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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

środa od godz. 15.30

Skarbnik Rady r.pr. Zbigniew Głodny		

środa od godz. 15.30

Członek Prezydium Rady r.pr. Katarzyna Jabłońska środa od godz. 16.00
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
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Koleżanki i Koledzy!
Prominentny przedstawiciel i senator jedynie słusznej
zmiany zapowiedział właśnie ostateczne rozwiązanie, czyli
eksterminację obywateli polskich, którzy nie są godni należeć do naszej (ich) wspólnoty narodowej; zapowiedź ta
nie wzbudziła większego poruszenia, wszak wpisuje się w
szereg wcześniejszych wypowiedzi, że o ludziach gorszego
sortu i pierwiastku animalnym już nie wspomnę, takich jak
na przykład oświadczenie Prezesa Rady Ministrów skierowane między innymi do podpisanego poniżej, że Polski nie
kocha albo kocha mniej, ponieważ nie było go we właściwym miejscu i czasie w Toruniu, gdzie winien dawać wyraz miłości swojej wraz z członkami Rządu Rzeczypospolitej, którzy hołd Polsce
oddawali rytualnie pląsając przed dyrektorem prowincjonalnej rozgłośni radiowej.
Konsekwentnie miłując Ojczyznę tenże entuzjasta prawdy w Nowym Jorku doniósł Amerykanom, że większość polskich sędziów jest skorumpowana, a w ogóle
to podobni oni są kolaborantom z czasów rządu Vichy. Kiedy indziej podkreślił, że
to on negocjował członkostwo Polski w UE, wbrew kolaborantom onym (jak można się domyślać). W psychologii rozpoznaje się zespół Delbrücka, patologicznej
skłonności do wprowadzania innych osób w błąd, kłamania, przeinaczania faktów,
opowiadania zmyślonych historii przy jednoczesnym stawianiu własnej osoby w
bardzo dobrym świetle. Kłamstwo patologiczne może być następstwem przebytych chorób organicznych mózgu; wymieniane są także wrodzone właściwości
psychopatyczne osoby chorej. Kiedyś świat był prostszy, w dawnych, dawnych
czasach, gdy nie poszukiwano łatwych usprawiedliwień, nie zapominano jeszcze o
przyzwoitości i honorze powstał „Polski kodeks honorowy” (znany też jako kodeks
Boziewicza); pisze o nim w bieżącym numerze dr Aleksander Chmiel, więc tutaj
wspomnę tylko, że wykluczonymi ze społeczności ludzi honorowych byli oszczercy i rozszerzający paszkwile. Z kolei Gilles Deleuze (filozof francuski 1925 – 1995)
pisze o podmiocie larwalnym, jako o syntezie zdolności do samoupodlenia, sztuce
kłamstwa, przeczenia sobie i przewrotności, pisze o mrocznej siedzibie egoizmu i
zdrady budzącej grozę. Wyborcom to nie przeszkadza, bowiem suweren Delezue’a
i Boziewicza nie czyta, w zasadzie suweren nic nie czyta albowiem umiejętność
tę zatracił (o ile w ogóle posiadł kiedykolwiek) podczas wstawania z kolan i dojenia krowy, plus. Nie sposób zresztą odmówić racji takiej postawie, albowiem teraz
książki pali się na stosach, a nie czyta. Kojarzy się to ze wspomnianym na wstępie
głosem rodem z konferencji w Wannsee i nie zbiegiem okoliczności w pamięci
odnajduje się przestroga poety Heinricha Heine: „Tam gdzie książki palą, tam i ludzi
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palić będą.” Z badań Biblioteki Narodowej wynika, że ponad 6,2 miliona Polaków w
ciągu ostatniego roku nie przeczytało NIC (!), nawet tytułu w tabloidzie, a 28% respondentów w próbie ogólnopolskiej przyznało, że w ich domach nie ma żadnych
