sprawie władz izby warszawskiej i władz krajowych.
12
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Z informacji przekazanych przez r. pr. A. Kalwasa członkom KRRP we wrześniu
2018 r. (których jednak nie uznano za stosowne zamieścić w mediach samorządowych) wynika, że:
Prezes, Prezydium i KRRP nie uwzględniły wniosku obrońcy o złożenie poręczenia;
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie na wniosek Rzecznika zawiesił tymczasowo A. Kalwasowi prawo wykonywania zawodu wg art. 652 ustawy; mimo iż prokurator już wcześniej zastosował taki środek zapobiegawczy. Tymczasowe zawieszenie
zostało przez WSD uchylone, a i prokurator wycofał się ze środka zapobiegawczego;
Dziekan warszawski poinformował o postanowieniu sądu dyscyplinarnego 68
podmiotów organizacyjnych z obszaru izby (sądów, urzędów, itp.) – powołując
się na art. 71 ust. 4 naszej ustawy. Przepis ten dotyczy wyłącznie kar prawomocnie orzeczonych w postępowaniu dyscyplinarnym;
Dopiero na wniosek pełnomocnika Andrzeja Kalwasa, po kilku miesiącach
dziekan zawiadomił ww. adresatów tej informacji o omyłkowym powołaniu się
na art. 71 ust. 4. Andrzeja Kalwasa nie przeproszono za działanie, które przecież
sugerowało dokonanie już prawomocnego osądzenia;
Andrzej Kalwas skierował do rzecznika izby wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dziekana.
Czy wystarczy to skomentować słowami – takie czasy?
O ZACHOWANIU W SĄDZIE I SZTUCE RETORYKI
Przed laty ustawodawca zadał retoryce decydujący cios znosząc ustne egzaminy prawnicze na aplikacji. Izba podejmuje próby powrotu do tej ważnej umiejętności. Warto przypomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych w naszej Izbie jej
pierwszy dziekan Andrzej Popczyk prowadził zajęcia nt. Etykiety prawników, zaś
aktor Teatru Śląskiego mówił o tzw. mowie ciała.
Publikuję fragmenty książki wybitnego brytyjskiego adwokata prowadzącego
szkolenia o sztuce występowania przed sądem (Iain Morley QC – Adwokat
diabła – Krótki traktat o tym, jak być naprawdę dobrym w sądzie – wyd.
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Staroń – Warszawa).
Zacznijmy od ostatniego rozdziału definiującego „wszechstronnego adwokata”.
„Wszechstronny adwokat potrafi ocenić sytuację
i
jest pewny siebie,
utrzymuje kontakt wzrokowy z sądem,
jest rozsądny,
utrzymuje dobre relacje ze stroną przeciwną,
opanował technikę zadawania pytań,
potrafi wygłosić świetną mowę końcową, która została napisana na długo przed rozpoczęciem się rozprawy,
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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zawsze stara się myśleć jak sąd, a nie jak klient,
jest uprzejmy i umie sprawić, że sąd naprawę myśli o sprawie i przedstawianej przez niego wersji.
Ponad wszystko, cokolwiek adwokat robi w sądzie, czy
zwraca się do sędziego,
czy przesłuchuje świadka,
czy też zwraca się do ławy przysięgłych –
dąży do osiągnięcia rzadkiej umiejętności bycia „nie do odparcia”,
co powoduje, że jest prawie niewidzialny.
Zupełnie, jakby sprawa rozwiązywała się sama.
Nie jest gladiatorem.
Pozostaje sobą i nie stara się być kimś, kim nie jest.
Nie wychodzi na cudze pole.
Taki adwokat będzie bardzo często wygrywać.
Czy to Ty?”
Też Ty radco prawny?
CO POTEM? WYPOWIEDZI O PRZYSZŁOŚCI
Profesor Ewa Łętowska – jeśli dojdzie do przywracania standardów prawa trzeba
skrupulatnie działać w ramach Konstytucji (bez środków nadzwyczajnych i zemsty).
Sędzia NSA w stanie spoczynku Irena Kamińska – trzeba będzie zweryfikować wszystkie powołania sędziowskie, np. osób przyjmujące zwolnione
wbrew przepisom stanowiska, członków KRS, prezesów sądów – dokonane z naruszeniem konstytucyjnych zasad.
Profesor J. Zajadło – przy przywracaniu standardów prawa konieczne może być
sięgnięcie po środki nadzwyczajne.
PRAWO – PRAWNICY, FINANSE
Pojawiły się krytyczne głosy samorządów oraz doktryny w związku ze zmianą
Ordynacji Podatkowej nakazującą informowanie szefa KAS o schematach podatkowych. Przypomina się o wyroku Trybunału z 2 lipca 2007 (K 41/05)
co do niedopuszczalności takiej wykładni przepisów ustawy o praniu brudnych
pieniędzy wg której istniałby obowiązek prawnika do przekazywania informacji
ustalających sytuację prawną klienta lub informacji związanych z przygotowywanym bądź prowadzonym postępowaniem sądowym. Wskazuje się też na to, że
ta zmiana to obejście przepisów o tajemnicy zawodowej, przejaw omnipotencji
władz skarbowych, złamanie gwarancji zaufania klienta, sprowadzenie prawników
do roli donosicieli oraz że niedopuszczalne jest identyfikowanie dobra finansów z
bezpieczeństwem prawnym bądź ochroną zdrowia i życia ludzkiego.
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ADWOKAT W STOSUNKU PRACY?
Komisja sejmowa w grudniu 2018 r. nie uwzględniła petycji dotyczącej dopuszczenia w adwokaturze wykonywania zawodu w stosunku pracy. Natomiast Biuro Analiz Sejmowych ustosunkowując się do niej uznało, że nie ma argumentów przeciwko przyznaniu takiej możliwości, ale z takimi ograniczeniami jakie istnieją w naszej
ustawie. Biuro wskazało, że nie ma różnic co do kompetencji adwokata i radcy prawnego,
a powoływanie się na adwokacką niezależność nie jest przekonywujące po wzięciu pod
uwagę przepisów naszej ustawy. Powoływanie się na odmienną genezę powstania obu
zawodów i ich tradycję nie jest przekonywujące. Wskazano też, że postulat petycji zasługuje na uwzględnienie, zaś zniesienie zakazu dotyczącego stosunku pracy nie pozbawi
adwokata niezależności. Po stronie adwokackiej wypowiedzi były różne, ale nie omieszkano przypomnieć, że przyznanie nam uprawnień obrończych było błędem i nie służy
interesom klientów, zaś istniejąca u nas ścieżka zawodowa jest dla nas wygodna.
Ale obecnie NRA rozważa przygotowanie projektu zmian legislacyjnych
umożliwiających zatrudnianie adwokatów w kancelariach i spółkach z udziałem adwokatów (postulat ich Zjazdu z 2016 r.).
PRAWO A PRAWDOMÓWNOŚĆ POLITYKA I ETYKA MEDIÓW
Premier w wywiadzie dla „Le Figaro” oświadczył, że po upadku komunizmu nie
oczyszczono szeregów sędziowskich, a system sądowniczy trawi korupcja. Nie odpowiada to rzeczywistości. O sędziach Sądu Najwyższego z życiorysem w PRL-u pisałem
w jednym z poprzednich numerów. Premiera nie spytano jednak co trawi system
bankowy.
Tygodnik „Sieci” na okładce zamieścił montaż trzech sędziów z karabinem maszynowym, granatnikiem, itp. oraz tytuł „Rozgrzana kasta”. Tematem materiału jest „zaciekły opór przed reformami gwarantującymi apolityczność sędziów”. Efektem takiej nieodpowiedzialności mediów jest poczucie zagrożenia u sędziów (sędzia z Gdyni zawiadomił
prokuraturę i zażądał przydzielenia ochrony).
SAMORZĄD W ORZECZNICTWIE – APLIKACJE, EGZAMINY, SZKOLENIA
Adwokat, który nie uzyskał wymaganej ilości punktów za udział w szkoleniu został ukarany upomnieniem. W kasacji do Sądu Najwyższego wskazał na
dużą odległość (80 km) od siedziby rady oraz zakwestionował uprawnienie samorządu do nakładania obowiązku samokształcenia – wskazując też na znikomą
społeczną szkodliwość czynu. SN uznał ją za bezzasadną, bo odległość nie jest
przeszkodą i dostępne są inne formy kształcenia (II DSI 24/18).
Po niezdanym egzaminie adwokackim (tylko w części dot. prawa karnego)
komisje ustaliły negatywny wynik egzaminu, a WSA oddalił skargę. Kandydat
w skardze kasacyjnej zarzucił niesłuszne uznanie priorytetu interesu publicznego nad prywatnym oraz błędne przyjęcie, że ważniejsza jest jakość rozwiązania
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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problemu prawnego, a nie skuteczność obrony klienta. NSA oddalił skargę podnosząc, że przy ocenie waży się interesy publiczne i prywatne, a także, że wymagane jest wykazanie się umiejętnościami praktycznymi z uwagi na konieczność gwarancji należytego wykonywania podejmowanych zobowiązań (II GSK
4718/16 – wyrok z 14.12.2018 r.)
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie wszczęte na wniosek Prokuratora Generalnego, który zakwestionował konstytucyjność uchwały NRA
(Regulaminu wykonywania zawodu w części dotyczącej świadczenia usług depozytowych i zawierania umów powierniczych). Prokurator uznał, że jest to rozszerzenie zakresu
świadczenia pomocy prawnej poza granice wynikające z Prawa o adwokaturze. Trybunał
wskazał, że NRA nie jest organem państwowym, o którym mowa w art. 188 pkt. 3 Konstytucji, a więc jej uchwała nie jest przepisem prawa wydanym przez taki organ, co oznacza,
że Trybunał nie może jej oceniać w tym trybie. Ministrowi przysługują przecież inne środki
zaskarżania (U. 14/17).
Z ORZECZNICTWA
Odmowa zeznań w sądzie. Jak podaje „Rzeczpospolita” Sąd Rejonowy w Pruszkowie ukarał nieprawomocnie adwokata grzywnami 1000 i 3000 zł, a następnie karą aresztu
za odmowę zeznawania w charakterze świadka w sprawie cywilnej. Odmawiając adwokat powołał się na to, że przesłuchanie miało dotyczyć wiedzy uzyskanej przez niego, gdy
był obrońcą (potem sąd uchylił karę aresztu i jedną grzywnę). Rzecznik sądu wyjaśnił, że
adwokat odmówił w ogóle zeznań, a według KPC nie ma on takiego uprawnienia – podobnego do uprawnień osób bliskich. Wyrok spotkał się z ostrą reakcją władz adwokatury.
Trzeba jednak zauważyć, że należy odróżniać prawo odmowy zeznań od odpowiedzi
na konkretne pytania – jeśliby odpowiedź naruszała obowiązek dochowania tajemnicy
zawodowej. Można też wskazać na to, że wg KPK nie wolno przesłuchiwać obrońcę co
do faktów, o których się dowiedział udzielając porady prawnej. Trudno więc przyjąć, że
ochrona w postępowaniu cywilnym idzie dalej, aż do odmowy odpowiedzi również na
pytania niezwiązane z ochroną tajemnicy zawodowej. Wydaje się więc, że w tej sprawie
miało miejsce nadmierne zderzenie emocji sędziego i świadka (adwokata). Czy nie jest to
efekt nastrojów wywołanych ostatnio w świecie polityki?
Radcę prawnego, któremu zatrzymano prawo jazdy (punkty karne) ukarano dyscyplinarnie grzywną 3000 zł, a po odwołaniu złożonym przez ministra, Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekł zawieszenie prawa wykonywania zawodu na jeden rok oraz zakaz patronatu
na trzy lata. Sąd Najwyższy rozpatrując jego kasację, przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia (choć nie jednogłośnie) stwierdzając, iż orzeczona kara jest zbyt surowa,
bo pozbawia możliwości zarobkowania (II DSI 16/18);
Adwokat w piśmie procesowym użył odnoszących się do sądu zwrotów: „ignorancja”,
„autokompromitacja”, „nie wyczerpany poziom”. W postępowaniu dyscyplinarnym ukarano go naganą (chyba tylko). Sąd wskazał na niedopuszczalność wypowiedzi ad per16
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sonam oraz konieczność dochowania oględności, taktu umiaru – niezależnie
od merytorycznej racji i stanu emocjonalnego;
Radca prawny został skazany za sfałszowanie w 2005 roku przelewu do banku i ukarany zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na pięć lat. Sąd Najwyższy oddalił jego
kasację przyjmując, że przedawnienie karalności czynu nastąpi w tym przypadku po 25
latach (II DSI 14/18). SN (już w Izbie Dyscyplinarnej) nie uwzględnił wniosku obrony o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia w Trybunale Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych;
Adwokat korzystał z płatnych usług Google Adwords pozycjonujących jego
kancelarię na jednym z pierwszych miejsc. W postępowaniu dyscyplinarnym ukarano
go upomnieniem przyjmując, że płacenie za ustawienie kancelarii poza kolejnością narusza godność zawodu, bo zakłóca konkurencję. Kasację adwokata sąd oddalił (II DSI 9/18
– wyrok z 08.01.2019 r.). SN podniósł, iż adwokat może prowadzić własną stronę internetową, ale nie może agresywnie reklamować się w świecie wirtualnym dla zwiększenia
przychodów, nawet gdyby osobiście nie zlecał takiej płatnej usługi. Orzeczenie wywołało
wiele krytycznych wypowiedzi, m.in. o nieodróżnianiu usług Adwords od pozycjonowania (zob. również o podobnej sprawie w poprzednich numerach).
Z tym wiąże się informacja, że w Unii Europejskiej trwają prace nad jednolitym
unijnym rynkiem cyfrowym, m.in. rozporządzeniem w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości. Dotyczy to uporządkowania sytuacji, w
której np. wyszukiwarki internetowe swoim algorytmem mogą zepchnąć
ofertę na odległą pozycję;
Adwokat nie zwrócił niespłaconej pożyczki nie wykonując prawomocnego wyroku.
Sąd Dyscyplinarny ukarał go zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na dziewięć
miesięcy. W kasacji adwokat podniósł, że kara jest rażąco niewspółmierna skoro czyn nie
odnosił się do wykonywania zawodu. SN kasację oddalił, wskazując że prywatna sfera
działalności też jest regulowana przez zasady etyki, bo powinna się cechować
godnością, zaś adwokat rażąco naruszył swoją wiarygodność pozorując spłaty oraz przeciągając sprawę (II DSI 7/18).
LEKTURY
OBSiL opracował wewnętrzną procedurę dotyczącą przeciwdziałania przez radcę prawnego prania brudnych pieniędzy wraz z harmonogramem wymaganych
czynności. Można ją otrzymać po kontakcie z izbą;
Na stronie internetowej KRRP dostępny jest niezwykle cenny Zbiór Stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu (cz I. – ale tylko od 2016 roku);
Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby karnej
SN oraz sądów powszechnych jako wyraz sędziowskiego konstytucyjnego posłuszeństwa – artykuł prof. P. Kardasa w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych – numer z
lutego 2019 dostępny w internecie.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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KRÓTKO
Kara za obrazę sądu. RPO postuluje zmianę prawa tak, by karę porządkową za
obrazę sądu orzekał inny sąd. Jest to wynik wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6.12.2018 r. (sprawa A. Słomki), w którym zwrócono uwagę, że karę wymierzył
ten sam skład sądu, którego powadze miano uchybić i to bez postępowania i z natychmiastową wykonalnością.
Uczymy w szkołach prawa i obywatelstwa. Czynią to również nt. mowy nienawiści sędziowie TK w stanie spoczynku. Prezes konserwatywnego Ordo Juris zwrócił się
do rodziców, by się nie godzili na udział swoich dzieci, bo pierwszymi wychowawcami są
rodzice, zaś takie zajęcia to indoktrynacja.
TK uznał za niekonstytucyjne przepisy słynnej zmiany ustawy o IPN zawierające sformułowania „Ukraińscy Nacjonaliści” i „Małopolska Wschodnia”, ponieważ są to
zwroty o nieokreślonym desygnacie. Przypominam, że nasi koledzy w parlamencie nie
wnosili uwag.
Komisja Europejska wezwała Polskę i dziesięć innych państw do pełnego wdrożenia dyrektywy z 2015 r. o praniu brudnych pieniędzy.
Prokuratorzy ze stowarzyszenia „Lex Super Omnia” będą składać zawiadomienia
do Prokuratury o nadużyciu władzy przez jej kierownictwo (szykanowanie prokuratorów przez degradację niepokornych, nękanie postępowaniem dyscyplinarnym za
wypowiedzi publiczne).
Zmiana w przepisach o nieodpłatnej pomocy prawnej (zniesiono wykaz kategorii osób, którym przysługuje pomoc, dodano o nieodpłatnym poradnictwie prawnym);
Maleje społeczne zaufanie do prawników. Według aktualnego raportu z międzynarodowych badań prawnicy w Polsce zajmują 24 miejsce w kategorii „zaufanie”, a sędziowie miejsce 28 (odnotowano spadek o 7 bądź 8 pozycji). Czy o to chodziło rządzącym?
CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
„Mowę możemy wykorzystać do wzajemnego podjudzania się, zabijania
albo do negocjowania dzielących nas różnic – bez przechodzenia do rękoczynów… Jak to ujął Churchill mamy wybór pomiędzy kłapaniem szczęką a
szczękiem oręża... Nigdy nie będziemy i nie powinniśmy być jednomyślni…
Musimy jednak dążyć do stworzenia uwarunkowań, w których będziemy
zgodni co do tego jak się różnić…”
Timothy Garton Ash – „Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata” wyd.
Znak 2018
Autor to profesor Oxfordu i Stanfordu, laureat Nagrody Karola Wielkiego i Nagrody
Orwella
Oddano do redakcji 15.02.2019 r.
Zenon Klatka
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Historia jednego pomnika
Janusz Wiltos
radca prawny

Każdemu, przemierzającemu Katowice w okolicach ul. Jagiellońskiej i
gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, musi rzucić się w oczy usytuowany w centralnym punkcie Placu
Chrobrego wyniosły cokół z postacią
marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie. Z wyżyn cokołu spogląda marszałek na mury Urzędu Wojewódzkiego, a
być może swój surowy wzrok zapuszcza nawet w okna gabinetu Wojewody.
Każdy jednak, kto owemu pomnikowi
dokładnie się przyjrzy, zauważy szczegóły niekoniecznie do postaci Józefa
Piłsudskiego przystające. Dlaczego marszałek nie dosiada swojej kasztanki, lecz
potężnego, grubokościstego ogiera
na dodatek z wyraźnie eksponowanymi akcesoriami płci? Dlaczego w ręku
marszałka nie tkwi kawaleryjska szabla,
lecz coś co przypomina średniowieczny
miecz? Są to szczegóły drugorzędne,
ale generują pytanie: jakiż to twórca pozwolił sobie na tego typu „udziwnienia”
wobec postaci, było nie było historycznej? Chyba nie Polak. Odpowiedź na to
pytanie wplata się w niezwykłą historię
katowickiego pomnika Józefa Piłsud-

skiego; historię znaną chyba tylko nielicznym mieszkańcom Katowic i Śląska.
Ponieważ byłem świadkiem i uczestnikiem kilku wydarzeń z pomnikiem tym
związanych, uznałem, że warto – dla
powszechnej wiedzy i pamięci – garść
wspomnień i refleksji przelać na papier.
Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego (1935 r.), Sejm Śląski postanowił
uczcić jego pamięć godnym pomnikiem, usytuowanym w centrum Katowic. Rozpisano zatem konkurs, którego
tematem było opracowanie projektu
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
i Powstańca Śląskiego. Po otwarciu zapieczętowanych kopert okazało się, że
twórcą wybranego projektu jest znany
rzeźbiarz chorwacki Antun Augustinčić.
Zaprojektowany przez niego pomnik
składał się z pięciu elementów: głównym była usytuowana na kilkumetrowym cokole postać marszałka Józefa
Piłsudskiego na koniu. W dolnej części
tylnej i bocznych ścian cokołu, zamieszczone miały być trzy płaskorzeźby ze
scenami z powstań śląskich. U stóp
przedniej ściany cokołu autor usytuował
rzeźbę przedstawiającą postać Ślązaczki
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w stroju regionalnym z konającym powstańcem na kolanach. Kompozycja
postaci była tu analogiczna jak w piecie
Michała Anioła i chyba stąd rzeźba nazwana została „pietą śląską”.
Za opracowanie projektu i wykonanie odlewu wszystkich elementów pomnika (robione było to w Chorwacji)
Augustinčiciowi wypłacono 45 tys. zł.
Pieniądze te pochodziły ponoć ze zbiórki publicznej. W zbiorach archiwalnych
nie zachowało się pokwitowanie potwierdzające odbiór tej kwoty. Fakt uiszczenia całej ceny potwierdzony został
20

natomiast pisemnym
oświadczeniem przedwojennego pracownika
Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach. Warto tu
nadmienić, że w toku
późniejszych negocjacji
strona chorwacka nigdy nie kwestionowała
faktu wypłaty umówionego wynagrodzenia
do rąk autora. Gotowe
elementy pomnika dostarczone miały być do
Katowic w październiku
1939 roku.
Śląskie środowiska
naukowe i kulturalne
posiadały, pochodzącą z przekazów, ogólną wiedzę o losach
pomnika. Wiedza ta
uściślona została przez
asystentkę Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, która
podróżując po wówczas jeszcze Jugosławii trafiła do Klanjca, rodzinnej
miejscowości Antuna Augustinčicia i
tam natknęła się na pokaźny posąg
Józefa Piłsudskiego na koniu, stojący
przed obiektami miejscowego muzeum. Z inicjatywy Pana Henryka Buszko, znanego katowickiego architekta
oraz Pani profesor Ewy Chojeckiej,
pracownika naukowego Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego,
podjęte zostały działania zmierzające
do sprowadzenia posągu marszałka
Józefa Piłsudskiego do Polski. Tematem
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zainteresowano Ministerstwo Kultury,
wówczas jeszcze PRL-u, które podjęło
rozmowy w sprawie wydania pomnika
z Ministerstwem Kultury Chorwacji (w
tym czasie Jugosławia stanowiła federację sześciu republik, w tym Chorwacji, korzystających z autonomii i posiadających lokalne rządy). Ustalono, że
posąg Józefa Piłsudskiego stanowi jedyny zachowany element pomnika zaprojektowanego i wykonanego w 1939
roku na zamówienie władz śląskich.
Zniszczone przez Niemców zostały natomiast płaskorzeźby ze scenami z powstań śląskich (niestety, nie zachowała
się tu żadna dokumentacja fotograficzna). Zniszczona została także „pieta śląska”. W magazynie w muzeum w
Klanjcu zachował się jedynie jej odlew
gipsowy nieznacznie tylko zniszczony.
Ustalono także, że strona polska
wyśle do Chorwacji ministerialną delegację celem przeprowadzenia bezpośrednich negocjacji. Ponieważ strona
chorwacka sygnalizowała, że z tytułu
wieloletniego przechowywania pomnika oczekuje stosownej gratyfikacji
finansowej, „warszawka” przypomniała sobie, że pomnik został zamówiony
przez przedwojenne władze śląskie, a
co za tym idzie – finansowe roszczenia
Chorwatów powinny być zaspokojone ze środków budżetowych województwa katowickiego. Z tej przyczyny, jako ówczesny dyrektor Wydziału
Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach, dokooptowany zostałem
do składu delegacji rządowej z zadaniem ewentualnego negocjowania
warunków finansowych porozumienia

(notabene: mocodawca z reguły określa graniczną kwotę, która w wyniku
negocjacji może być zaakceptowana;
moje upoważnienie w tym zakresie
wynosiło 0 dolarów). Ostatecznie, w
grudniu 1989 roku, do Zagrzebia wyjechała delegacja w składzie: prof. Ewa
Chojecka, radca prawny Ministerstwa
Kultury (nie pamiętam nazwiska), dyrektor Gliwickich Zakładów Urządzeń
Technicznych (ekspert, który miał ocenić warunki transportu pomnika do
Polski) oraz moja skromna osoba.
Po przyjeździe do Chorwacji w
pierwszej kolejności udaliśmy się do
Klanjca, dla zlustrowania posągu
marszałka. W muzealnym magazynie
(drewniana komórka zamykana na
kłódkę) przyjrzeliśmy się też gipsowemu odlewowi „piety śląskiej”. Ciekawa kompozycja z subtelnie zarysowanymi postaciami robiła większe
wrażenie, niż sama postać Józefa Piłsudskiego. Oczywiście zwiedziliśmy
też muzeum Antuna Augustincica.
Musiał być chyba zdecydowanym
zwolennikiem Josipa Broz-Tito, bo
pokoje muzealne pełne były rzeźb
tej postaci: Tito zamyślony, Tito czyta
książkę, Tito spaceruje, Tito z Jowanką, Jowanka bez Tity, itd. Krok od
oczopląsu.
Nie będę opisywał kilkudniowych
negocjacji ze stroną chorwacką. Rozmowy prowadzone były na dwóch
szczeblach. Z Ministerstwem Kultury
Chorwacji, które reprezentowali wysokiej rangi urzędnicy (elementy pomnika posiadały status zabytkowych
dzieł sztuki i ich wywóz poza granice
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Chorwacji wymagał zgody ministerialnej). Równolegle toczyły się negocjacje z dyrektorką muzeum w Klanjcu
(samodzielna, samorządowa instytucja kultury będąca jedynym gestorem zbiorów muzealnych). Wbrew
pozorom rozmowy nie były proste
i łatwe. Chorwaci najwyraźniej nie
mieli ochoty rozstawać się z Józefem
Piłsudskim. Zwłaszcza Pani dyrektor
muzeum w Klanjcu była do marszałka
mocno przywiązana. Strona polska
konsekwentnie stała na stanowisku,
że zarówno posąg Józefa Piłsudskiego jak i odlew „piety śląskiej” stanowią
własność Polski, a ich wywóz z Chorwacji nie naruszy niczyich praw autorskich. Co do kwestii finansowych
– temat kierowaliśmy na płaszczyznę polityczno-historyczną (Polacy
nie odebrali pomnika we właściwym
czasie, bo Hitler, wojna, później Stalin
itd. – nie mogą nas obciążać konsekwencje tych kataklizmów).
Ostatecznie podpisane zostały dwa
porozumienia, z Ministerstwem Kultury
Chorwacji oraz z muzeum w Klanjcu, na
podstawie których:
––strona chorwacka zobowiązała się wydać posąg Józefa Piłsudskiego oraz gipsowy odlew „piety śląskiej”
––co do chorwackich oczekiwań finansowych – strona polska zadeklarowała
możliwość rozważenia ich w przyszłości
(klauzula dyplomatyczna, nic nie mówiąca – na jej zamieszczenie w porozumieniu, ze względów chyba asekuracyjnych, nalegała strona chorwacka)
––demontaż i transport elementów pomnika obciążały stronę polską.
22

W czasie całego przebiegu rozmów
bardzo pomocny był nam polski Konsul
Generalny w Zagrzebiu, Pan Tadeusz
Nesterowicz.
Po podpisaniu porozumień wydawało się, że sprawa pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego jest zakończona. Niebawem okazało się, że to
dopiero jej początek.
Ciąg dalszy historii znam z opowiadań Pana Tadeusza Słysza, ówczesnego zastępcy dyrektora Wydziału
Organizacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, który razem
z grupą robotników z Gliwickim Zakładów Urządzeń Technicznych udał się
do Chorwacji celem demontażu pomnika i przywiezienia go do Polski. Po
przybyciu do Klanjca, ku ich zaskoczeniu, Pani dyrektor muzeum oświadczyła, że pomnika nie wyda. Wszelkie
argumenty, że jest to działanie wbrew
podpisanym porozumieniom, wbrew
prawu itp. były daremne. Pani dyrektor pomnika nie odda i koniec dyskusji. Problem praktyczny polegał na
tym, że dla demontażu pomnika konieczne było cięcie palnikiem niektórych jego części, a do tego niezbędny
był dostęp do zasilania elektrycznego.
W podpisanym wcześniej porozumieniu Pani dyrektor dostęp ten gwarantowała, lecz teraz zmieniła zdanie
uniemożliwiając naszej ekipie podjęcie jakichkolwiek prac. W tej sytuacji
dyrektor Słysz oraz konsul Nesterowicz pognali do Zagrzebia z próbą
podjęcia interwencji w Ministerstwie
Kultury Chorwacji. Tam jednak okazało się, że właściwi w sprawie urzędnicy
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są bądź to obłożnie chorzy bądź wyjechali na delegacje bądź wyszli do
ubikacji i nie wiadomo kiedy wrócą
itd. itp. W ten sposób powstała, trwająca kilka dni sytuacja patowa: z jednej strony uparta Pani dyrektor muzeum, z drugiej – Ministerstwo Kultury
Chorwacji, w którym nie ma z kim
rozmawiać, a między nimi miotająca
się delegacja polska. I trwałby ten pat
nie wiedzieć jak długo gdyby nie jeden z robotników (mieszkali w małym
hoteliku w Klanjcu setnie się nudząc).
Zacny ten człowiek oświadczył, że on
pier…. całą dyplomację, wdrapał się
na słup energetyczny i zamontował
„lewe” podłączenie do prądu. Palniki
mogły zacząć pracę. Rzeźbę marszałka – mimo protestów Pani dyrektor
– zdemontowano i załadowano na
samochody.
Niestety, podobnego „siłowego”
rozwiązania nie można było zastosować w przypadku „piety śląskiej”. Należałoby tu bowiem wyłamać drzwi do
muzealnego magazynu, a to „pachniało” prokuratorem, na co dyrektor
Słysz, z oczywistych przyczyn, nie
mógł się zgodzić. Dopełnieniem nieszczęść i pecha z jakimi borykała się
nasza delegacja był wypadek w drodze powrotnej do Polski. Ciężarówka
„załadowana” marszałkiem przewróciła się do rowu.

Kiedy słuchałem relacji Pana dyrektora Tadeusza Słysza, zastanawiałem
się czyją zasługą było sprowadzenie
pomnika marszałka do Polski. Czy rządowej delegacji, która w pocie czoła
negocjowała i podpisywała porozumienia, czy może owego anonimowego robotnika, który dosadnie powiedział co myśli i wdrapał się na słup
sieci elektrycznej?
W krótkim czasie po przywiezieniu
posągu marszałka do Katowic zasadniczej zmianie uległ ustrój oraz skład
władz administracyjnych województwa. Nowe władze podzielały poglądy
części Górnoślązaków uznających Józefa Piłsudskiego za postać, która dla
Śląska niczym się nie zasłużyła, a co za
tym idzie – jej pomnik w przestrzeni
śląskiej nie powinien znaleźć miejsca.
Leżał więc marszałek w magazynach
Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych. Dopiero po kilku latach, za
„rządów” Wojewody Eugeniusza Ciszaka, doczekał się wyniesienia na cokół, na którym stoi do dziś.
A „pieta śląska”? Zaginęła pewnie
w wichrach bałkańskiej wojny domowej albo wciąż leży w ciemnej, zamkniętej na kłódkę komórce, czekając
aż ktoś się o nią upomni.
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Po co prawnikom wiedza
o mowie nienawiści?
mgr Konrad Kobyliński

prof. dr hab. Zygmunt Tobor

A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem
Czesław Niemen – Dziwny jest ten świat
Nie ulega wątpliwości, że wolność słowa stanowi jedną z najważniejszych wartości demokratycznych. Wolność słowa gwarantuje możliwość realizacji dialogu obywatelskiego i nieskrępowanej dyskusji politycznej, swobodę badań naukowych czy
wolność w zakresie twórczości artystycznej1. System polityczny każdego państwa,
które chce uchodzić za demokratyczne i praworządne, musi gwarantować i chronić
wolność słowa. W Polsce jest ona chroniona w art. 54 i art. 73 ustawy zasadniczej.
Ponadto gwarantują ją konwencje międzynarodowe, których Polska jest stroną2.
Istnienie wolności słowa jest zatem kryterium pozwalającym na zaliczenie danego
kraju do określonego kręgu kultury liberalnej, w której za pomocą dyskursu i szerokiej partycypacji społecznej możliwa jest komunikacja pomiędzy opozycyjnymi
formacjami ideologicznymi, czy większością, a polityczną mniejszością. Dzięki wolności słowa możliwe jest dialogiczne poszukiwanie wzajemnego konsensusu drogą
argumentacji i kompromisów, a nie drogą przymusu, czy też presji politycznej. Komunikacja nakierowana na ten cel musi odznaczać się m.in. chęcią do współpracy jej
uczestników, kierowanie się życzliwością przy interpretacji, grzecznością czy chęcią
Art. 73 Konstytucji RP
Mn. in:. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 9 i 10) sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.; art. 20 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych powstały w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.; międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z dnia 7 marca 1966 r.; decyzja
ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i
przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.
1
2
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dostosowania się do warunków jej prowadzenia. Dyskusja oparta na tych zasadach
jest fundamentem dla istnienia i realizacji innych wartości, także o charakterze konstytucyjnym, gdyż korzystanie z nich jest możliwe dopiero po uprzedniej deliberacji,
przeprowadzonej w warunkach otwartej debaty publicznej3.
Jednak każdy medal ma dwie strony, każdą, nawet najpiękniejszą wartość, można
zniszczyć i obrzydzić. Mowa, która nie jest nakierowana na życzliwe zrozumienie drugiej
strony, osiągnięcie porozumienia i podjęcie współpracy, lecz jest skupiona na destrukcji, na zgnębieniu lub zniszczeniu drugiej strony, pozbawieniu jej godności i wykluczeniu z grona uprawnionych dyskutantów, sprzeniewierza się szlachetnym pobudkom, z
powodu których tak bardzo ceniona jest wolność słowa. Kiedy taka mowa przenosi się
do dyskursu publicznego, to może ona zniszczyć nie tylko kulturę dialogu, ale i partycypację społeczną, może ograniczyć ilość głosów słyszalnych w przestrzeni społecznej,
zmniejszyć pole widzenia i zawęzić horyzonty wymiany intelektualnej, co jest szczególnie niebezpieczne w dobie szybkich przemian politycznych, wymagających od ludzi
coraz większej sprawności w dostosowywaniu się do rzeczywistości społecznej. Stąd
nie każda mowa powinna zasługiwać na ochronę, gdyż nienawiść, rasizm czy antysemityzm bywają nierzadko chowane za zasłoną hasła wolności słowa. Polski Trybunał
Konstytucyjny uznał, że „oczywista jest odpowiedź na retoryczne pytanie, czy prawo
powinno przeciwdziałać upowszechnianiu się w języku publicznej debaty zwrotów
obraźliwych, agresywnych, poniżających, naruszających godność człowieka, zastępujących autentyczną wymianę poglądów zniewagami”4.
Problematyczność walki z mową nienawiści wynika z kilku czynników. Przede
wszystkim, nie jest ona terminem języka prawnego, nie występuje w żadnych przepisach prawa, jednak coraz częściej pojęcie to pojawia się w języku prawniczym,
zarówno w wypowiedziach doktrynalnych, uczestników postępowań czy w języku
uzasadnień sądowych. Problematyczne jest ustalenie zakresu znaczeniowego tego
terminu w taki sposób, aby mógł stać się on przydatny dla celów aplikacyjnych w
procesie stosowania prawa. Wydaje się, że najpopularniejszą definicję zaproponowano w Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy, w którym stwierdzono, że
„mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują
czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy
nienawiści bazujące na nietolerancji, m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości,
imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu”5.
Według S. Kowalskiego i M. Tulli mowę nienawiści można wyodrębnić ze względu na trzy jej cechy: po pierwsze, mowa nienawiści adresowana jest do zbiorowoNa temat interpretacji zasad konstytucyjnych i ich roli komunikacyjnej zob. S. Tkacz, O zintegrowanej
koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie. Od dogmatyki do teorii, Toruń 2014, s. 411 i n.
4
Wyrok TK z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt P 3/06
5
Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy nt. mowy nienawiści
3
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ści, a nie jednostek. Nawet jeśli uderza na pozór w konkretnego człowieka, czyni
to redukując go do roli typowego przedstawiciela grupy, której rzekome cechy i
motywy zostają mu przypisane bez dyskusji; odziera go z indywidualności, pozbawia biografii innej niż zbiorowa, odbiera prawo do bycia sobą. Po drugie, mowa
nienawiści jest skierowana przeciwko zbiorowościom szczególnego rodzaju – takim, których się nie wybiera. Są to przede wszystkim grupy naturalne, w których
udział determinowany jest biologicznie (kolor skóry, płeć, preferencja seksualna,
przynależność etniczna, kalectwo) albo społecznie (język, obywatelstwo, religia,
miejsce zamieszkania, które często trudno zmienić, czy zawód, w wielu przypadkach dziedziczony rodzinnie). Po trzecie nowa nienawiści funkcjonuje w świecie
wyobrażonym i sama wyznacza swoje cele. Nie jest ważne czy lżony, wyszydzany
i poniżany z powodu należenia do jakiejś zbiorowości rzeczywiście do niej należy,
przedmiotem zainteresowania nie są prawdziwi ludzie, lecz wizerunki wyposażone
w stereotypowe cechy6. Mowa nienawiści może być także kierowana wobec ludzi
ze względu na preferencje polityczne, przynależność lub sympatyzowanie z określonymi ugrupowaniami społecznymi czy politycznymi.
Drugim, jeszcze poważniejszym problemem jest to, że w ramach walki z mową
nienawiści należy ograniczyć czyjąś swobodę wypowiedzi. Problem ten zauważył
Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że wolność słowa jest wartością fundamentalną w demokratycznym państwie prawa i wszelkie ograniczenia na tym polu
muszą być szczególnie mocno i jednoznacznie uzasadnione innymi wartościami
konstytucyjnymi7. Trybunał wskazał w tym orzeczeniu, że wolność słowa nie jest
wartością absolutną, jednak jej ograniczenia muszą mieć jasny i wyraźny charakter,
zgodny z zasadą określoności prawa. Zdefiniowanie terminu „mowa nienawiści”
wydaje się kluczowe z jeszcze jednego powodu. Brak obiektywnych i neutralnych
światopoglądowo kryteriów definicyjnych może skutkować upolitycznieniem dyskusji na temat mowy nienawiści, przez co termin ten, zamiast wprowadzać pewną
minimalną ochronę dla uczestników dyskursu, sam staje się przedmiotem poważnego i ostrego sporu politycznego. W Stanach Zjednoczonych zwrot hate speech
uznawany jest przez konserwatystów za narzędzie liberalnej lewicy w walce o „polityczną poprawność”8. Przekonanie to przedostało się również do polskiej debaty
nad tym pojęciem. Wśród polskich publicystów, utożsamianych z prawą stroną
sceny politycznej, pojawiają się regularnie wypowiedzi określające mowę nienawiści jako „pojęcie wykorzystywane przez lewactwo do walki z niepasującymi mu
opiniami”9, „konstrukt ideologiczny (…) powstał w czasach współczesnych za przyS. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003, s. 21-22
Wyrok TK z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt SK 65/12
8
Taką narrację przedstawia m.in. D. D’Souza, Illiberal Education: The Politics of Race and Sex on Campus, New York 1991, passim
9
https://twitter.com/lkwarzecha/status/697040943032242176
6
7
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czyną środowisk lewicowych”10, a próby legislacyjnych zmian poprzez zaostrzenie
kar spotyka się z radykalną lub wręcz paniczną reakcją: „Lewicowe partie polityczne pracują nad zmianami w kodeksie karnym dotyczącymi tzw. mowy nienawiści.
Nowe zapisy będą ogromnym ułatwieniem dla promocji patologii i seksualnych
zboczeń w Polsce”11. Autorzy raportu Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej
stwierdzają, że „(…) owe zastrzeżenia są wynikiem reakcji lękowych, dotyczących
oporu przed zmianą społeczną, w wypowiedziach tych silnie odznacza się niezrozumienie samego terminu, jego społecznej wagi oraz wartości, które legły u jego
podstaw jako jednej z usprawiedliwionych społecznie metod ograniczania wolności słowa i swobody wypowiedzi”12. Takie spojrzenie na pojęcie mowy nienawiści
uniemożliwia sensowny, pozapolityczny dialog na jego temat. Stąd nie powinny
dziwić problemy prawne, które pojawiają się w kontekście jego wykorzystania.
Sam termin „mowa nienawiści” może być punktem zapalnym dla ostrej i paradoksalnie pełnej nienawiści dyskusji. Czym jest więc mowa nienawiści?
J.L. Austin wprowadził do językoznawstwa pojęcie wypowiedzi performatywnych. Jego zdaniem „wypowiedzenie danego performatywu jest w całości lub w
części wykonaniem jakiejś czynności, której (…) nie opisałoby się normalnie jako
mówienie czegoś”13. Dla zrozumienia czym jest performatyw najważniejsze jest
przyjęcie, że jest on formą działania, a nie opisywania. Jako działanie performatyw
może więc ranić, sprawiać przykrość i wywoływać negatywną reakcję. Dlatego też
amerykańska filozofka J. Butler zwraca uwagę, że mowa nienawiści jest przemocą,
nie tylko jej reprezentacją14. Jej zdaniem mowa nienawiści spełnia funkcje polityczne, zmierza do podporządkowania sobie drugiej osoby i utrwalenia pozycji dominacji wobec adresata wypowiedzi15. Butler, próbując zdefiniować pojęcie mowy
nienawiści, przyjmuje, że istnieją dwa aspekty, które najczęściej występują łącznie.
Mowa nienawiści ma po pierwsze krzywdzić, czyli jest formą przemocy psychicznej, a po drugie najczęściej zawiera ona groźbę możliwej przemocy fizycznej.
Butler zwraca uwagę, że mowa nienawiści często operuje za pomocą pojedynczych zwrotów językowych, które ułatwiają rozprzestrzenianie się pejoratywnych
etykietek („pedał”, „żyd”, „komuch”, „ciapaty”, „czarnuch”). Skoro mowa nienawiści
https://www.fronda.pl/a/agnieszka-romaszewska-dla-frondy-obelga-znieslawienie-a-mowa-nienawisci,121511.html
11
https://www.pch24.pl/nadchodzi-cenzura-totalna-,4029,i.html
12
A. Bulandra, J. Kościółek, M. Zimnoch, Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań
pracy w 2014 roku, Kraków 2015, s. 10
13
J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 550
14
J. Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, tł. A. Ostolski, Warszawa 2010, s. 15
15
J. Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, tł. A. Ostolski, Warszawa 2010, s. 52
10
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jest przede wszystkim działaniem, to nie zawsze musi ona przybierać formę wypowiedzi językowej, może nią być każdy symboliczny akt komunikacji. Jako formę
mowy nienawiści należałoby zakwalifikować spotykane na stadionach piłkarskich
rzucanie bananów lub wydawanie okrzyków przypominających małpy gdy piłka
znajduje się w posiadaniu czarnoskórych piłkarzy. W tym samym sensie za przejaw mowy nienawiści należy uznać wystawienie tzw. aktów zgonu politycznego
jedenastu samorządowców przez Młodzież Wszechpolską. Nienawistna jest tutaj
zarówno treść (za przyczynę zgonu wpisano liberalizm, multikulturalizm i głupotę), jak i forma, nawiązująca do rzeczywistych aktów zgonu, zawierająca informacje o dacie i miejscu śmierci. Są one zarówno formą przemocy psychicznej, jak i
groźbą możliwej przemocy fizycznej.
W zakresie filozofii prawa od dłuższego czasu toczy się debata na temat tego,
czy przepisy zmierzające do ograniczenia i karania mowy nienawiści w przestrzeni
publicznej zgodne są z zasadą wolności słowa. Zdaniem R. Dworkina „demokracja
wymaga (…), aby każdy obywatel mógł nie tylko głosować, ale także, aby każdy
obywatel miał głos: decyzja większości nie jest sprawiedliwa dopóki każdy nie miał
możliwości wyrażenia swoich postaw i opinii, strachów i przekonań, uprzedzeń i
ideałów (…) w celu przedstawienia swojego stanowiska jako odpowiedzialny podmiot, a nie ofiara kolektywnego działania”16. Dworkin uważa, że zakaz szerzenia
mowy nienawiści podważa legitymizację demokratyczną, gdyż pozbawia obywatela prawa do wyrażenia swojego głosu w procesie politycznym. Państwo, które odmawia obywatelowi wyrażania swoich uprzedzeń, nienawiści, a nawet rasizmu bez obaw o sankcję karną pozbawia obywatela możliwości autonomicznego
działania. W podobnym duchu argumentuje E. Heinze, według którego wolność
słowa nie powinna być analizowana jedynie jako indywidualne prawo jednostki,
lecz jako „istotowy atrybut społeczeństwa demokratycznego”17. Teza o podważaniu politycznej legitymacji państwa przez ograniczenia mowy nienawiści została
skrytykowana przez J. Waldrona. Bazuje on na koncepcji rozumnego pluralizmu
Johna Ralwsa, według którego każdy obywatel powinien mieć zapewnione prawo
do samodzielnego kształtowania swojego światopoglądu, jednak wizja taka nie
może być całkowicie relatywistyczna; niezbędna jest wspólna akceptacja podstaw
rozumnego społeczeństwa, które musi umieć bronić się przed doktrynami, które
tej rozumności zaprzeczają, w ten sposób, że w warunkach ideologicznego zróżnicowania próbują wykorzystać władzę polityczną do narzucenia swoich przekonań
pozostałym członkom społeczeństwa. Rozumność światopoglądu musi wiązać się
z koniecznością honorowania zasad kooperacji i wzajemności. Z innych punktów
widzenia, na przykład „z punktu widzenia moralności prywatnej, z punktu widzenia
R. Dworkin, Preface, [w:] I. Hare, J. Weinstein (red.), Extreme Speech and Democracy, Oxford
2009, s. v-ix
17
E. Heinze, Hate Speech and Democratic Citienship, Oxford 2016, s. 4
16
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członków jakiegoś stowarzyszenia, czy z punktu widzenia czyjejś doktryny religijnej bądź filozoficznej, różne aspekty świata i relacji, w jakiej się do niego pozostaje,
można widzieć inaczej. Tych punktów widzenia na ogół nie powinno się wprowadzać do politycznej dyskusji wokół najważniejszych elementów konstytucji i podstawowych kwestii sprawiedliwości”18.
Opierając się na teorii Rawlsa, Waldron stwierdza, że dobrze zorganizowane
społeczeństwo, zgodnie z demokratycznymi wartościami, nie może być rasistowskie, mizoginistyczne czy ksenofobiczne. W takim społeczeństwie obywatele nie mają potrzeby do wyrażania siebie w taki sposób. Dlatego ochrona ludzkiej
godności przed napaścią słowną nie powoduje uszczerbku w zakresie wolności
w demokratycznym i rozumnym społeczeństwie19. Waldron utrzymuje, że istnieje publiczne, wspólne dobro inkluzywności społecznej, które sprzyja powiększeniu zasięgu partycypacji obywatelskiej. Szerzenie nienawiści podważa to dobro
lub utrudnia jego realizację. Mowa nienawiści stwarza zagrożenie dla całego środowiska społecznego, jest to „(…) rodzaj wolno działającej trucizny, gromadzącej się tu i tam, słowo po słowie, tak, że nawet dla najbardziej dobrodusznych
członków społeczeństwa utrzymanie tego dobra publicznego w końcu staje
się niemożliwe”20. Zdaniem Waldrona mowa nienawiści prowadzi do powstania
przeciwstawnego, rywalizującego dobra publicznego.
W literaturze zwrócono uwagę na konieczność odróżnienia „wolności wypowiedzi” od „zasady minimalnej wolności”21. Zasada minimalnej wolności stanowi
podstawową przesłankę społeczeństwa demokratycznego, według niej rząd powinien pozwalać obywatelom na jak najszerszy zakres działania i interweniować
jedynie wtedy, gdy ich działania prowadzą do krzywdy innych. Jeśli przesłanka minimalnej wolności jest spełniona, to wolność wypowiedzi nie stoi na przeszkodzie
regulowania mowy nienawiści w taki sposób, jaki dany rząd uzna za stosowny22.
Problematyczność debaty nad zakresem wolności słowa polega na tym, że
nieograniczona wolność słowa, pod ochroną której znalazłaby się również mowa
nienawiści, prowadzi do sytuacji, której tak bardzo obawiał się Dworkin. J. Butler
dla wyjaśnienia mechaniki działania mowy nienawiści wykorzystała teorię interpelacji francuskiego filozofa L. Althussera. Według niej interpelacja to nazwanie, czyli
uchwycenie jakiegoś rzeczywistego bytu (w tym przypadku człowieka – obiektu
nienawistnej mowy) za pomocą słowa. To nazwanie najczęściej jest jednoznacznie
pejoratywne, a ów negatywny wydźwięk jest nadany arbitralnie przez mówiącego
18
19
20
21
22

J. Rawls, Liberalizm polityczny, tł. A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 48
J. Waldron, The Harm in Hate Speech, Harvard 2012, s. 106
J. Waldron, The Harm in Hate Speech, Harvard 2012, s. 4
K. Greenwalt, Free Speech Justifications, Columbia Law Review, vol. 89, (1989), s. 120
K. Greenwalt, Free Speech Justifications, Columbia Law Review, vol. 89, (1989), s. 123
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i nie dopuszcza obrony pokrzywdzonego. Władza „rozdzielania bólu” 23 jest porównywana przez Butler do suwerennego podmiotu władzy państwowej – np.
sądu, który wydając wyrok tworzy nową rzeczywistość – czyli za pomocą słowa
włada drugą osobą. Celem mowy nienawiści jest wykluczenie drugiego człowieka,
„retoryka nienawiści (…) opiera się właśnie na założeniu, że Innemu nie przysługuje
autonomia ani suwerenność. Tym samym odbiera się Innemu podmiotowość”24.
Oznacza to, że nieograniczona wolność słowa również może podważać legitymizację demokratyczną, gdyż doprowadzi do sytuacji, w której część obywateli
zostanie przemocą, choćby słowną, zastraszona i zniechęcona do uczestnictwa
w dyskursie społecznym. Mowa nienawiści zmierzająca do wzbudzenia pogardy,
stworzenia wroga lub odmieńca zmierza do ograniczenia drugiemu człowiekowi
pola działania we wspólnocie, a w końcu do całkowitego z niej wykluczenia.
Zadaniem politycznym, a w krajach praworządnych również prawnym, jest odnalezienie właściwej miary, która zapewni ochronę jednostek przed mową nienawiści, nie ograniczając przy tym wolności słowa. Warto przyjrzeć się jak do tej pory
radził sobie polski wymiar sprawiedliwości w tym zakresie.
W kontekście mowy nienawiści istotne wydają się trzy przepisy kodeksu karnego – art. 119, 256 i 257 k.k. Zgodnie z art. 119 k.k. kto stosuje przemoc lub groźbę
bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej
bezwyznaniowości podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Celem tego przepisu jest zwalczanie dyskryminacji człowieka w jakiejkolwiek formie. Nie mają tutaj znaczenia zamiary sprawcy, w szczególności nie ma znaczenia
czy narusza on dyspozycję przepisu przez zastraszanie czy też przez ograniczanie
innym ludziom swobodnego korzystania ze swoich praw i podstawowych wolności. Art. 256 §1 k.k zabrania publicznego propagowania faszystowskiego lub
innego totalitarnego ustroju państwa, nawoływania do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość, a także zabrania produkowania, utrwalania lub sprowadzania,
nabywania, przechowywania, posiadania, prezentowania, przewożenia lub
przesyłania druku, nagrań lub innych przedmiotów zawierających treści określone
w tym przepisie. Art. 257 k.k. sankcjonuje publiczne znieważanie grupy ludności
albo poszczególnej osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej,
wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza
nietykalność cielesną innej osoby. W literaturze wskazuje się na problematykę

J. Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, tł. A. Ostolski, Warszawa 2010, s. 58
24
A. Cegieła, Słowa i ludzie, Warszawa 2014, s. 58
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związaną z interpretacją przepisów i karaniem za mowę nienawiści25. W przypadku interpretacji przepisów kodeksu karnego problem sprowadza się do pytania o
indywidualny przedmiot ochrony przepisu, co wiąże się z odpowiedzią na kolejne
pytanie, czy w takich postępowaniach mogą występować pokrzywdzeni, czy też
są to tzw. przestępstwa bez ofiar26.
Przedmiotem ochrony w art. 256 k.k. jest prawidłowe funkcjonowanie państwa
w systemie demokratycznym. Przepis ten uzasadnia się poprzez odwołanie do art.
13 Konstytucji RP, który stanowi, że zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i
praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program
lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo
przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Dla bytu tego przestępstwa nie
mają więc znaczenia czynniki subiektywne, w tym odczucia ofiary. Jak zauważa
M. Płatek „ta linia podtrzymywana jest w orzecznictwie, gdzie w ogóle nie bierze
się pod uwagę dobrostanu pokrzywdzonych, którzy mogą odczuwać zagrożenie,
marginalizację lub niechęć wobec działań nastawionych na wytykanie jednostek
lub grup ze względu na określone cechy”27. Wątpliwości dotyczą także sposobu
interpretowania pojęć „nawoływanie” i „nienawiść”, jak również znamię „na tle
różnic”28. Wskazuje się, że do realizacji znamienia „nawoływanie do nienawiści” wystarczy, że sprawca, nawołując zmierza do pojawienia się uczucia wrogości wobec
określonych w przepisie osób. Nawoływanie musi zatem zawierać takie treści, które
są w stanie wzbudzać nienawiść29. Sąd Najwyższy stwierdził, że propagowanie, w
rozumieniu art. 256 k.k., oznacza każde zachowanie polegające na publicznym prezentowaniu faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, w zamiarze
przekonania do niego30. Wskazuje się, że tylko szczególny zamiar wyrażający aprobatę dla takich ustrojów decyduje o zaistnieniu tego przestępstwa31. Takie stanowisko powoduje konieczności problematycznego badania, w jakim zamiarze ktoś
K. Pałka, M. Kućka, Ochrona przed mową nienawiści – powództwo cywilne czy akt oskarżenia?, [w:] R.
Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność
słowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010, s. 42-54
26
J. Ławicki, Mowa nienawiści – problem odpowiedzialności karnej, [w:] J. Dynkowska, N. Lemann, M.
Wróblewski, A. Zatora (red.), Hejterstwo Nowa praktyka kulturowa?, Łódź 2017, s. 55
27
M. Płatek, Mowa nienawiści – przesłanki depenalizacji, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A.
Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne,
Warszawa 2010, s. 74
28
M. Woiński, Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści, Warszawa 2014, s. 126
29
Z. Ćwiąkalski, [w:] A. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art.
212-277d, Warszawa 2017, s. 524
30
Uchwała SN z dnia 28 marca 2002 r., I KZP 5/02
31
Zob. A. Sakowicz, Glosa do uchwały SN z 28 marca 2002 r., Palestra 3-4/2003, s. 242
25
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propaguje ustrój totalitarny. Wydaje się, że propagowanie ustroju, którego ktoś nie
aprobuje stanowi dość karkołomną konstrukcję pojęciową. Poglądy takie mogą
prowadzić do wątpliwych rozstrzygnięć, przykładowo SA w Katowicach uznał, że
zachowanie oskarżonych polegające na noszeniu kurtek z naszywkami przedstawiającymi swastykę nie nosi znamion przestępstwa z art. 256 k.k.32
W przypadku art. 257 k.k. uznaje się, że przedmiotem ochrony jest godność i
nietykalność człowieka. Jak podkreślono w orzecznictwie, zamiar sprawcy, czy to
w postaci znieważenia, czy też naruszenia nietykalności cielesnej, musi być ściśle
powiązany z powodem, którym jest przynależność narodowa, etniczna, rasowa,
wyznaniowa lub bezwyznaniowość33. „Choć przestępstwo to ściągane jest z oskarżenia publicznego, jedną z przyczyn odmowy ścigania jest powoływanie się
na fakt, iż czyn zgłasza osoba, która nie jest bezpośrednio poszkodowana, jako że
nie jest np. Romem czy Żydem. Tak więc to, co współcześnie, przynajmniej w piśmiennictwie naukowym, kształtuje byt tego przestępstwa, a więc uznanie dla perspektywy osoby pokrzywdzonej, w Polsce wykorzystywane jest dla rezygnacji z
podjęcia działania”34. Problemów dostarczają nie tylko przepisy prawa, ale również
praktyka ich stosowania. „W odróżnieniu od innych demokratycznych państw, w
Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. przestępstwa mowy nienawiści (hate speech) praktycznie nie są ścigane, a jeśli już, to najczęściej prowadzone postępowanie kończy
się jego umorzeniem”35. Wskazuje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być
oportunizm zawodowy prokuratorów36 lub brak należytego zrozumienia natury i
efektów tych wypowiedzi37. Przegląd orzecznictwa pokazuje, że również polskie
sądy mają problem ze stosowaniem przepisów karnych dotyczących mowy nienawiści. W swoim postanowieniu z dnia 5 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy uznał, że
nawoływanie do nienawiści z powodów wymienionych w art. 356 k.k. – w tym
tle różnic narodowościowych – sprowadza się do tego typu wypowiedzi, które
wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych bądź też z
uwagi na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne nastawienia
i podkreślają tym samym uprzywilejowanie, wyższość określonego narodu, grupy
Wyrok SA w Katowicach z 4 sierpnia 2005 r., II AKa 251/05
Wyrok SA we Wrocławiu z 7 marca 2013 r., II AKa 398/12
34
M. Płatek, Mowa nienawiści – przesłanki depenalizacji, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A.
Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne,
Warszawa 2010, s. 77-78
35
A. Bodnar, Umorzenia przestępstw z art. 256 i 257 kodeksu karnego. Studium czterech przypadków, [w:] Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich,
Warszawa 2006, s. 6
36
A. Bodnar, Umorzenia przestępstw…, s. 19
37
M. Głowiński, Prokuratorska aprobata dla „mowy nienawiści”, [w:] Przestępstwa nie stwierdzono…, s. 27
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etnicznej, rasy lub wyznania38. Sąd uznał, że osoby niosące transparent w trakcie
obchodów 11 listopada „Wyzwolimy Polskę od euro-zdrajców, Żydów, masonów i
rządowej mafii” nie naruszyły przepisów art. 256 k.k. ponieważ osobie niosącej plakat nie można przypisać zamiaru nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Sąd Najwyższy uznał, że kluczowe znaczenie ma tutaj sformułowanie
czasownikowe, jego zdaniem słowo „wyzwolimy” nie spełnia warunków nawoływania, jednak, w opinii SN, gdyby na transparencie widniało słowo „wyzwólmy”, to
wówczas mielibyśmy do czynienia z nawoływaniem. Wydaje się, że sąd kierując
się w tym przypadku interpretacją językową całkowicie sprzeniewierzył się celom i
intencjom ustawodawcy.
Mimo że głosy wskazujące na nieskuteczność obecnych rozwiązań prawnych
wobec mowy nienawiści powracają regularnie ze stałą częstotliwością, to należy niestety stwierdzić, że w ciągu ostatnich lat niewiele w tej kwestii się zmieniło.
Wzrost zainteresowania mową nienawiści pojawia się w wyjątkowych, trudnych
momentach, by po jakimś czasie ponownie wrócić do sytuacji całkowitej marginalizacji zjawiska. Dopiero po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
policja zwróciła swoją uwagę na problem mowy nienawiści39, wcześniej prokuratura umorzyła postępowania przeciwko autorom aktów zgonu politycznego uznając, że „intencją wystawienia politycznych aktów zgonu nie było nawoływanie do
nienawiści, ale wyrażenie niezadowolenia z podejmowanych przez prezydentów
inicjatyw”40. Prokuratura odmówiła również wszczęcia postępowania przeciwko
Jackowi Międlarowi, który w swojej wypowiedzi kierowanej do Żydów stwierdził:
„nasi przodkowie narażali się na śmierć, żeby ratować wasze koszerne tyłki, na polskiej, bohaterskiej krwi, powyrastał taki kąkol jak wy”, a także nawoływał: „Dość
tego! Czas na żniwa. Czas oddzielić kąkol od pszenicy. Przeproście za antypolonizm
i wynoście się z Polski”. Uzasadniając decyzję prokuratury stwierdzono, że „opublikowany wpis służył wyrażeniu jego osobistego sprzeciwu wobec wypowiedzi i
postrzegania historii przez dziennikarkę Katarzynę Markusz”41. Taka postawa może
szczególnie dziwić w kraju, który został wyjątkowo mocno doświadczony tragediami wojennymi i rządami totalitaryzmów, napędzanymi retoryką nienawiści.
Przekonanie o konieczności walki z mową nienawiści nie jest ani „nowoczesnym”
ani „lewackim” wymysłem. Julius Streicher, wydawca faszyzującej gazety „Der Stürmer”, został skazany na śmierć przez Trybunał w Norymberdze, mimo że osobiPostanowienie SN z dnia 5 lutego 2007, sygn. akt IV KK 406/06
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mowa-nienawisci-wywiad-z-dr-lukaszem-wojciechowskim/dtm8gsy
40
https://dorzeczy.pl/kraj/89464/Mlodziez-Wszechpolska-wystawila-akty-zgonu-politycznego-Prokuratura-umorzyla-sledztwo.html
41
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tak-prokuratura-wyciszala-mowe-nienawisci-analiza/jrk4ljf
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ście nikogo nie zamordował. Nie było jednak wątpliwości, że jego propagandowa
działalność przyczyniła się do popełnienia okrutnych zbrodni przeciwko ludzkości.
W ramach walki z mową nienawiści warto odnotować niedawne rekomendacje
Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwraca uwagę m.in. na konieczność nowelizacji przepisów art. 119, 256, 257 k.k., wprowadzenia ustawowej definicji mowy
nienawiści, zgodnej z definicją zawartą w rekomendacji nr R 97(20), a także zwiększenie aktywności państwa w walce z mową nienawiści w internecie42.
Wiedza o mowie nienawiści jest prawnikom niezbędna. W świecie, w którym
dyskurs publiczny staje się coraz brutalniejszy, za sprawą mediów, polityków oraz
różnych publicystów, ważne jest, aby prawnicy dbali o bezpieczeństwo i wolność
dyskursu prawniczego od mowy nienawiści. Nienawistne słowo, działając performatywnie, może wywoływać rzeczywistą krzywdę; jest realne i namacalne, nie
można zbyć go stwierdzeniem, że „to tylko słowa”. Mowa nienawiści rozprzestrzenia się, bo ludzie gotowi są ignorować problem, lub, co gorsza, udawać, że w ogóle
on nie istnieje. Troska o jakość dyskursu prawniczego nie wynika tylko z profesjonalnego oddania swojej pracy, lecz jest wymogiem konstytucyjnym. Według art.
45 ust.1 Konstytucji każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Bezstronność to wymóg kierowania się określonymi, akceptowalnymi
względami. Zakazuje ona kierowanie się wartościami czy przesłankami, które nie są
przewidziane prawem43. Oczywiste jest to, że spór stanowi istotę prawa44, jednak
musi on opierać się tylko na argumentach i racjach prawnych. Dyskurs prawny,
jako przykład dyskursu praktycznego musi spełniać m.in. wymóg poszanowania
zasady równości i wolności argumentacyjnej, gdzie każdy z uczestników ma takie
same możliwości uczestniczenia w nim i przedstawiania swoich poglądów. Mowa
Zob. https://www.facebook.com/adam.bodnar.71/posts/10156910307018550
Z. Tobor, T. Pietrzykowski, Bezstronność jako pojęcie prawne, [w:] I. Bogucka, Z. Tobor (red.),
Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003, s. 273
44
Jak zauważa J. Waldron: „Argumentacja (odnośnie do tego, czym jest dany przepis albo co
w efekcie daje szeroki wachlarz precedensów) jest w prawie zwykłą sprawą. Czulibyśmy się nieswojo, uznają za system prawa system, które nie ukazywałby jej zainteresowania i nie zapewniał
jej rutynowych gwarancji […] Sądy, rozprawy i argumenty – te aspekty prawa nie są opcjonalnymi
dodatkami; są integralnymi składnikami funkcjonowania prawa; są niezbędne w pakiecie szacunku prawa dla ludzkiej podmiotowości. Powiedzieć, że powinniśmy cenić aspekty rządzenia, które
promują jasność i określoność reguł ze względu na wolność indywidualną, ale bez możliwości
argumentowania, której wolna i opanowana jednostka prawdopodobnie będzie się domagać,
oznacza przecięcie na pół, ścięcie tego, na czym opierają się Rządy Prawa: szacunku dla wolności
i godności każdej osoby jako żywej inteligencji”, J. Waldron, The Rule of Law and the Importance
of Procedure, [w:] J. Fleming (red.), Getting to the Rule of Law, New York 2011, s. 19, cyt. za: M.
Krygier, Cztery pytania o rządy prawa: Dlaczego? Co? Gdzie? I kogo to obchodzi? Część I, tł. K. Mikołajczyk-Graj, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Nr 2(3), (2011), s. 15
42
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nienawiści, zmierzająca do wykluczenia i zadania krzywdy, nie może znaleźć miejsca w naszym dyskursie.
Problemy z zagadnieniem mowy nienawiści dotyczą kwestii językowych, definicyjnych, filozoficznych, moralnych i politycznych. Należałoby dodać tutaj także
problem o naturze instytucjonalnej, związany z praktyką wykorzystywania dostępnych nam - prawnikom narzędzi. Skala lekceważenia i zaniedbań w tym zakresie
może prowadzić do konstatacji, że polskie prawo nie stanowi skutecznej zapory
dla mowy nienawiści. Ta sytuacja wpisuje się niestety w filozoficzne argumenty
przekonujące o nieskuteczności rozwiązań instytucjonalnych w walce z mową nienawiści. Zdaniem Moniki Płatek kolejne nowelizacje i reformy przepisów nie spowodują, że „(…) zachowania, u podłoża których leży niewiedza, niezrozumienie
i strach, wykazywane również przez policjantów, prokuratorów, sędziów, uda się
wyplenić nowelizując kodeks karny”45. Cóż wobec tego począć? Czy należałoby w
takiej sytuacji popaść w marazm i oddać się rezygnacji? Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na to pytanie, my pozostawimy na koniec pewną sugestię, pochodzącą od Leszka Kołakowskiego:
„W świecie wyładowanym nienawiścią, zawiścią i żądzą zemsty, w świecie, który – nie tyle wskutek ubóstwa natury, ile przez gargantuiczną naszą żarłoczność
– zdaje się nam coraz ciaśniejszy, nienawiść należy do tych rodzajów zła, o których wolno powiedzieć, że nie usuną ich żadne zabiegi instytucjonalne. W tym
wypadku wolno nam, bez narażania się na śmieszność, przypuścić, że każdy z nas,
gdy w sobie to zło poskramia, przyczynia się do tego, by je poskramiać w świecie,
i tak niesie w sobie niepewną i kruchą antycypację znośniejszego życia na naszym
statku szaleńców”46.
Konrad Kobyliński
Zygmunt Tobor

Konrad Kobyliński
Urodził się w 1990 r. w Sosnowcu. Doktorant w katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu
Śląskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą modeli postaw sędziowskich. Zainteresowania naukowe dotyczą pragmatyki i filozofii języka, wykładni prawa oraz ewolucyjnej genezy
języka. Pasjonuje się muzyką jazzową oraz współczesną prozą amerykańską. W wolnych chwilach
próbuje własnych sił kompozytorskich. Uwielbia górskie wędrówki, szczególnie upodobał sobie
Bieszczady.

M. Płatek, Mowa nienawiści – przesłanki depenalizacji, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i
społeczne, Warszawa 2010, s. 90
46
L. Kołakowski, Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności. Przemówienie z okazji
przyznania nagrody księgarzy niemieckich, 1977, źródło: http://www.otwarta.org/leszek-kolakowski-wychowanie-do-nienawisci-wychowanie-do-godnosci/
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Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Krytyka hipokryzji
dr hab. Tomasz Kubalica

Jedną z feralnych cech życia społecznego jest prawdopodobnie nieunikniona obecność pewnej dozy
dwulicowości i obłudy. Te wstrętne
cechy ludzkiego charakteru ujawniają się szczególnie wyraźne w
życiu społeczno-politycznym. Najczęściej, gdy opozycyjne stronnictwo uzyskuje polityczną przewagę, wtedy – w sposób intelektualnie
zaskakujący – wszystkie wcześniej
piętnowane działania stają się dla
wygrywającego wybory stronnictwa aktami chwalebnej i patriotycznej dobroczynności. Na czym
jednak polega istota takiego wyrachowania i hipokryzji? Czy da się z
nimi walczyć? A może nie da się ich
zwalczyć i należy się z nimi pogodzić, gdyż stanowią one zło konieczne życia społecznego?
Chyba każdego z nas odrzuca dwulicowa postawa, będąca przejawem
obłudnego podejścia do stosowanych
zasad moralnych, gdy okazuje się, że
za facjatą szlachetności, obyczajności
i religijności, kryje się jak najbardziej
przyziemny egoizm. Gdy słyszymy z ust
męża stanu głośne potępienie nadużyć
36

gospodarczych, ale wiemy jednocześnie, że ów polityk jest znany z branych
po cichu łapówek i czerpania innych
korzyści. Obraża nas obłuda osoby
kierującej się podwójnymi standardami moralnymi: innymi w stosunku do
siebie, a innymi w odniesieniu do otoczenia, której wyrazem jest relatywizm
moralny powszechnie znany pod nazwą „moralności Kalego”. Chodzi o
sytuację, gdy występek oceniany jest
negatywnie tylko wtedy, gdy inni postępują źle wobec nas, a przeciwnie,
gdy my sami grzeszymy i dopuszczamy się występku, wtedy szybko znajdujemy samousprawiedliwienie.
Moralność Kalego jest typowym
przykładem niedostatku krytycyzmu,
czyli – hipokryzji (subcriticism). Grecki
przedrostek hipo-, oznaczający coś „poniżej” normy, łączy się w nim ze słowem
krisis pokrewnym z krinein. To znaczy,
istnieje pewna norma bycia krytycznym
w wymiarze moralnym i innym, która
nie zostaje wypełniona, przynajmniej
w zakresie oceny własnego postępowania. Hipokryzja to przede wszystkim
niedostatek krytycyzmu w odniesieniu
do siebie samego lub własnej grupy w
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sytuacji pełnego krytycyzmu w stosunku do innych, najczęściej obcych. Hipokryzja to sytuacja celnie spuentowana w
Ewangelii według Św. Mateusza, gdzie
możemy przeczytać: „A czemu widzisz
źdźbło w oku brata swego, a belki w
oku swoim nie dostrzegasz?”. Przeciwieństwem hipokryzji jest nadkrytyczność (supercriticism), czyli „hiperkryzja”,
którą charakteryzuje nadmierny krytycyzm wobec siebie samego przy niedoborze krytycyzmu wobec innych.
Nadkrytyczność jest wprawdzie zdecydowanie rzadziej spotykana od hipokryzji, niemniej jednak można spotkać
się również z taką postawą. Ciekawe, że
w tym samym fragmencie Ewangelii
znajdujemy również trafną uwagę na
temat takiego nadkrytycyzmu: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich
nie podeptały nogami, i obróciwszy się,
was nie poszarpały”.
Co oznacza jednak kluczowy dla naszych rozważań krytycyzm? Pojęcie krytycyzmu pochodzi od wspomnianego
już greckiego słowa krinein. Oznacza on
zdolność formułowania sądu, zdolność
rozróżniania i podejmowania decyzji. W
języku polskim przyjęło się pejoratywne powiązanie krytyki z krytykanctwem
polegającym na przesadnym doszukiwaniu się wad i wyrażaniu jednostronnie negatywnej oceny. To jednostronnie negatywne znaczenie krytyki nie
jest jednak jedyne, gdyż w języku specjalistycznym występuje szereg pozytywnych konotacji krytyki na przykład
z dziedziną sztuki, w której krytyk to
osoba analizująca i dogłębnie oceniają-

ca dzieło sztuki. W każdym razie formułowanie krytycznych sądów nie polega
tylko i wyłącznie na prostym komunikacie lubię albo nie lubię, lecz wymaga
przyjęcia określonego i uzasadnionego
kryterium, na którym można oprzeć
bardziej obiektywne przekonanie. Niebłahe jest tutaj powinowactwo słów
krytyczne i kryterium: myślenie krytyczne to myślenie oparte na świadomie
przyjętych kryteriach oceny.
Istotę filozoficznego myślenia krytycznego najtrafniej wyraził Immanuel
Kant, autor trzech najważniejszych Krytyk – Krytyki czystego rozumu, Krytyki
praktycznego rozumu i Krytyki władzy
sądzenia. Przedstawiona przez niego
krytyczna metoda polega na oddzieleniu doświadczenia od spekulacji. Tytuł
najważniejszego dzieła Kanta Krytyki
czystego rozumu ukazuje dwa podstawowe znaczenia pojęcia krytyki:
krytyki prowadzonej przez rozum w
sensie genetivus subiectivus (dopełniacza podmiotowego), gdy wyraża podmiot, który jest wykonawcą czynności
krytykowania, oraz w sensie genetivus
obiectivus (dopełniacza dopełnieniowego), gdyż wyraża przedmiot, którego
dotyczy czynność krytyki. Ta systematyczna dwuznaczność została prawdopodobnie świadomie wprowadzona
przez Kanta w tytule jego dzieła, gdyż
przyświecała mu idea trybunału rozumu, przed którym rozum samokrytycznie ocenia siebie, to znaczy jest jednocześnie krytykującym podmiotem, jak
i krytykowanym przedmiotem. Kant
wzywa do podjęcia najtrudniejszego
filozoficznego zadania, jakim jest samo-
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wiedza przez ustanowienie swoistego
trybunału, który zapewni uzasadnianie
prawomocnych roszczeń rozumu i odrzuci wszelkie bezpodstawne pretensje,
nie przez dogmatyczne dekrety, lecz
zgodnie z własnymi wiecznymi i niezmiennymi prawami logiki. Kant ukazuje jednocześnie zasadniczą trudność
myślenia krytycznego polegającą na
tym, że rozum – w sposób nieunikniony
– musi oceniać sam siebie na podstawie własnych zasad rozumowania, gdyż
w tej krytycznej ocenie rozum musi być
przede wszystkim wolny od hipokryzji.
Najogólniej mówiąc, krytykę należy
traktować jako szczególnego rodzaju
działanie poznawcze charakterystyczne dla nauki, etyki lub estetyki. Można wyróżnić różne rodzaje krytyki ze
względu na krytykowany przedmiot i
może to być krytyka osoby, postawy,
zachowania, rzeczy, koncepcji, teorii i
tym podobne. Ponadto krytyka może
być zwerbalizowana lub niewerbalna,
osobista lub bezosobowa, indywidualna lub generalna. W krytyce filozoficznej chodzi przede wszystkim o
bezosobową i zwerbalizowaną krytykę
idei (pojęć, teorii). Interesująca nas krytyka może mieć postać myśli, postawy
poznawczej, podejścia badawczego,
procedury metodologicznej, a nawet
stanowiska filozoficznego.
Karlowi Popperowi zawdzięczamy
rozpropagowanie – wypracowanego przez neokantyzm – rozróżnienia
dwóch rodzajów racjonalnych postaw
wobec tradycji – postawy krytycznej
oraz postawy bezkrytycznej akceptacji. Popper podkreślał znaczenie gre38

ckiej tradycji krytyki filozoficznej dla
źródeł kultury europejskiej, która stanowiła doniosłą innowacją oznaczającą zerwanie z dogmatycznym podejściem do tradycji, pozwalającej tylko
na jedną doktrynę. Tak rozumiane podejście krytyczne przeciwstawione
zostało tradycji dogmatycznej, choć
nie zastąpiło jej całkowicie.
Bardzo ważne jest odróżnienie krytyki od małostkowego krytykanctwa,
zwanego kolokwialnie czepialstwem.
Krytyka nie jest występowaniem z nieuzasadnionymi pretensjami, zwykle w
nieistotnych, drobnych i błahych sprawach. Na tym właśnie polega krytykanctwo, które jest często ewidentnym
przejawem hipokryzji. Właściwa postawa krytyczna zakłada intelektualny dystans, podczas gdy krytykanctwo ma
charakter „mechanicznego” i nierzadko
kierowanego osobistymi uprzedzeniami resentymentu. Główna różnica polega jednak na tym, że siła krytyki wynika
z autokrytycyzmu, podczas gdy krytykanctwo bazuje raczej na intelektualnych i moralnych brakach malkontenta
niż jego wysokich intelektualnych kwalifikacjach. Dariusz Kubok zwraca uwagę na allokrytyczność krytykanctwa,
co oznacza, że pozbawiony autokrytycyzmu krytykant ocenia krytycznie
wszystkich z wyjątkiem samego siebie.
Znaczenie samokrytyki podkreśla Popper, dla którego stanowi ona obok
szczerości i otwartości, podstawowy
obowiązek każdego badacza. To rozróżnienie samokrytycznego krytycyzmu od allokrytycznego krytykanctwa
uwidacznia również pozytywną siłę
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postawy krytycznej, która jest nie tylko
negatywnym sceptycyzmem formułowanym wobec wszelkich tradycyjnie
uznanych wartości, lecz ma twórczy i
wyzwalający charakter, pozwalający na
ponowne przemyślenie posiadanych
przekonań, a dzięki temu na ich wartościowe pogłębienie.
Dojrzała postawa krytyczna musi
zatem utrzymywać właściwy dystans
wobec dwóch ekstremów – wobec
hipokryzji i wobec hiperkryzji. Hipokryzja charakteryzuje się niewystarczającą
zdolnością krytyczną w rozpoznawaniu
postaw dogmatycznych. Hiperkryzja to
przeciwstawna przesada, gdy nie potrafimy rozpoznać dobrze uzasadnionego
przekonania i kwestionujemy wystarczająco oczywiste poglądy. Obie postawy świadczą o intelektualnej niedojrzałości, o ile hipokryzja umożliwia i często
prowadzi do dogmatyzmu pozytywnego, to hiperkryzja często wiąże się z
dogmatyzmem negatywnym (sceptycyzmem), zwanym również agnostycyzmem, a w skrajnych przypadkach prowadzić może nawet do nihilizmu.
Krytycyzm najczęściej wiąże się z
postawą antydogmatyczną, w której
dogmatyzm oznacza nierozpoznawanie przekonań pozbawionych wystarczającego uzasadnienia. Dogmatyk to
ktoś wierzący w określone przekonanie
mocniej niż jest to uzasadnione bez

względu na potencjalne wątpliwości i
alternatywne rozwiązania. Na tej zasadzie Alvin Plantinga wiąże dogmatyzm
z fanatyzmem, a remedium stanowi
według niego wspomniany samokrytyczny krytycyzm. Najważniejszą zaletą
postawy krytycznej jest jej antydogmatyczna zdolność do rewizji wyznawanych przekonań stosownie do stopnia
ich uzasadnienia.
Krytycyzm wyróżnia się zatem samokontrolą, czyli autodyscypliną, co
skutkuje najwyższym możliwym poziomem intelektualnej rzetelności krytycznego myślenia. Myślenie krytyczne cechuje zdolność podejmowania
ustawicznych starań zmierzających
do nadania własnemu życiu racjonalnego charakteru, autokrytycznego
uświadamiania sobie zawodnej istoty naszego poznania, empatycznego
otwarcia na innych ludzi przez ograniczenie własnego egocentrycznego
nastawienia. Właściwie rozumiany
krytycyzm rozwija cnoty pokory, zrozumienia i sprawiedliwości, pozwala
ulepszyć tok naszego myślenia, a w
szczególności zdolności odkrywania i
naprawiania błędów w rozumowaniu,
by tym samym zapewnić otwartość
umysłu na świat. Myślenie krytyczne leczy z fanatyzmu i irracjonalnych
uprzedzeń.
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Demokracja
i „demokraci”
„Przestańcie nazywać błędem to,
co jest przeciwieństwem waszej prawdy,
a prawdą to, co jest przeciwieństwem błędu”.
Antoine de Saint-Exupéry
„Wszyscy jesteśmy demokratami” tak można sparafrazować sławne stwierdzenie Johna Fitzgeralda Kennedy’ego1 czytając i słuchając deklaracji polityków praktycznie z każdej opcji politycznej. Z drugiej strony w ich wypowiedziach można
doszukać się stwierdzenia, iż „dla przeciwników demokracji nie mają i mieć nie
będą zastosowania reguły demokratyczne”. Jak więc widać, zdaniem niektórych
polityków demokracja jest nie dla wszystkich, tylko dla wybranych. Kim są ci wybrani i dlaczego to właśnie oni? I co najważniejsze: kto ma prawo o tym decydować (wybierać)?
Demokraci
Przez wiele wieków ton w społeczeństwie nadawali wykształceni i obyci w świecie ludzie – uczeni, literaci, artyści wszelkiego rodzaju, którzy poprzez uczestnictwo
w kierowaniu daną społecznością wpływali na ocenę poziomu kulturalnego danego zawodu, miasta czy nawet kraju. Te czasy jednak niestety (?) odeszły. Przewrotnie określił to Tomáš Garrigue Masaryk2 „Demokrację już mamy, teraz trzeba nam
jeszcze jakichś demokratów”.
Obecnie mamy inne kryteria oceny kultury społeczeństwa – jakie, tego dokładnie nie wiadomo; może to być ilość polubień (lajków) na Facebooku, liczba osób,
które skomentowały dany Tweet czy ilość wyświetleń filmiku na YouTube. Za
wykształcenie wystarczy posiadanie licencjatu (z zakresu tego lub tamtego) uzyskanego w Wyższej Szkole Tego i Owego w Kłaju Dolnym. Za obycie w świecie
„Ich bin ein Berliner” („jestem berlińczykiem”) – powiedział prezydent USA John F. Kennedy 26
czerwca 1963 w Berlinie.
2
Tomáš Garrigue Masaryk – 1850–1937 ; profesor filozofii (studiował w Brnie, Lipsku i Wiedniu),
prezydent Czechosłowacji
1
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wystarczy „przejście” określonych gier komputerowych oraz udział w paru demonstracjach w Obronie Nie Wiadomo Dokładnie Czego. I to - zdaniem niektórych
- wystarcza aby zostać politykiem i wypowiadać się autorytatywnie i ex cathedra
w fundamentalnych kwestiach. A potem dziennikarze dociekają, „co polityk/autor
chciał naprawdę przez to powiedzieć …”
Skoro więc nie wszyscy są demokratami (bo są osoby wobec których nie powinniśmy stosować reguł demokracji), to o wykluczaniu z grona tych osób ktoś
musi decydować, a ponieważ formuła autorytetów moralnych/naukowych – jak
wykazano wyżej – obecnie się wyczerpała, konieczne wydaje się odwołanie się
przez polityków do jakichś wspólnych, nadrzędnych wartości.
Jak wiadomo demokracja winna opierać się na współpracy oraz podporzadkowaniu się pewnym ograniczeniom, czyli na pewnej podstawie, którą Jean-Jacques
Rousseau nazywał umową społeczną3. Rousseau uważał (podobnie jak John Locke), że w sytuacji, gdy umowa nie jest uznawana przez społeczeństwo lub jego
część („sygnatariuszy umowy”), to można ją renegocjować poprzez wybory i wyłoniony w ich wyniku parlament4. Kryterium „uliczne”, jako rozstrzygające o wygraniu
wyborów winno być w demokratycznym państwie wykluczone. Jeśli odrzucimy
umowę społeczną, to pozostanie nam tylko prawo natury, które może doprowadzić do nieustającej wojny wszystkich przeciwko wszystkim5, która może w efekcie
zniszczyć społeczeństwo. A przecież każdy z nas dąży do zapewnienia sobie i swoim najbliższym maksymalnego bezpieczeństwa.
Powróćmy więc do podstawowego pytania – kto jest demokratą? Czy każdy
człowiek, który głosi poglądy demokratyczne? W okresie międzywojennym w Polsce, w polemice politycznej funkcjonowało określenie „szczery demokrata”, co miało wskazywać, iż polityk opowiadający się za demokracją w rzeczywistości wyznaje
takie poglądy, nie ukrywa za głoszonymi frazesami jakichś innych niecnych celów,
nie jest hipokrytą. Obecnie to określenie rzadko się pojawia, zastąpiło je sformułowanie „prawdziwy demokrata”, który jak można przypuszczać niekoniecznie jest
„szczery”… Skoro więc mamy demokrację, to powinniśmy demokratycznie (?) dokonać selekcji „kandydatów na demokratów” – bowiem (jak twierdzą przynajmniej
niektórzy politycy), nie każdy może nim zostać. Ponieważ brak nam stosownych
narzędzi i metod dokonania odpowiedniego doboru stosuje się najprostszą metodę: kto jest z nami (naszą partią), ten jest prawdziwym demokratą. Idąc dalej za tym
Już Epikur pisał, że ma to być zgoda na wzajemne nieszkodzenie i aprobata prawa stworzonego dla wspólnych korzyści.
4
Tak na marginesie warto przypomnieć, iż uważał on, że jeśli ktoś sprzeciwia się obowiązującym prawom, to tym samym wypowiada umowę społeczną i prawo już go nie chroni a taką
osobę można nawet zabić. Pisał o tym (o ile mnie pamięć nie myli), w swej rozprawie „Emil, czyli
rzecz o wychowaniu”.
5
„Bellum omnium contra omnes” –Thomas Hobbes
3
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tokiem rozumowania przyjmuje się często, iż „fałszywymi demokratami” są nasi
przeciwnicy polityczni, tj. konkurenci w walce o władzę.
Tego typu podział był stosowany w hitlerowskich Niemczech, tylko tam weryfikowano, kto jest prawdziwym narodowym socjalistą (nazistą), czy w Związku
Radzieckim – tutaj oddzielano prawdziwych ideowych (szczerych) komunistów od
wrogów socjalizmu/komunizmu.
Ponieważ takie aprioryczne weryfikowanie odbywa się jedynie werbalnie i służy
doraźnym celom politycznym można odnosić wrażenie, że nie wywołuje żadnych
negatywnych skutków społecznych. Nic bardziej mylnego, to właśnie takie działanie tworzy grunt, na którym wyrosła tzw. mowa nienawiści.
Wartości
Chcąc rozwiązać dylemat, kogo zaliczyć do „społeczności demokratów” musimy zatem znaleźć jakieś wspólne cechy, które pozwolą na dokonanie wyboru.
Niestety, nie możemy się oprzeć li tylko na wartościach wyznawanych przez analizowaną grupę. Moralność danej grupy nie może istnieć w oderwaniu od moralności szeroko rozumianego społeczeństwa – to jest od podstawowych wartości
przyjętych w danym kraju. Pomimo, iż w wielu krajach europejskich odrzucono
tradycję judeochrześcijańską (która miała jasny i spójny system wartości), to wszyscy kierujemy się pewnymi opartymi na niej zasadami, na przykład dekalogiem.
Ponieważ każdy z nas kieruje się w życiu codziennym często odmienną od
innych moralnością, trudno utworzyć jakiś uniwersalny (poza pryncypiami) system
wartości. Można oprzeć ocenę na wielu często wzajemnie sprzecznych koncepcjach filozoficznych, jednak wymagałoby to znacznego rozbudowania niniejszego
tekstu, proponuję więc (być może uproszczone) rozwiązanie (narzędzie) pozwalające na obiektywną ocenę polityków wszelkiego autoramentu – jest to sprawdzenie, czy dany polityk posiada określone cnoty. Pojęcie cnoty jako stałej dyspozycji
danej osoby do posługiwania się swoimi władzami moralnymi pozwala nam na
stwierdzenie czy przestrzega on w życiu zasad moralnych. Pojęcie cnoty funkcjonowało już w starożytnej Grecji – posługiwali się tym terminem Sokrates, Platon
i Arystoteles6. Ideę cnoty7 chrześcijaństwo zapożyczyło właśnie od starożytnych
filozofów greckich. Są to tzw. cnoty kardynalne, dzięki którym przestrzeganie zasad
moralnych ułatwia nam uzasadnianie bądź krytykę nie tylko własnego postępowania, lecz pozwala na ocenę działań/zaniechań innych ludzi. Przyjrzymy się im bliżej.
Cnota roztropności, to w rzeczywistości umiejętność doboru adekwatnych
środków przydatnych do osiągnięcia określonego celu. Jeśli przyjrzymy się naszym
politykom (to z przyczyn oczywistych) wielu z nich nie kieruje się roztropnością
Nie chcę tu wchodzić w rozważania dotyczące podobieństw i różnic w rozumieniu tego
pojęcia przez poszczególnych filozofów.
7
Pojęcie cnoty funkcjonuje także w taoizmie i konfucjanizmie.
6
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polityczną podejmując lekkomyślne i nierozważne (bezrefleksyjne?) działania. Nie
są też stali w realizacji określonej strategii, co być może wynikać na przykład z ich
lenistwa.
Cnota męstwa, to nic innego jak trwanie przy swoich poglądach (w imię obrony wyższych wartości) pomimo powszechnej krytyki i innych nieprzyjemnych
skutków. Niektórzy nazywają takie postępowanie odwagą cywilną. Jak jest u nas
każdy widzi – być może rację miał Albert Camus pisząc „zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia dla braku odwagi”.
Cnota sprawiedliwości, polega na uczciwym postępowaniu i przykładaniu
takiej samej miary do siebie jak i innych ludzi. W odniesieniu do otaczającej nas rzeczywistości politycznej najbardziej adekwatny i obrazowy będzie cytat z Platona
„Szczyt niesprawiedliwości to: uchodzić za sprawiedliwego nie będąc nim.” Każdy
winien to odnieść także do preferowanych przez siebie polityków i odpowiedzieć
sobie na pytanie czy mają oni aby cnotę sprawiedliwości ?
Umiarkowanie8 (ostatnia z cnót kardynalnych), to panowanie nad własnymi
popędami i potrzebami. Innymi słowy człowiek ma kontrolować i panować nad
własnymi instynktami – ma być panem samego siebie. Szeroko rozumiane umiarkowanie winno dotyczyć także tonu i słownictwa naszej wypowiedzi a także i jakiekolwiek innego uzewnętrzniania naszych emocji. Tematu tego nie będę rozwijał, bowiem łatwo mógłbym stracić umiarkowanie, a co za tym idzie musiałbym
przeprowadzić wymaganą przez Naczelnego Redaktora samokrytykę, czego ze
zrozumiałych dla każdego względów chciałbym uniknąć.
Jak więc widać, niestety daleko nam do demokracji, bowiem zbyt mało mamy
„demokratów”. Mówiąc wprost, osoby zajmujące się polityką nie zawsze są roztropne, sprawiedliwe; niekoniecznie posiadają też odwagę cywilną. Co do umiarkowania (sądząc po tekstach w tabloidach), nie jest to też cecha dominująca wśród
naszej klasy politycznej.
Aleksander Chmiel

Niektórzy ze starożytnych filozofów uważali, iż umiarkowanie stanowi podstawę wszelakich cnót.
8
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ugór sądu i rzecznika dyscyplinarnego

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

W „Rzeczpospolitej” z
dnia 7.02.2019r.
ukazała
się
informacja o
zastosowaniu
przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie wobec adwokata, który odmówił zeznań wezwany jako
świadek w sprawie cywilnej kary w postaci tygodniowego aresztu. Informacja ta tak
mnie zbulwersowała, że postanowiłem
raz jeszcze zająć się tym tematem – czyli
obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w razie wezwania radcy prawnego przez Sąd (lub organy prowadzące
postępowanie przygotowawcze).
Dalsze pojawiające się na ten temat informacje pozwalają na przybliżenie okoliczności tego zdarzenia. Z jednych informacji
wynika, iż przedmiotem pytań miały być
informacje, które adwokat uzyskał wykonując funkcję obrońcy, a więc objęte tajemnicą obrończą. Sąd wezwał go na rozprawę
i pouczył o przysługujących mu na mocy
art. 261 §2 kpc uprawnieniach, tzn. o prawie odmowy odpowiedzi na zadane pytania, jeżeli zeznania miałyby być połączone
z ujawnieniem istotnej tajemnicy zawodowej. Wg tej wersji zdarzenia adwokat wezwany na rozprawę odmówił generalnie
składania zeznań.
Druga pojawiająca się wersja mówi, iż
adwokat miał być przesłuchany na okoliczność zdarzeń, o których dowiedział się
jeszcze nie będąc adwokatem. Każdy z
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nas może znaleźć się w podobnej sytuacji
i wówczas powstaje pytanie: jak mamy się
w takiej sytuacji zachować?
Oczywiste jest, iż nas radców prawnych
obejmuje tajemnica zawodowa. Art. 3 ust.3
ustawy o radcach prawnych stwierdza, że
radca prawny obowiązany jest zachować
w tajemnicy wszystko o czym dowiedział
się w związku z udzieleniem pomocy
prawnej. Pamiętać musimy, że wiąże nas
nie tylko ta „zwykła” tajemnica zawodowa,
ale możemy być zobowiązani do zachowania tajemnicy obrończej, jeżeli wykonywać
będziemy funkcję obrońcy w postępowaniu karnym. Także pamiętać też musimy, iż
w postępowaniu cywilnym nikt – ani Sąd
ani nasz klient - zwolnić nas z tajemnicy
zawodowej nie może, zaś postępowaniu
karnym zwolnić nas może Sąd – art. 180 §3
kpk, - ale zwolnienie to nie może dotyczyć
tajemnicy obrończej. Jak więc w tej sytuacji winniśmy się zachować wezwani przez
Sąd w postępowaniu cywilnym?
Moim zdaniem nie możemy bez względu na to czy wiąże nas tajemnica „zwykła”
czy też obrończa a priori oświadczyć, że
odmawiamy składania zeznań i w związku
z tym w ogóle do Sądu nie stawić się. Nie
wiemy przecież jakie pytania Sąd (lub strony) ma zamiar nam zadać, czy te pytania
dotyczyć będą sfery życia zawodowego
objętego tajemnicą zawodową. Zwracam
tu uwagę na zapis art. 261 §2 kpc, w którym
stwierdza się, że świadek może odmówić
odpowiedzi na zadane pytanie jeżeli odpowiedź na to pytanie naruszyłaby tajem-
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nicę zawodową. Nie ma więc podstaw do
oświadczenia przed Sądem, że generalnie
odmawiamy składania zeznań.
Jeżeli w tym zdarzeniu w Pruszkowie
adwokat stwierdził, iż w ogóle odmawia
składania zeznań, a nie odmówił odpowiedzi na poszczególne pytania - to moim
zdaniem postawa taka jest niewłaściwa.
Odrębnym problemem powstałym poza
głównym tematem tego artykułu – jest to
czy ten Sąd słusznie podjął aż tak drastyczną
decyzję. Widocznie na Sali sądowej doszło
do dużego spięcia i Sąd poczuł się zmuszony do podjęcia aż tak drastycznej decyzji
(na marginesie Sąd w Pruszkowie decyzję o
tym areszcie po kilku dniach uchylił).
Korzystając z okazji chciałbym przypomnieć co jest objęte tą naszą tajemnicą
zawodową:
Cytowany wyżej art. 3 ust. 3 uorp stwierdza, iż jest to wszystko o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a nie w trakcie realizacji
pomocy prawnej.
Co to oznacza?
Otóż tajemnicą tą objęte są informacje uzyskane nie tylko od naszego klienta
któremu udzielamy pomocy prawnej ale
także uzyskane np. od przeciwnika procesowego albo od osoby trzeciej.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia
2. 06..2011 (sygn. SDI 13/11) zaproponował następujący sposób ustalenia zakresu
przedmiotowego tajemnicy zawodowej
stwierdzając ”(..) odnośnie związku między
wykonywaniem zawodu a uzyskaniem informacji należy przeprowadzić test conditio
sine qua non polegający na odpowiedzi
na pytanie, czy gdyby nie wykonywanie
czynności zawodowych stanowiących

treść danego zawodu jego przedstawiciel
uzyskałby daną wiadomość”. Odpowiedź
negatywna na to pytanie wskazuje na istnienie związku między wykonywaniem
naszego zawodu, a uzyskaną informacją,
a zarazem kwalifikuje co jest tą tajemnicą
zawodową.
Reasumując te rozważania pozwalam sobie zasugerować następujący
sposób działania jeżeli zostaniemy wezwani przez Sąd cywilny do składania
zeznań jako świadek:
–– stawić się musimy
–– obowiązani jesteśmy odpowiadać na
pytania które nie dotyczą informacji stanowiących tajemnicę zawodową
–– jeżeli padną pytania dotyczące tej tajemnicy obowiązkiem radcy prawnego
jest stwierdzenie, że odmawia odpowiedzi na to pytanie ze względu na tajemnicę zawodową.
Na marginesie pragnę też przypomnieć,
iż deliktem dyscyplinarnym – art. 20 KERP
- jest zgłoszenie wniosku dowodowego o
przesłuchanie w charakterze świadka innego radcy prawnego lub innej osoby, z którą
radca prawny może wspólnie wykonywać
zawód (np. adwokat, doradca podatkowy
itp.) na okoliczności objęte ich tajemnicą
zawodową. Przepis ten niestety nie zawsze
jest przestrzegany.
Kończąc raz jeszcze przepraszam, że
poruszyłem temat o którym już kiedyś
pisałem, ale uznałem, że ta wzbudzająca
kontrowersje i wątpliwości decyzja Sądu
Rejonowego w Pruszkowie wskazuje na
istniejące braki wiedzy dotyczące tak fundamentalnej zasady wykonywania zawodu
radcy prawnego czy też adwokata.
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r.pr. Barbara Konarzewska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Przepis art. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiący
załącznik do Uchwały Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 (dalej KERP), jest przepisem ogólnym. Nie istnieje żaden
katalog zachowań radcy prawnego,
które naruszają godność zawodu.
Jednakże, zgodnie z art. 64 ust.1
ustawy o radcach prawnych z
06.05.1982r (dalej Urp) radcowie
prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne nie
tylko z prawem lub zasadami etyki,
lecz także z godnością zawodu. Wykładni pojęcia godność zawodu
dokonują przede wszystkim w poszczególnych stanach faktycznych
sądy dyscyplinarne. Czy radca prawny wypowiadając pełnomocnictwo
i uzasadniając to utratą zaufania do
mocodawcy i przesyłając tę informację kontrahentowi mocodawcy narusza godność zawodu?
W sprawie, którą w tym artykule
przedstawię sądy dyscyplinarne I i II
instancji na to pytanie odpowiedzia46

ły twierdząco, jednakże w orzeczeniach wyraziły odmienne stanowiska
w zupełnie innej materii.
I tak, obwinieni dwaj radcowie
prawni prowadząc obsługę prawną
pokrzywdzonej spółki prawa handlowego, mając umocowanie w zakresie opracowania i sporządzenia
modelu przejęcia przez pokrzywdzonego szpitali, a także udział w
negocjacjach mających na celu
przejęcie szpitala w trakcie realizacji
umowy prowadzili m.in. rozmowy z
organem właścicielskim tego szpitala, ustalając warunki ewentualnego przejęcia. W czasie prowadzenia
tych rozmów prezes zarządu pokrzywdzonego podjął równoległe,
samodzielne rozmowy z organem
właścicielskim tego szpitala zmieniając ustalenia i podejmując działania sprzeczne z ustalonymi z obwinionymi radcami prawnymi, co
spowodowało, iż musieli się tłumaczyć przed organem właścicielskim
z takiego stanu rzeczy.
Radcowie prawni uznali, że działania prezesa zarządu pokrzywdzonego (dalej pokrzywdzonego) pod-
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ważają ich wiarygodność, co może
wpłynąć na ich pozycję rynkową, a
także negatywnie oddziaływać na
ich wizerunek na lokalnym rynku.
Wobec tego wypowiedzieli udzielone przez pokrzywdzonego pełnomocnictwo wskazując, iż następuje
to z uwagi na utratę zaufania radcy
prawnego w stosunku do pokrzywdzonego. Następnie wysłali to wypowiedzenie także do organu właścicielskiego tegoż szpitala.
Rzecznik Dyscyplinarny we
wniosku o ukaranie domagał się
ukarania radców prawnych za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego (art. 64 ust.1 ustawy o radcach
prawnych w zw. z art.11 ust.2 KERP).
W toku postępowania dyscyplinarnego doszło do zawarcia ugody pomiędzy obwinionymi a pokrzywdzonym, który cofnął skargę. Jednakże
Rzecznik Dyscyplinarny podtrzymał
wniosek o ukaranie.
Cofnięcie skargi przez pokrzywdzonego – w sensie proceduralnym
– nie ma wpływu na dalszy bieg
postępowania dyscyplinarnego. W
toku całego postępowania obwinieni konsekwentnie nie przyznawali
się do winy. Potwierdzając, że wypowiedzenia pełnomocnictw przesłali do organu właścicielskiego, tj.
urzędu miasta podkreślili, iż mieli
prawo wypowiedzenia z powodu
utraty zaufania do swojego klienta. Ponadto mogli poinformować
także o podstawie wypowiedzenia
pełnomocnictwa i nie uważali, by
swoim działaniem naruszyli zasa-

dy etyki radców prawnych. Wskazywali, iż w treści wypowiedzenia
pełnomocnictwa podali jedynie
przesłankę ustawową podstawy
stosunku prawnego, której utrata
może skutkować wypowiedzeniem
pełnomocnictwa. Ponadto podkreślili, że ich zdaniem pokrzywdzony
nie doznał żadnej szkody na skutek
wypowiedzeń pełnomocnictw i nie
utracił wiarygodności.
Zdaniem Sądu I instancji (dalej OSD) działania podjęte przez
radców prawnych stanowią czyn,
który w swoich skutkach podważył
zaufanie do zawodu radcy prawnego. Sąd podkreślił, iż nie ma żadnych
podstaw do przyjęcia za słuszną
praktykę wskazywania drugiej stronie (kontrahentowi, przeciwnikowi,
organowi, sądowi) przyczyny, dla
której następuje wypowiedzenie
pełnomocnictwa. Przyczyna, a to
utrata zaufania może być wskazana
wyłącznie w ramach korespondencji
prowadzonej pomiędzy pełnomocnikiem a mocodawcą. Wystarczającym byłoby wysłanie do kontrahenta informacji o wypowiedzeniu
pełnomocnictwa i zakończeniem
współpracy w ramach realizacji dalszego projektu, bez wskazywania
utraty zaufania jako przyczyny wypowiedzenia pełnomocnictwa. Okoliczność, że pokrzywdzony w toku
postępowania cofnął skargę a także to, że strony zawarły ugodę nie
mógł być decydujący co do samego
sprawstwa obwinionych i nie mógł
determinować ich uniewinnienia.
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OSD uznał, że za opisany czyn odpowiednią będzie kara upomnienia jako adekwatna do popełnionego czynu, a jednocześnie stanowiąca
wyraz braku akceptacji sądu do podejmowania tego typu działań.
Od orzeczenia obwinieni wnieśli
jednakowe w treści odwołania wnosząc o zmianę orzeczenia i uniewinnienie. Jednym z zarzutów w przedmiocie obrazy przepisów prawa
materialnego był art.11 ust.2 KERP
poprzez jego błędną wykładnię i
ustalenie, że istnieje bezwzględny
zakaz informowania o utracie zaufania jako podstawy wypowiedzenia
pełnomocnictwa.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
(dalej WSD) ustalając, że poczynione przez Sąd I instancji ustalenia
faktyczne są prawidłowe i nie budzą wątpliwości, potwierdził że ma
rację tenże sąd uznając informowanie kontrahenta mocodawcy o
tym, iż wypowiedzenie pełnomocnictwa następuje z powodu utraty
zaufania do klienta jest całkowicie
niepotrzebne, a nadto może wywołać przekonanie, iż jego partner w
negocjacjach jest niewiarygodny.
Wprawdzie radca prawny może wypowiedzieć pełnomocnictwo z powodu utraty zaufania do swojego
mocodawcy, jednakże nie powinien
informować o przyczynie wypowiedzenia kontrahenta mocodawcy czy
osoby trzeciej, szczególnie w kontekście niniejszej sprawy. Ustalony
bezspornie stan faktyczny wskazuje
na działanie umyślne obwinionych.
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Wyższy Sąd Dyscyplinarny (dalej
WSD) także nie dopatrzył się w niniejszej sprawie stanu wyższej konieczności w działaniu radców prawnych. Ponadto doszedł do wniosku,
że radca prawny powinien w pierwszej kolejności chronić interes swojego klienta, który był pokrzywdzony
a nie osób trzecich.
WSD nie kwestionując, że istniała
rzeczowa potrzeba wypowiedzenia
pełnomocnictwa,
zakwestionował zasadność poinformowania
osoby trzeciej o przyczynie jego
wypowiedzenia. WSD inaczej niż
sąd I instancji ocenił fakt cofnięcia
przez pokrzywdzonego skargi oraz
pojednania się obwinionych z pokrzywdzonym. Przyznał rację OSD,
że cofnięcie skargi przez pokrzywdzonego w trakcie postępowania, a
także okoliczność że strony zawarły ugodę, nie mógł być decydujący
co do sprawstwa obwinionych i nie
mógł determinować ich uniewinnienia (czego domagali się radcowie
prawni). Cofnięcie skargi przez pokrzywdzonego nie ma wprawdzie
wpływu w sensie proceduralnym na
dalszy bieg postępowania dyscyplinarnego. Jednakże, zdaniem WSD,
cofnięcie skargi i zawarcie ugody
przez strony w toku postępowania
obniżyło społeczną szkodliwość
deliktu dyscyplinarnego, co miało
miejsce w konkretnej sprawie.
Zdaniem składu orzekającego to,
że radcowie prawni w trakcie postępowania doprowadzili do ugody z
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pokrzywdzonym i do cofnięcia skargi
cyt. „ można odczytać jako udzieloną
post factum aprobatę na uprzednio
kwestionowane zachowanie radców prawnych”. Pokrzywdzony jako
dzierżyciel dobra mającego wartość
społeczną poprzez cofnięcie skargi
uznał, że zachowanie Obwinionych
nie było karygodne i powołując
się na wyrok Sądu Najwyższego z
09.05.2003.r III KK 217/02 „Wychodząc z funkcji i cech prawa karnego
należy stwierdzić, że odpowiedzialność karna wiąże się z czynem o takim stopniu społecznego niebezpieczeństwa, iż czyn ten jest karygodny.
Element karygodności czynu jako
niezbędny element struktury przestępstwa wprowadził ustawodawca w art. 1§2 k.k.” Powołując się na
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 24.04.2008. II AKa 102/08, że
„znikoma szkodliwość czynu powoduje wprawdzie, że czyn nie stano-

wi przestępstwa (art. 1§2 k.k. ) ale
ustawodawca uznaje, że z uwagi na
popełnienie czynu zabronionego z
wypełnieniem wszystkich jego znamion sprawca nie może być uniewinniony choćby nikłą szkodliwość
ustalono dopiero na przewodzie
sądowym. Znikomość szkodliwości
społecznej czynu może być powodem wydania wyroku umarzającego”. Zatem WSD na podstawie art
17§1 pkt.3 k.p.k. w zw. z art.741
Urp umorzył postępowanie.
W/opisane orzeczenie jest wyrazem stanowiska składu orzekającego WSD w konkretnej sprawie.
Z pewnością nie należy wyciągać
z niego wniosku, iż każde zawarcie
ugody obwinionego ze skarżącym w
toku postępowania dyscyplinarnego
spowoduje umorzenie z uwagi na
znikomą szkodliwość czynu.
Orzeczenie WSD jest prawomocne.
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EDUKACJA PRAWNA

Rzecz o edukacji prawnej
Grzegorz Chycki
Radca prawny
Koordynator Lokalny obchodów EDP
Koordynator edukacji prawnej

Szanowni Czytelnicy! Ponownie
mam przyjemność przybliżyć Państwu
kwestie związane z edukacją prawną
i działalnością naszej Izby oraz jej Komisji
ds. edukacji prawnej w roku 2018.
Jak Państwo pewnie wiecie, nasza
Izba począwszy od 2014 r. realizuje
program edukacji prawnej dla uczniów szkół licealnych w oparciu o zawierane porozumienia cywilnoprawne
z poszczególnymi liceami z terenu województwa śląskiego. Jest to zatem już
5 rok kalendarzowy i szkolny, w którym
ten program działa. Z dumą można
powiedzieć, że już 2 roczniki przeszły
i skończyły pełny 3-letni kurs. Dla przypomnienia warto wskazać, że porozumienie zostało jak do tej pory zawarte z II
Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w 2014r. z Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
w 2017r., a w 2018r. z III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Katowicach. Z tym ostatnim liceum
program obejmuje aż 50 godzin lekcyj50

nych. Prowadzone są rozmowy z jedną
ze szkół w Dąbrowie Górniczej. Warto
dodać – co jest dla naszej izby powodem do dumy, że tym razem to Liceum
im. Mickiewicza zgłosiło się o przeprowadzenie i wdrożenie programu, pewnie choć nie tylko na skutek reklamy
jaką zrobiły nasze działania w dwóch
pozostałych szkołach. Program edukacji
prawnej z celem promocji korzystania
z usług radcy prawnego, uświadamiania potrzeby i konieczności korzystania
z tych usług oraz uświadamiania istnienia prawa i jego skomplikowanej natury
to niejedyne działania Izby i jej komisji
w tym zakresie.
Rok 2018 był bogaty pod względem
wydarzeń edukacyjno-promocyjnych.
W styczniu na zaproszenie właśnie z III
Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Katowicach przedstawiciel Izby i przewodniczący Komisji,
a niżej podpisany miał zaszczyt i przyjemność prezentować stanowisko
Izby i podejście do edukacji prawnej
na organizowanym w salach Muzeum
Śląskiego symulacji obrad ONZ – im-
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preza pod nazwą KATMUN. Samo wydarzenie odbywało się pod głównym
patronatem Ambasady USA i z udziałem Pani Konsul USA. Nasza Izba również objęła patronat. Wydarzenie niesamowite, a uczestnicy tj. uczniowie
pod względem wiedzy i przygotowania obezwładniająco doskonali. Dość
przekazać, że całość odbywała się
w języku angielskim – niżej podpisany
również się do tego musiał dostosować, co wywołało pewien dreszczyk
stresu, ale jak pokazuje zaproszenie do
organizacji programu edukacji chyba
jednak skutecznie – z pełnym odwzorowaniem obrad poszczególnych organów ONZ. Piękna, godna kontynuowania i wspierania inicjatywa warta
patronatu naszej Izby.
Zamieszczone zdjęcie uzyskałem
dzięki uprzejmości tej szkoły, której
dziękuję za oprawę fotograficzną wydarzenia.

Dalej idąc w marcu oraz na przełomie maja i czerwca – przygotowano
i zrealizowano Ogólnopolską Akademię – Konkurs Wiedzy o Prawie – III
edycja. Izba organizowała etap okręgowy. W tym celu, jak w latach ubiegłych, wynajęto aulę na Uniwersytecie
Śląskim, zapewniono catering. Uczestnicy dopisali i w tym roku było ich na
tymże etapie 38. Tegoroczne zasady
jednak uległy zmianie i zostały mocno
zaostrzone. Nie tylko materiał merytoryczny, w ocenie niżej podpisanego wymagający, to i zasady wyboru
dość rygorystyczne. Tym razem bowiem wybieraliśmy tylko 2 finalistów
w poszczególnych grupach tj. szkoły podstawowe i z klas wygaszanych
gimnazjów. Zwycięzcami zostali Piotr
Kaźmierczak – także finalista z 2017r.
w grupie szkół podstawowych i Karolina Kopeć w grupie klas wygaszanych
gimnazjów.
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Kolejnym istotnym wydarzeniem
było celebrowanie ustanowionego przez
Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), a przesuniętego
na 25 październik Europejskiego Dnia
Prawnika. W tym roku pod hasłem Dlaczego prawnicy mają znaczenie: Obrona
obrońców prawa. Niestety podobnie jak
w zeszłym roku wsparcie ze strony KIRP
było znikome, a o Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma niestety czegokolwiek do napisania. Nasza Izba uznając
to za pewną, smutną normę i w tym
roku samodzielnie i z pełnym zaangażowaniem podjęła się organizacji tego
wydarzenia. Ponownie jak w zeszłym
roku należy przypomnieć, że Europejski
Dzień Prawnika ustanowiła CCBE w celu
promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby propagować zawód
prawnika jako obrońcy praw człowieka,
wspierającego budowę społeczeństwa
obywatelskiego.
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W tym roku również wystąpiłem
z propozycją do naszych szanownych
koleżanek i kolegów o przeprowadzenie lekcji na temat prawa i zawodu
radcy prawnego w wybranych przez
siebie szkołach. No niestety, ku mojemu
zaskoczeniu, jedynie garstka osób, które do tej pory przez ostatnie lata brała
w tym udział podjęła się tego zadania.
Cóż trudno, a ocenę pozostawiam czytającym. Tendencja zarysowała zresztą
się w latach poprzednich i się nasila. Na
szczęście i to jest coś na czym warto
budować przyszłość izby i relacji międzyludzkich jest to, że wypróbowana
w bojach edukacyjnych kadra stawiła
się w pełnej gotowości i z pełnym zaangażowaniem i werwą podobnie jak
w latach 2014r. i 2015r. i 2016r. i 2017r.
Obchody główne tradycyjnie odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Konopnickiej w Katowicach, gdzie kolejny rok już 5 prowadzony jest program
edukacji prawnej.
Z tej też okazji w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
przygotowano przy udziale prowadzących zajęcia z edukacji prawniczej radców
prawnych, a to: niżej podpisanego Grzegorza Chyckiego – Lokalnego Koordynatora
obchodów Europejskiego Dnia Prawnika
i Koordynatora edukacji prawnej, Adama
Jasiewicza – obecnie sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz Tomasza Raka. Wydarzenie tym razem składało się z symulacji 3
rozpraw i konkursu prawniczego.
Symulacje rozpraw odbyły się wg
zasad jakie opracowano jeszcze w roku
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2014. Oczywiście były to 3 scenariusze
dla 5 osób każdy, zatem wzięło w nich
czynny udział łącznie 15 uczniów. Scenariusze opracował ponownie niżej podpisany na bazie autentycznych spraw
z własnej praktyki zawodowej. Przewidziano scenariusze: rozprawy z zakresu
prawa cywilnego – wady pojazdu; z prawa pracy – rozwiązania umowy o pracę
z uwagi na mobbing. Kolejna to sprawa
z zakresu prawa rodzinnego – o rozwód.
To ukłon w stronę palącego zapotrzebowania młodej części naszego społeczeństwa i wyraźnie oraz dobitnie zgłaszanych próśb o taką właśnie sprawę. Jak
wiadomo w takich sprawach umiejętności aktorskie są bowiem wskazane, co dodaje barwności obchodom, choć w tym
roku, o czym niżej, zaskoczeniem była
sama oprawa akurat dwóch pozostałych
symulacji. Jak zwykle dzięki uprzejmości
naszych edukatorów wszyscy uczniowie
zostali wyposażeni w togi radcowskie.
Skład jury był kompletny i poważny i weszli do niego: mec. Grzegorz Chycki, mec.
Adam Jasiewicz, mec. Tomasz Rak i ze
strony szkoły do jury weszli nauczyciele: Panie Anna Ptaszyńska-Zaród i Anna
Richter. Uczniowie w rolach stron byli
odpowiednio do charakteru przebrani,
modulowali głos, korzystali z rekwizytów. Co więcej zadbano 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.
Jednakże w tym roku uczniowie
przeszli samych siebie. Tym razem i to
w sprawach nie rozwodowych mieliśmy

postępowania dowodowe z wyświetlaniem na telebimie filmu – jako dowód
mobbingu zaś w sprawie o wadę pojazdu zeznania świadka. Warto dodać,
że było to całkowite zaskoczenia dla nas
edukatorów – jako wyłączna i samodzielna inicjatywa uczniów. Trzeba też
dodać uczniów klas I i II. Sposób prezentacji i samej symulacji zdecydowanie na najwyższym i najlepszym jak do
tej pory poziomie także merytorycznie.
Jury po burzliwych obradach korzystając z opracowanych także tym razem
specjalnie na tę okazję, przez niżej podpisanego, kart ocen zawierających kryteria: poprawności merytorycznej, doboru
słownictwa, stylu wypowiedzi, postawy,
zachowania i kultury oraz ogólnego wrażenia i korzystając z opracowanej punktacji wybrało 3 laureatów: I miejsce uczeń
Igor Parys z klasy 1a2, II miejsce uczennica
Zofia Westerowska z klasy 2a i III miejsce
uczennica Agata Ulczok z klasy 1a1.
Jak w zeszłym roku odbył się także konkurs prawniczy – dwuetapowy.
Pierwszy etap to test 15-minutowy
składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania obejmowały
zagadnienie z dotychczasowej edukacji prawnej oraz elementy Kodeksu
Cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu
Rodzinnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. Do konkursu stanęło
21 osób z czego do drugiego etapu
– części ustnej zakwalifikowało się 10
uczestników. Skład jury był zawodowy
z uwagi na merytoryczno-prawną zawartość pytań: mec. Grzegorz Chycki,
mec. Adam Jasiewicz i mec. Tomasz
Rak. W tym roku walka była zacięta ku
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Zamieszczone zdjęcie uzyskałem dzięki uprzejmości szkoły, której dziękuję za
oprawę fotograficzną wydarzenia
zaskoczeniu, ale i zadowoleniu komisji. Dość powiedzieć, że tur losowania
pytań na etapie ustnym było aż 8 Jury
po komisyjnym sprawdzeniu prac i wynikach ustnych wybrało 3 laureatów:
I miejsce uczennica Beata Habryka z klasy 2h, II miejsce uczennica Weronika Urbanek z klasy 3a1 i III miejsce uczennica
Natalia Szromek z klasy 3a1.
Być może – choć liczę, że nie przede wszystkim – takie zaangażowanie
i końcowy efekt to skutek nagród. Co do
nagród właśnie, bo to już tradycja także
tym razem zostały przewidziane i zakupione ze środków Izby. W tym roku
nagrodami były drony, okulary VR, słuchawki, wszystkie znanej marki. W imieniu Dziekana Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Katowicach nagrody i dyplomy w okolicznościowych – z logo
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Izby – opakowaniach, wręczył Koordynator mec. Grzegorz Chycki.
Wreszcie na przełomie listopada
i grudnia został przygotowany i zorganizowany drugi już Konkurs Plastyczny
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu działania Izby. Tym razem
pod nazwą „Ilustracje Przygód Prawnych Mądrej Sówki Zosi”. Materiałem
do ilustracji były przypowieści o Mądrej
Sówce Zosi autorstwa naszego rzecznika mec. Macieja Czajkowskiego.
Sam konkurs ustanowiony w drodze zarządzenia Dziekana odbywał się
według zasad regulaminu z poszanowaniem zasad RODO i prawa autorskiego w dniach od 2 listopada do 15
grudnia. Prace w dowolniej formie były
nadsyłane do Izby do dnia 30 listopada. W tym roku konkurs zyskał wspar-

EDUKACJA PRAWNA

cie Kuratorium Oświaty w Katowicach,
który umieścił ogłoszenie o nim na
swojej stronie.
Prace były oceniane przez komisję konkursową w składzie mec.
Grzegorz Chycki, mec. Katarzyna
Jabłońska, mec. Zbigniew Głodny i mec. Maciej Czajkowski. I teraz
wiadomości sensacyjne. Szanowni
czytelnicy, konkurs przeszedł nasze
najśmielsze oczekiwania z czego jestem osobiście dumny. Dla przypomnienia w poprzednim konkursie
wpłynęło 30 prac. W tym aktualnym
– Uwaga!!! – ponad 300!!!. Ta ilość
stanowiła dla komisji ogromny wysiłek wyboru ale połączony z rozpierającą dumą i satysfakcją. To jeszcze
nie koniec i tu zwracam się do autorów prac, Kochane Dzieciaki!!! to
co nadeszło wstrząsnęło, onieśmieliło i zdumiało komisję. Po pierwsze

technika – niesamowita, obok prac
olejnych na płótnach, w ramach, po
akwarele, pastele, plastelina, modelina papier-mâché, tekturę, wycinanka, wyklejanka po …. papier ścierny,
folię aluminiową. Po drugie style od
impresjonizmy po realizm. Po trzecie
trafność skojarzeń i adekwatność do
okazanego tekstu. Super, wspaniale.
Wybrano 3 prace jako miejsca premiowane i aż 14 wyróżnień. Tutaj zmieniono regulamin, gdzie wyróżnień miało być 9 ale nie sposób było pominąć
niektóre prace. Przyznano I miejsce dla
Mileny Kuźma, uczennicy klasy 2b ze
Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza
w Grojcu, Oświęcim; II dla Marty Czapczyńskiej, uczennicy klasy I ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej
oraz III miejsce dla Wojciecha Balickiego ucznia ze Szkoły Podstawowej im. J.
Baranowskiego w Sławkowie.

I miejsce
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II miejsce

Komisja stwierdziła, że z uwagi na
walory 3 główne prace zawisną na
ścianach Izby, tym bardziej, że dwie
z nich mają formę obrazów w ramach!!!
Niezależnie od powyższego zgodnie z regulaminem 3 pierwsze miejsca
zostaną nagrodzone rzeczowo i dyplomami, a nadto prace będą prezentowane na stronach oficjalnej Izby na
facebooku naszej Izby oraz w kwartalniku a także wydane wraz z tekstem
przypowieści jako książeczki.
Z dumą prezentuję trzy pierwsze
miejsca.
Pozostaje serdecznie podziękować
i wyrazić uznanie dla wszystkich osób
zaangażowanych w prace komisji
edukacji prawnej w naszej Izbie i przygotowanie wszystkich wydarzeń.
Grzegorz ChyckI

III miejsce
56

KULTURA

Muzyka, która zbliża ludzi
i podobno (Jerzy Waldorff)
łagodzi obyczaje,
czyli zaproszenie do świata sztuki
Maria Nogaj

radca prawny

Motto: Pokochaj Muzykę a ona da ci chwile prawdziwego szczęścia
(moje, sprawdzone).
Wstęp – „nasi” śpiewacy w świecie
i rok Moniuszkowski
Rok 2019 został przez Sejm Rzeczypospolitej ogłoszony rokiem Stanisława
Moniuszki, a nasi słynni i wspaniali śpiewacy, którzy od lat święcą tryumfy na
świecie, wykorzystując przy tym każdą
okazję do promowania polskiej muzyki,
planują z tej okazji pokazać także publiczności w Wiedniu „Halkę”.
Moim skromnym zdaniem przynajmniej dwie opery Moniuszki, „Halka”
i „Straszny Dwór”, urodą muzyki, w tym
niektórymi ariami mogą konkurować z najlepszymi operami na świecie. Bowiem, dalej moim skromnym zdaniem, np. aria
Macieja ze „Strasznego Dworu” należy do
najpiękniejszych arii basowych, a arie Jontka z „Halki” czy aria z kurantem Stefana ze

„Strasznego Dworu”, do najpiękniejszych
arii tenorowych. Z kolei mazur ze „Strasznego Dworu” czy „Halki” potrafi mnie rozpalić
bardziej, anieli rozsławiony paryski kankan.
Tylko trzeba żeby ludzie to zobaczyli w najlepszym wykonaniu. I tak np. jedynie Piotr
Beczała potrafi mnie wzruszyć do łez arią
Stefana, czy też arią Jontka, a nasi dość liczni „chłopcy”, śpiewający swoimi wspaniałymi barytonami, czy też bas barytonami
są z kolei idealnymi wykonawcami ról Zbigniewa lub Miecznika (Straszny Dwór/, czy
też „barytonowych” bohaterów z „Halki”.
A reżyserem tych oper obowiązkowo powinien być Mariusz Treliński, oczywiście
razem z Borysem Kudličką. Dobrze też byłoby, gdyby dyrygentem był np. Łukasz Borowicz, laureat paszportu Polityki, mający
za sobą ciekawe doświadczenia operowe.
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I żeby to wszystko miało miejsce właśnie
w Wiedniu. Marzenie? Ale takie, które ma
szanse na spełnienie. Jak bowiem „ćwierkają wróble,” 14 grudnia br. na deskach Theater an der Wien w Wiedniu, z okazji roku
Moniuszkowskiego ma być wystawiona
właśnie „Halka” z udziałem przywołanych
i wymarzonych przeze mnie artystów, tzn.
Piotra Beczały (tenor, od dawna inicjator
tego pomysłu, o czym mówił w kilku wywiadach) i Tomasza Koniecznego, wspaniały bas baryton – w reżyserii Mariusza
Trelińskiego i z Łukaszem Borowiczem jako
dyrygentem. Polacy, o czym jestem przekonana, nie zawiodą również na widowni, o ile tylko uda im się zdobyć bilety. Ale
przecież „Polak potrafi”! A tak przy okazji,
to Polacy od pewnego czasu dość licznie
zapełniają widownię scen muzycznych
Wiednia, a także Londynu. Z kolei rok Moniuszki będzie celebrowany w kilku krajach
świata, np. Japonii (Tokio) oraz na Litwie
(również „Halka”).
O większości z przywołanych wyżej artystów pisałam, i to sporo, w moich wcześniejszych artykułach/gawędach, przy okazji
transmitowanych z MET w systemie „live”
oper wystawianych z ich udziałem. Z wyjątkiem jednego, o którym ostatnio głośno
i którego premierowy występ w MET będzie miał miejsce w niedalekiej przyszłości.
Mowa o ulubieńcu Wiednia, a ostatnio
także publiczności festiwalu w Bayreuth,
gdzie wystawia się wyłącznie opery Ryszarda Wagnera, laureacie, między innymi
znaczącego odznaczenia „Kammersanger
Opery Wiedeńskiej”, co oznacza śpiewaka,
który w historii tej opery w sposób wyrazisty zaznaczył swoją obecność. Artyście
wspaniałym i bardzo przystojnym, czyli
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o Tomaszu Koniecznym. Dodajmy Artyście, który pochodzi i studiował w Łodzi
w Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej,
jako aktor występował, a potem przez
całe życie przyjaźnił się z Andrzejem Wajdą (które to doświadczenie, jak powiedział
w jednym z wywiadów, bardzo pomaga
mu w oddawaniu wiarygodności przedstawianym przez niego bohaterom operowym), a który marzy o tym, żeby być
reżyserem. Człowieku bardzo pracowitym
i jednocześnie pogodnym, znakomitym
śpiewaku, jak pisałam wyżej: obdarzonym
pięknym w barwie bas barytonem, przed
którym świat artystyczny stoi otworem.
A zatem trzymajmy za niego kciuki.
Dwie piękne opery z „naszymi,”
transmitowane z MET
W miesiącach styczniu i lutym 2019
z MET w systemie HD live transmitowane były na cały świat dwie piękne opery: „Adriana Lecouvreur” Francesca
Cilea i „Carmen” Georgesa Bizeta.
Obydwie z udziałem naszych rodaków,
a właściwie rodaka Piotra Beczały i rodaczki Aleksandry Kurzak, w związku
z czym zapewne w Polsce na transmisjach, a w Katowicach z całą pewnością,
sale kinowe pękały w szwach. Tym bardziej, że libretto pierwszej było częściowo
związane z XVII-wieczną Polską a w „Carmen” występowało sławne małżeństwo:
sopran Aleksandra Kurzak i jej mąż, występujący regularnie w MET, wspaniały tenor
Roberto Alagna, który śpiewał główną
rolę męską, Don Josego (Kurzak śpiewała
sopranową partię Michaeli).
W „Adrianie Lecouvreur” tytułową
rolę najznakomitszej aktorki francuskiej XVII
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wieku, która zrewolucjonizowała ówczesny
teatr, porzucając recytatorski i patetyczny
styl na rzecz interpretacji roli bardziej przypominającej naturalną wymowę, jednak
przy zachowaniu idealnej dykcji, śpiewała
współczesna diva operowa, wieloletnia
gwiazda MET, o której też wielokrotnie pisałam na łamach naszego „radcy.pl”, rosyjska śpiewaczka Anna Netrepko, nazywana przez Piotra Beczałę po prostu Ania. Jak
wynika z wywiadu udzielonego w przerwie spektaklu przez mojego ulubionego
reżysera operowego (poza Mariuszem Trelińskim) Sir Davida MCVicara: cała koncepcja przedstawienia opierała się na tym,
że współczesna diva gra historyczną
divę. Anna Netrepko jest wielką śpiewaczką, która cały czas pracuje nad swoim głosem i czuło się, że do tej roli podeszła bardzo odpowiedzialnie. Niemniej ja osobiście
odniosłam wrażenie, że oczekiwania realizatorów związane z taką właśnie koncepcją nieco ją przytłoczyły. Dlatego bardziej
podobała mi się ciągle świeża, obdarzona
pięknym mezzosopranem połączonym
z talentem aktorskim, gruzińska śpiewaczka
Anita Rachvelishvili śpiewająca rywalkę
Adriany, księżnę de Boullion. O śpiewaczce
tej, również z entuzjazmem, pisałam przy
okazji ostatniej premiery w MET „Aidy”,
w której obydwie śpiewaczki też były
rywalkami. Tak to już jest w operach, że
zazwyczaj szczęśliwą rywalką, a przy okazji
tragiczną bohaterką, jest sopranistka.
Z wyjątkiem „Carmen”, o której będzie
poniżej. Natomiast tragiczny w skutkach
konflikt między bohaterkami opery
wynikał z tego, że Piotr Beczała, śpiewający, jak zwykle przepięknie, kochanka obydwu kobiet i jednocześnie syna niegdysiej-

szego króla Polski, pełnego temperamentu
Augusta Mocnego, nie mógł się zdecydować, czy chce być ze sławną aktorką z miłości, czy też z ustosunkowaną księżną dla
kariery. I dlatego w konsekwencji doprowadził do tragedii, bo zakochana w nim
aktorka wprawdzie uratowała z miłości
reputację, a może i życie księżnej, ale ta ją
za to otruła. Tak to jest z tymi elitami i niewiernymi mężczyznami. Przepiękną muzykę do tej opery napisał Francesco Cilea,
kompozytor urodzony w 1866 roku we
Włoszech, przedstawiciel nurtu nazywanego weryzmem. Do tej kategorii kompozytorów, którzy libretto swoich oper opierali
na problematyce społecznej, a nie tylko na
wydumanych tematach miłosnych, należał
też główny bohater niniejszego artykułu,
czyli Stanisław Moniuszko, ale również Pietro Mascagni, Ruggiero Leoncavallo oraz
Giacomo Puccini.
Zaryzykuję, że do tego nurtu można by zaliczyć też „Carmen” Georgesa
Bizeta, kompozytora ery romantyzmu
(ur. 1838), należącą do oper najbardziej
melodyjnych i najczęściej grywanych. Aż
wierzyć się nie chce, że jak mówi tradycja,
premiera „Carmen” została przyjęta źle i że
w konsekwencji doprowadziło to kompozytora, podobno neurotyka, wielbionego
od dziecka za ogromny talent muzyczny,
do przedwczesnej śmierci. Ja, nie będąc
w tym oryginalną, operą „Carmen” się
zachwycam i dlatego ilekroć bywałam
w Paryżu, to starałam się odwiedzać słynny
cmentarz Pere-Lachaise, a tam groby moich ulubionych kompozytorów, Chopina
i Bizeta. Przy grobie Bizeta czasami cichutko
nuciłam habanerę i kuplety torreadora. Nie
mogłam jednak nucić żadnej z pięknych
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sequiidilli, bo je się najpierw śpiewa, a potem tańczy, w dodatku z obowiązkowym
udziałem partnera, a to już na cmentarzu
byłoby raczej niewskazane.
Fabułę tej opery o niecnej, a zarazem
tragicznej cygance o imieniu Carmen
– Carmencita, każdy zna, więc nie będę
jej opisywać. Przypomnę tylko, że oparta
jest na postaci stworzonej przez słynnego
francuskiego dramaturga i pisarza, przedstawiciela epoki romantyzmu (do dziś
obowiązkowa lektura w szkołach francuskich), który studiował, m. innymi prawo
na uniwersytecie paryskim, Prospera
Merimee. Za to skupię się na polsko-francuskiej parze wykonawców: Aleksandrze
Kurzak i Robercie Alagna, który już przedstawia się jako trochę Polak i zawsze pozdrawia rodzinę w Polsce. Mnie podobało
się to, że zarówno ten jeden z najbardziej
rozpoznawalnych tenorów współczesnego świata, występujący od lat regularnie
w MET, jak również jego piękna i też już
sławna żona, śpiewali swoje partie nie
tylko bardzo pięknie, ale co ważne, nadali
kreowanym bohaterom dużo wiarygodności, tak że owacje widowni były jak najbardziej zasłużone. Również, a właściwie
zwłaszcza, Clementine Margaine, Francuzka obdarzona wyrazistym mezzosopranem, w roli tytułowej bohaterki opery
była po prostu świetna, tak głosowo jak
i aktorsko.
Reasumując, był to spektakl bardzo
dobry i bardzo wyrazisty, cechujący się
sporym tempem, niejako naturalnym dla
tej pełnej niesłychanych emocji i ekspresji opery. Dodatkowo spektakl wzbogacał wprowadzający w fabułę każdego
aktu balet, charakterystyczny dla opery
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francuskiej, a pewnej „społecznej” wiarygodności dodawały mu występujące
w nim dzieci. Oglądałam z zapartym
tchem!! Jeżeli będzie powtórka w lecie,
to gorąco polecam.
A teraz muzyka symfoniczna, czyli Filharmonia i NOSPR – koniec roku
2018 i początek 2019.
W Katowickiej Filharmonii im. Henryka
Góreckiego najbardziej zapadły mi w pamięć trzy spektakle, każdy inny, a jednocześnie fascynujący w swoim rodzaju. Zacznę chronologicznie od wystawionego
30 listopada 2018 r. „Requiem” Giuseppe
Verdiego, kompozytora w zasadzie operowego. Utwór ten jest wystawiany stosunkowo rzadko i ja miałam okazję usłyszeć
go na żywo po raz pierwszy w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Śląskiej. Dyrygentem był znakomity
Mirosław Jacek Błaszczyk, do niedawna dyrektor Filharmonii Katowickiej,
bowiem od 8 listopada 2018 roku Filharmonią tą zarządza Adam Wesołowski,
kompozytor i menedżer kultury. Monumentalne Requiem (Messa da Requiem
na sopran, alt tenor i bas, chór mieszany
i orkiestrę), skomponowane w roku 1874
przeszło do historii jako dzieło wybitne, scalające humanistyczne przesłanie
chrześcijańskie ze stylem operowym. Zawsze podziwiałam maestro Błaszczyka za
to, że nie bał się w stosunkowo niedużym,
acz uroczym wnętrzu katowickiej Filharmonii wystawiać monumentalne oratoria,
czasami bardzo rzadko grywane. Chwała
mu za to, bo jakkolwiek Katowice mają kilka scen muzycznych, to tej klasy oratoria
są wystawiane bardzo rzadko. Dla mnie
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typowym przykładem trudności, na które
natrafiają szczególnie soliści operowi jest
to, że śpiewają w oratorium stosując manierę operową, tzn. eksponują siebie, co
w operze jest nawet wskazane, nie starając się jednak do końca po prostu utożsamić się z muzyką i treściami, często metafizycznymi, które ona w tym przypadku
podaje. W spektaklu katowickim, moim
zdaniem, błędu tego nie ustrzegli się panowie soliści. Natomiast kobiety, Iwona
Socha – sopran i Roksana Wardenga – alt,
były bardzo dobre i doskonale wiedziały,
że śpiewają w oratorium, a nie w operze.
Maestro Błaszczyk całość poprowadził jak
zwykle z dużą brawurą tak, że w końcowej
części Dies irae przeszedł mnie dreszcz
przerażenia. Na szczęście potem nastąpiło
uspokajające Libera me, Domine. I do
domu wróciłam szczęśliwa i jednocześnie pełna emocji. Dlatego cieszę się, że
maestro M.J. Błaszczyk nadal kontynuuje
tę linię, bowiem w najbliższym czasie zostanie wystawiona „Uczta Baltazara”
Williama Waltona, którą też usłyszę po
raz pierwszy.
W grudniu z kolei, ponieważ zbliżał
się czas Bożego Narodzenia, w Filharmonii wystąpiła popularna kapela z Podhala
Jana Karpiela-Bułecki, z oryginalnym repertuarem pastorałek Podhala i innych
regionów Podtatrza. Mieliśmy zatem
ogromną przyjemność posłuchania niezwykle urokliwych pastorałek, z których
niektóre ja ostatni raz słyszałam w dzieciństwie w wykonaniu mojego Taty, a niektóre z nich były rodem ze Słowacji oraz Spiszu i Orawy. Góralskie śpiewy przerywane
były opowieściami „maestro” Karpiela
– Bułecki, dzięki czemu zrozumiałam, dla-

czego Orawianom czasami zdarzało się
„zarąbać” niektórych naszych. Oczywiście
za owieczki i barany, które naszym zdarzało się z kolei im wykradać. Powiedziałoby
się, samo życie. A ja za niezapomnianym
patronem katowickiej Filharmonii, Henrykiem Mikołajem Góreckim, tylko powtórzę: „Moje Podhale, Ukochane Podhale”.
Na koniec wydarzeń w Filharmonii
w styczniu 2019, dzięki pomysłowi jak
zwykle znakomitej Mec. Katarzyny
Jabłońskiej, w licznym towarzystwie
koleżanek i kolegów radców prawnych,
usłyszeliśmy: na początek znany „szlagier”
wspaniałego Jana Sebastiana Bacha
„Toccatę i Fugę d-moll BWV 565, następnie „Bernardus Fresken Koncert
na flet, organy i orkiestrę” Enjotta
Schneudera i na koniec kolejny szlagier,
tym razem słynny „La Valse” Maurice
Ravela, który jest z kolei uznawany za
jeden z trzech najpiękniejszych walców,
które były kiedykolwiek skomponowane.
Pozostałe dwa zostały skomponowane
przez Czajkowskiego i Chopina. A wszystko to pod świetną batutą maestro Mirosława Jacka Błaszczyka.
Toccata i Fuga… należą do najbardziej
znanych utworów organowych J.S Bacha i wg autorki programu do koncertu,
p. Barbary Spodymek, utrzymana ona
jest w tzw. „stylus fantasticus, tzn. barokowym stylu związanym ze swobodą improwizacyjną i pełnią ekspresji”, która była
charakterystyczna dla tzw. szkoły późnoniemieckiej. Przywołana autorka powołuje się też na głosy, które kwestionują
autorstwo J.S.Bacha. Mnie natomiast podoba się historia, którą usłyszałam na jed-
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nym z koncertów muzyki organowej, że
utwór ten został skomponowany po powrocie kompozytora po prawie rocznym
tournee, w czasie którego jego pierwsza
żona zmarła, a Bach nie był nawet na jej
pogrzebie. Kompozycja miała być lekarstwem na rozpacz kompozytora, czego
dla mnie, między innymi dowodem jest
to, że utrzymana jest w tonacji mollowej.
Niewtajemniczonym w tonacje melomanom wyjaśnię, że w muzyce tonacja „mollowa” oznacza smutno, a tonacja „durowa” wesoło.
Nowym i ciekawym elementem koncertu był przywołany wyżej koncert na
flet, organy i orkiestrę, skomponowany
w roku 2016 przez Enjotta Schneidera,
niesłychanie wszechstronnego kompozytora niemieckiego, aktualnego szefa
Stowarzyszenia Kompozytorów Niemieckich. Utwór skomponowany został na
zamówienie flecisty Łukasza Długosza i organisty Romana Peruckiego,
przy okazji znakomitych solistów tegoż
koncertu. Ciekawy i bardzo intrygujący
duet. Każdy z solistów jest indywidualnie
niesłychanie twórczy, a Łukasz Długosz
jest przez krytyków uznany za jednego
z najlepszych flecistów. Myślę, że słusznie.
Mnie się koncert bardzo podobał, bo lubię muzykę z elementami średniowiecza,
w tym nawiązującą do motywów trubadurów i ich kultu kobiet i miłości.
Na koniec NOSPR i wszelakie
atrakcje z nim związane
W NOSPR utkwił mi szczególnie
w pamięci koncert muzyki Witolda Lutosławskiego (25 rocznica śmierci kompozytora) pod batutą jubilata (75 rocznica
urodzin), Antoniego Wita.
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Maestro Wit przez wiele lat prowadził
katowicki jeszcze WOSPR przemianowany
potem na NOSPR. W „starym”, zaadaptowanym dla „bezdomnej” orkiestry pomieszczeniu w dawnej siedzibie KW PZPR
w Katowicach. Żadnego porównania
z aktualną, wspaniałą siedzibą, ale ja jednak te czasy wspominam z łezką w oku.
Bo orkiestra, pod batutą wspaniałych dyrygentów-dyrektorów artystycznych, była
równie wspaniała, jak obecnie, a każdego
ze stałych dyrygentowi (oprócz Wita należeli do nich np. Jacek Kaspszyk i Jerzy
Maksymiuk), my, wierna publiczność, żegnaliśmy ze łzami w oczach.
I może to sprawiły ogromne umiejętności Antoniego Wita, ale po raz pierwszy
w życiu muzyki Lutosławskiego (”Novelette na orkiestrę” i skomponowany w roku 1988 Koncert na fortepian
i orkiestrę” w wykonaniu Luisa Lortie)
słuchałam z zapartym tchem. Po prostu
całkowicie oddałam się tej muzyce a „ona
dała mi chwile szczęścia”.
Wspaniały gmach NOSPR swoją urodą
i akustyką powoduje, że przyciąga wykonawców i ciekawe wydarzenia. Dwa, na
które już mam bilety i o których z pewnością napiszę to „Gala Muzyki Poważnej”
połączona z wręczaniem Fryderyków (12
marca) i „Gala Moniuszkowska” z udziałem
Aleksandry Kurzak (3 maja).
Swoją „Galę Moniuszkowską” 17 maja
będzie miała nasza Filharmonia, a nasza
wspaniała Mec. Jabłońska podobno już
zarezerwowała na nią bilety. Jak się „załapię”, to napiszę.
Maria Nogaj
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Znalazłam raj na ziemi…
r. pr. Alicja Brocka-Charendarczyk

jednego – odpocząć. Lecąc na upragnione i wyczekiwane wakacje już boję
się powrotu. Co za ironia, a jednak. Po
co to robię? Zamiast zapaść się w ulubionym fotelu z kieliszkiem wina biorę
plecak i wychodzę i wiecie, po co? Żeby
przekonać się, czy po prostu było warto.
Mija dziewiąta godzina lotu ciasnym
samolotem. Tabletka na sen wyleczyła
mnie z trosk przypadkowych pasażerów.
I znowu to samo. Dzień w dzień. Pa- Ich opowieści, nudności, żalów i wylapiery każą mi się skupić, telefony uważać, nych napojów. Lądujemy. Wreszcie od
ale koncentracja z każdym dniem niknie. kilku dni czuję ekscytacje tym, co mam
Ulatuje gdzieś daleko – tam gdzie moje za chwilę zobaczyć i wreszcie. Koła samarzenia. Nie mogę sobie na to pozwolić. molotu łoskocząc dają mi do zrozumieJeszcze nie, ale już niebawem się to zmie- nia, że podróż się zakończyła. A może
ni. Bilet na samolot uśmiecha się do mnie właśnie się rozpoczęła?
nieśmiało. Choć to tylko świstek papieru,
„Sal” to po polsku „sól”. Wyspa jest
wydaje się, że wie o mnie nieco więcej, niż niewielka, może nawet mała. Liczy sobie
ci wszyscy ludzie w krawatach i idealnych zaledwie 216 kilometrów kwadratowych
garsonkach. On wie, że już jutro pozwoli powierzchni. Uderzające jest to, że tak
mi być szczęśliwą.
naprawdę wygląda na całkowicie opuTym razem budzik nie wbija mi ostrza stoszałą. Wulkaniczny, marsjański krajow kolorowe sny. Tym razem to ja jestem braz uświadamia mi, że jestem daleko od
pierwsza. Spakowana walizka w kącie, domu i dobrze. Autokar. Hotel. Łóżko. Sen.
ubrania na wieszaku i oczywiście on I po co to wszystko, myślę, leżąc i tuląc
– Pan bilet wybijają mnie z rytmu co- głowę do poduszki zastanawiam się nad
dzienności. Chwila, na którą czekałam tym, co mnie czeka. Opcje są dwie. Siewreszcie staje się faktem, ale mam mętlik dzieć nad brzegiem basenu i narzekać, bo
w głowie. Wiem, że za kilka godzin będę w końcu jestem Polką, albo wziąć w troki
już na pokładzie samolotu, ale czy ma cztery litery i zobaczyć, co ten wulkaniczto sens. Po co lecieć do raju, skoro i tak ny skrawek lądu pośrodku Oceanu Atlantrzeba będzie z niego wrócić. Szara co- tyckiego ma do zaoferowania turystce,
dzienność wygrywa, zawsze. Niezależ- takiej jak ja. Zobaczyłam już w życiu wiele
nie od tego, jak odległe i bajeczne jest i niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć.
to wymarzone miejsce, gdzie chce tylko Obym się myliła…
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Na pierwszy rzut oka soli jest tu niewiele. Mniej niż wody, choć tej zaiste brakuje.
Turyści rozlokowani w hotelach pewnie
nie zdają sobie sprawy z tego, że w pozostałej części wyspy mieszkańcy mogą
z niej korzystać tylko dwa razy w tygodniu. Woda to życie, a życie się tu zmieniło
w ciągu kilkunastu ostatnich lat, ale tylko
dla bogatych turystów. Czy może zawsze
takie było, bo hotele przecież stare nie są.
Co innego sama wyspa. Odkryta dokładnie 3 grudnia 1460 roku jest dziś, taka jaka
była przez ostatnich niemal sześćset lat.
Nie ma tu fabryk, bo i po co. Nie ma linii
kolejowych, ani asfaltu na drogach. Nie
ma tu rozkładów jazdy (poza tym na lotnisku), ani pośpiechu. Nie ma reklam wielkoformatowych, ani kanalizacji. Deszcz pada,
a w zasadzie spada tu tylko 3 razy do roku,
więc jak tu w ogóle można żyć? Przepraszam, to pytanie, nawet w myślach mogła
zadać tylko rozbestwiona Europejka, lecz
skoro padło, odpowiedź najlepiej znaleźć

64

samemu. Samochód terenowy znalazłam
w mig. To oczywiście Toyota, niezniszczalna i musi taka być. Z pomocą przewodnika dojechałam do stolicy – Espargos.
Wtedy uzmysłowiłam sobie, gdzie tak na
prawdę jestem. Czas to pojęcie względne – zarówno w historii całej wyspy, która oparła się industrializacji, jak i w biegu
życia jej mieszkańców i słowo „w biegu”
uwierzcie mi – tu nie pasuje. Tu nikt nie
biega, no chyba że dzieci, bo na sport jest
tu zdecydowanie za ciepło. Lepiej odpoczywać w przypadkowo napotkanym
cieniu. Hasło marketingowe komercyjnej
części mieszkańców nastawionych na
życie dla i z turystów to buńczuczne „no
stress”. Wolny żart. Kogo oni chcą oszukać? Łatwo im powiedzieć – pomyślałam na początku, ale zmieniłam zdanie.
Wystarczy wymienić kilka krótkich zdań
z tymi, którzy po angielsku mówić potrafią, a z tym, którzy nie potrafią też porozmawiać warto – na migi. Język nie ma
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znaczenia, bo o czym
tu rozprawiać. I tu
zaskoczę. Temat do
rozmów jest jeden,
a nawet dwa. Po trywialnych pytaniach
o cenę przychodzi
kwestia wiary. Republika Zielonego
Przylądka, której wyspa Sal jest integralną częścią, jest krajem katolickim i była
nim nawet przed
odzyskaniem niepodległości w 1974
roku. Kościoły nie są
bogate, bo i czym
bogate miałyby być.
To miejsca szczęśliwe i rozśpiewane, ale co najważniejsze
– pełne ludzi niezależnie od pory dnia
i dnia tygodnia.
Dokładnie w czwartek spacerowałam
zdawać by się mogło wieczorową porą…
I tak podążając jedną z uliczek słyszę radosne śpiewy – rozglądam się dookoła
i cóż widzę – niewielki biały kościółek
umiejscowiony tuż obok drogi wiodącej
wzdłuż „serca” miasteczka. Pomyślałam
wejdę do środka… Cóż to był za widok – wewnątrz niewielkiego kościoła
tłum ludzi – z początku pomyślałam, nie
przyglądając się jeszcze nikomu, że być
może „starsze osoby” z wioski przyszły
na nabożeństwo różańcowe i się żarliwie
modlą – w końcu to październik miesiąc
różańcowy. Jakież było moje ogromne
zdziwienie, gdy będąc wewnątrz kościoła zobaczyłam młode twarze, wiele ma-

tek z jednym dzieckiem
na ramieniu, a gromadką
pozostałych uśmiechniętych dzięki wokół nich
jakby utkane wianuszki
z tryskającymi uśmiechami dziećmi, a obok nich
mężczyźni – domyślam
się ojcowie. Odwrócili się
na mój widok i przepięknie uśmiechnęli jakby dali
mi do zrozumienia, iż akceptują moją obecność.
Zaczęłam się razem z nimi
modlić słuchając ich języka zupełnie mi nie znanego – bowiem mieszkańcy
wioski posługują się własnym językiem – językiem
kreolskim
określanym
także jako krioulo, występującym w kilku odmianach. Modląc się razem z nimi
poczułam ogromne wzruszenie – to dla
mnie bardzo rzadki widok, aby tak wiele
młodych osób wspólnie z całymi rodzinami modliło się, śpiewało i to w środku tygodnia, wieczorową porą. Poruszyło mnie
to bardzo i pomyślałam, że to piękne, że
potrafią tak szczerze i żarliwie modlić się
nierzadko przy tym śmiejąc się… niejedni by powiedzieli piękne świadectwo
wspólnoty… brawo!
Olśnienie nie przyszło od razu i wcale
nie jest nim stwierdzenie, że Wyspy Zielonego Przylądka to piękny beztroski kraj
wiecznie świecącego słońca… Mieszkańcy tego zakątka kuli ziemskiej też mają
swoje problemy, o których opowiadają
z rozrzewnieniem i goryczą. Wyspy te
wyrosły z dna oceanu dzięki wulkanom,
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które też są ich największym kłopotem.
Ziemia się trzęsie, ale to lawa stanowi największe zagrożenie, które kilka lat temu
dało o sobie znać na sąsiedniej do Sal,
wyspie Togo. Erupcja była niespodziewana. Zniszczyła zabudowania, a gruntowe
drogi zmieniła w pogorzeliska. Ludziom
nic się nie stało, ale pamiętają i wiedzą, że
jedyne, co mogą to się modlić. Więc chodzą do kościołów.
Dla nas woda – to codzienny „element” życia i wydaje mi się, że nawet się
nad jej dostępnością nie zastanawiamy.
A może warto czasem nabrać pokory
i docenić jej „obecność na co dzień” – rzec
by można na wyciągnięcie ręki… Proszę
posłuchajcie historii, w której dowiecie się,
że nie każdy ma takie szczęście jak my. Jeden z mieszkańców wioski, którego miałam przyjemność poznać mówił do mnie:
Alice jakie ty masz szczęście, że masz
wodę w domu, dodał – wiesz ja razem
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z całą rodziną raz w tygodniu idziemy do
centrum wioski, gdzie przyjeżdża duży
samochód transportowy ze zbiornikiem
wody i każdy z mieszkańców wspólnie
z rodzinami ustawia się pojedynczo w kolejce, jeden za drugim, każdy z małym baniakiem na wodę i stoimy – czekamy, aż
przyjdzie nasza kolej i dostaniemy wodę.
Jeden mały baniak na wodę na jednego
członka rodziny – dlatego też wędrujemy
wszyscy całymi rodzinami i stoimy w „kolejce po wodę – nasze życie” – wspomniał… U nas funkcjonuje tygodniowy
przydział na wodę. Tę ilość wody, którą
otrzymamy – jak dalej opowiadał – musimy mądrze wykorzystywać bowiem
woda musi wystarczyć na cały tydzień nie
tylko jako woda do picia, ale również do
przygotowania pokarmów, mycia, prania
czy innego rodzaju higieny osobistej. To
niezmiernie trudne, ale udaje nam się być
dobrymi gospodarzami wody – to nasz
skarb i ważne bogactwo, które musimy
szanować i dbać, aby nikomu jej nie zabrakło, bo to ona jest źródłem naszego
życia. Po chwili zadumy jaka wyrysowała
się na Jego twarzy zapytał mnie: Alice ile
razy w ciągu roku w twoim kraju pada
deszcz? Bo wiesz, Alice, w Moim pięknym kraju pada około 3 razy w roku i tak
jesteśmy wdzięczni Bogu, że choć 3 dni
w roku a nie wcale, a jak jest u Ciebie? Byłam poruszona Jego opowieścią i łza mi
się w oku pojawiła, i dopiero po dłuższej
chwili odpowiedziałam na Jego pytanie.
A potem poszłam coś zjeść. Tuńczyk
był pyszny, ale nie ma się czemu dziwić.
Rybołówstwo to jedna z podstawowych
gałęzi przemysłu (sic!) tego kraju, a tuńczyki to główny przysmak, turystów tak-
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że. Nie ma tu kutrów i przetwórstwa. Są za
to łódki z rybakami wyposażonymi w sieci
i noże. Wiem co powiecie. Dobrze, zgadzam się, że widok uśmiercanych na nabrzeżu portowym ryb nie należy do przyjemnych, ale za to nikt nie musi dawać
żadnej gwarancji świeżości, czy ręczyć
za to i tamto. Rybacy opowiadali mi, że
można złowić tuńczyka o wadze prawie
600 kilogramów i widząc moje zdziwione oczy wyjaśnili: wiesz Alice wtedy „wyłowienie” tak olbrzymiego tuńczyka na
brzeg trwa nawet kilka dni, a zaangażowanie w „wyczynowe wydobycie olbrzyma” pochłania kilkadziesiąt osób. Alice, ale
naprawdę warto – bo jesteśmy wtedy
bardzo dumni i możemy pochwalić się
nie lada zdobyczą, i co najważniejsze Alice
tak „wielka ryba” daje nam sporo pieniędzy i wtedy bardzo długo nie musimy się
martwić za co wyżywimy nasze rodziny!
Wspaniale Panowie – życzę Wam z całego
serca takich zdobyczy. Kto uwielbia jeść
ryby będzie zachwycony ich bogactwem
i różnorodnością bowiem Wyspy Zielonego Przylądka to rybny raj …
Najciekawsze zostawiłam na koniec,
choć było to na początku. Idąc na plażę spotkałam mężczyznę. Czarny, miły,
spokojny. Nazywał siebie samego Josef
Biedronka. Tak, tak. Też się roześmiałam,
bo kreatywność ludzi w sprzedawaniu
nikomu niepotrzebnych tandetnych gadżetów rodem z Chin na plaży wyspy
Sal nie zna granic. Oni też ich nie znali.
Niedaleko niego przesiadywał inny miły
i ciemnoskóry Biedronka, tym razem Boris. Kolejnego Biedronkę spotkałam na
bazarze. Ile faktycznie jest Biedronek na
wyspie liczącej nieco ponad 25 tysięcy

mieszkańców nie wiem, ale w przypadki
nie wierzę  Każdy z „Biedronkowego
rodu” proponuje zakup wycieczek po
wyspie Sal – i uwierzcie mi warto ponieważ wycieczki prowadzą w całości tubylcy – mieszkańcy wyspy Sal, którzy nie
tylko zawiozą Was samochodami terenowymi w najciekawsze miejsca wyspy,
ale pokażą również „skrawki ich codziennego życia” – dla mnie rajskiego życia na
ziemi… Gdzie mnie zawieźli terenową
toyotą – przede wszystkim na pustynię,
na której znalazłam sól! Niesamowite,
prawda – pustynia pełna soli! Jak to się
stało – otóż jeszcze w czasach średniowiecza jednym ze sposobów powstawania soli był zdawać by się mogło prymitywny, acz bardzo skuteczny sposób
powstawania soli. Polegał on na tym, iż
mieszkańcy wyspy podjeżdżali wozami,
współcześnie samochodami nad brzeg
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oceanu i dużymi naczyniami, w obecnych czasach wiadrami, czy zbiornikami,
wlewali słoną wodę oceanu do beczek,
aktualnie dużych zbiorników. I co dalej?
Przed stuleciami woda umieszczona na
wozach zaprzężonych w zwierzęta docierała na pustynię, na ten czas wozy ale
zaprzężone w mechaniczne konie dowożą wodę na pustynię, gdzie w wykopane
prostokątne otwory wlewana jest woda.
I jak już z pewnością się domyślacie, przy
tak wysokich temperaturach woda wyparowuje, a na dnie prostokątnych otworów
powstaje śnieżnobiała sól, która w miarę
upływu czasu staje się bryłą. I tak od zarania dziejów do dnia dzisiejszego wydobywana jest sól. To jedno z bogactw
naturalnych Wysp Zielonego Przylądka
przesądziło, o tym, iż jedną z wysp, na
której powstaje najwięcej soli nazwano
„SAL” czyli sól. Prócz ryb, to właśnie przede
wszystkim sól trafia na „europejskie stoły”
z Wysp Zielonego Przylądka.
Opowiadając o mojej „drodze” po wyspie Sal nie sposób nie wspomnieć o jej
mieszkańcach. Trudno w kilku słowach
opisać ich życzliwość. To ludzie niezmiernie życzliwi i uśmiechnięci. Ich pogoda
ducha być może związana jest ze słoneczną pogodą, która towarzyszy Wyspom
Zielonego Przylądka prawie cały rok …
ha, ha  Temperatura w październiku wahała się pomiędzy 28, a 32 stopniami Celsjusza, ale lekki orzeźwiający wiat – wiejący jakby cały czas w jedną stronę – passat
dodawał wytchnienia, bowiem pamiętać
należy, iż ten poziom temperatury utrzymuje się przez cały dzień. „Tubylcy” na
zewnątrz czarni jak smoła, a wewnątrz
bardzo optymistycznie nastawieni do
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otoczenia – i powiem więcej – dla mnie
mieszkańcy jednej z Wysp Zielonego
Przylądka – Wyspy Sal to dobrzy ludzie,
którzy od samego początku mówili mi:
Alice „no stress”, na naszej wyspie wypoczywaj i zapomnij o wszystkich stresach,
problemach, troskach – nasza wyspa to da
Ci „Rajski wypoczynek”, którym delektuj
się każdego dnia. Podchodzące do mnie
kobiety, które same od siebie dawały mi
swoje dzieci na ręce, kobiety, które pożywienie dla swoich rodzin noszą w dużych
koszach na głowie sprawiły, że czułam
się, że jestem wśród nich, a nie obok nich.
I powiem Wam dziś, że turkusowe fale
niezwykle ciepłego oceanu, przepiękna
pogoda i tryskające uśmiechem twarze
mieszkańców wyspy pozwoliły mi czuć
się jakbym była w jakimś rajskim zakątku
– raju, który odnalazłam na ziemi …
Alicja Brocka-Charendarczyk
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SZCZAWNICA – PALENICA 25–27.01.2019 r.
SKIM&L CUP 2019 - VI Narciarski Puchar
Lekarzy, Farmaceutów i Radców Prawnych
r.pr. Piotr Zarzecki
Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki
OIRP w Katowicach

Już po raz szósty prawnicy, lekarze i farmaceuci spotkali się w ramach zawodów
SKIM&L CUP 2019, aby rywalizować w narciarstwie alpejskim. Tym razem Narciarski
Puchar Lekarzy, Farmaceutów i Radców Prawnych odbył się w Szczawnicy, która
zaoferowała uczestnikom super warunki śnieżne na stoku Palenicy oraz wyśmienite miejsce do integracji w Jazz Barze w Dworku Gościnnym. Szczawnica, zwana
„Królową polskich wód”, leży u stóp góry Bryjarki, w bezpośrednim sąsiedztwie Pienińskiego Parku Narodowego, w malowniczej dolinie Grajcarka, prawobrzeżnego
dopływu Dunajca. Ze wszystkich stron wznoszą się górskie zbocza, pokryte iglastymi i modrzewiowymi lasami. Po obu stronach górskiego wąwozu położone są
obiekty sanatoryjne, domy wczasowe i pensjonaty. Szczawnica to także doskonały
punkt wypadowy do pieszych wędrówek po Pieninach, jednakże tym razem nie
mieliśmy czasu, by je uskutecznić, gdyż terminarz zawodów i integracji był napięty.
Pierwszego dnia w piątek rywalizacja rozpoczęła się od slalomu, a w sobotę można
było spróbować sił w slalomie gigancie. Do dyspozycji zawodników przygotowane
zostały trasy narciarskie na najwyższym poziomie, tym bardziej, że na tym samym
stoku odbywały się w dniach 22-24 stycznia 87. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim. Patronem sportowym zawodów był Polski Związek
Narciarski, którego Prezes Apoloniusz Tajner zaszczycił swoją obecnością sobotnią
uroczystość wręczenia nagród i medali oraz imprezę integracyjną. Korzystając z
okazji, podczas wieczornej integracji w Jazz Barze, można było porozmawiać z
szacownym gościem o polskim narciarstwie i jego sukcesach, a także bolączkach.
Oczywiście miło jest porozmawiać z przyjaciółmi, coś przekąsić i czegoś się napić,
jednakże większość zawodników potwierdzając swoją wysoką formę sportową
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szalała na parkiecie do białego rana. Frekwencja w zawodach narciarskich dopisała
pomimo rocznej przerwy i zmiany miejsca organizacji zawodów. Podkreślić należy,
że zawodnicy byli zdyscyplinowani i stawiali się punktualnie na starcie trasy zjazdowej, a obsługa zawodów stała na najwyższym poziomie. Klasyfikacji wyników
zawodów dokonano według podziału na kategorie wiekowe, branżowe i tzw. generalną open (szczegółowe wyniki na stronie www.skimil.pl)
Wśród prawników na podium stanęli:
Kobiety slalom open:
1 miejsce Judyta Sawicka (ORA Warszawa)
2 miejsce Olga Krzyżanowska
a czwarte miejsce zajęła Anna Karykowska
Mężczyźni slalom open:
2 miejsce Jarosław Cierniak (OIRP Lublin)
Kobiety slalom gigant:
K03
3 miejsce Joanna Olszówka-Zarzecka (OIRP Katowice)
K04
1 miejsce Małgorzata Kusak (OIRP Katowice)
K05
1 miejsce Judyta Sawicka (ORA Warszawa)
2 miejsce Anna Mianowska (OIRP Katowice)
3 miejsce Olga Krzyżanowska
K06
2 miejsce Anna Karykowska
Mężczyźni slalom gigant:
M 01
1 miejsce Ludwik Żukowski (ORA Warszawa)
M02
3 miejsce Cezary Lipko
M04
3 miejsce Tomasz Czapla (OIRP Lublin)
a czwarte Dariusz Gałwiaczek (OIRP Łódź)
M05
2 miejsce Piotr Sawicki (ORA Warszawa)
3 miejsce Leszek Przybyłka
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M06
2 miejsce Jarosław Cierniak aplikant radcowski (OIRP Lublin)
Cieszy nas pojawienie się nowych uczestników z izby radcowskich z Lublina i
Łodzi oraz przedstawicieli ORA z Warszawy, którzy od razu stanęli na podium.
W tym roku Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
dla najlepszej prawniczki i najlepszego prawnika (za najlepsze wyniki w slalomie
gigancie) otrzymali:
adwokat Judyta Sawicka (ORA Warszawa)
aplikant radcowski Jarosław Cierniak (OIRP Lublin).
Wszystkim gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy w przyszłym roku
ponownie !!!
Piotr Zarzecki

PS
Relacja filmowa z zawodów na fb OIRP w Katowicach: https://www.facebook.
com/1443261275977394/videos/613386515763392/
Od Redakcji: 14 stycznia 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych
odbyło się spotkanie Prezydium Rady ze sportowcami, odnoszącymi największe
sukcesy na arenach samorządowych. Dziekan Ryszard Ostrowski wręczał puchary i
medale, a na koniec uczestnicy spotkania ustawili się do wspólnego zdjęcia.
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GLE 350 d 4 MATIC Coupé - zużycie paliwa (średnio) 8,9 l/100 km, emisja CO2 (średnio) 234 g/km