książek. To oni zgotowali nam ten los; liczba ta dziwnym zbiegiem okoliczności
odpowiada ilości głosów potrzebnych do wygrania wyborów parlamentarnych na
poziomie samodzielnej większości.1
Wędrując po mapie (wyborczej) zauważyć można, że Polskę – według Premiera – najbardziej kochają ci, co to Polakami są bardzo świeżej daty (o ile w ogóle
nimi są). Wincenty Witos wspomina, że lud Podkarpacia polskości i wizji Państwa
Polskiego bał się niesłychanie; powstania uważali za jakąś potworną zbrodnię, której nawet nie umieli nazwać ani określić, a powstańców za dzikich, pomylonych
zbrodniarzy, będących plagą ludności i nieszczęściem; dzisiaj ich potomkowie to
samo mówią o obrońcach Konstytucji i wolnych sądów. Międzywojenne badania
świadomości ludu zamieszkującego Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę, że
nie wspomnę o innych sondażowych współczesnych twierdzach, opisywały, że
do polskości ów rdzeń wcale się nie poczuwał, ba! Polakami ci oni w ogóle nie
byli we własnym mniemaniu. Dopiero niemiecki okupant traktując ich jak Polaków wzbudził w nich zalążek świadomości narodowej, w której tkwią do dzisiaj w
sposób równie pusty, hałaśliwy, co interesowny. Z kolei na Podhalu lata wojny to
historia zdrady i pochód przeniewierców dla dudków, doraźnych korzyści, dla krowy tudzież świni (plus). Krzysztof Jóźwiak w „Rzeczpospolitej” podaje, że odsetek
kolaborantów na Podhalu był najwyższy w całym okupowanym kraju, w Berlinie
rezydował reprezentant Goralenvolku Andrzej Bachleda-Curuś; jasne, nie dotyczyło
to wszystkich, ale nigdzie w Polsce nie podpisano tylu volkslist; w wielu przypadkach, słyszałem, krzyżykiem niespodzianym… I na kogo dzisiaj głosują Podhalanie
głównie? Wiemy? Wiemy. Pogratulować premierowi wsparcia i poparcia. I identyfikacji narodowej. I wraz z nim miłujących Polskę najbardziej.
Po odzyskaniu niepodległości Jan Baudouin de Courtenay, arystokrata i językoznawca („Zarys historii języka polskiego”, 1922) dostrzegł, że po zaborach w Polsce
objawiły się trzy odrębne nacje, o różnych charakterach, z różnym pojmowaniem
roli odbudowanego państwa i stosunku do niego. Ocena aktualna i dzisiaj, poza
tym może, że jedna nacja przybyła i teraz są cztery: jedna z zachwytem kasuje
500+ lądujące w portfelach (częściowo pokrywa się z trzecią), druga składa się na
tych pierwszych i są to w większości emeryci i renciści (ponad 9 mln osób) i jest
to twórcze rozwinięcie idei Marksa i Lenina, czyli zabrać biednym i dać bogatym,
choć jedno pozostaje niezmienne: dostatek nie bierze się z pracy tylko z rabunku tych, którzy bronić się nie są w stanie. Trzecia nacja ma wszystko w głębokim
poważaniu, a czwarta organizuje konferencje i debaty pod wspólnym hasłem/
1

dokładnie: 6.192.780 głosów
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pytaniem: „Jak przywrócić państwo prawa?”. W jednej z nich, prowadzonej przez
naszych kolegów z Uniwersytetu Śląskiego, wziąłem udział. Formuła była taka, że
- inaczej niż podczas zdominowanej przez prawników konferencji Fundacji Batorego (relacja w poprzednim numerze radcy.pl) – tym razem przybyli politycy mieli nam, zebranym, odpowiedzieć na pytanie (jak?) i czy w ogóle mają zamiar to
zrobić. Mają. Po wygranych wyborach, rzecz jasna. Ponieważ nie prowadzimy w
naszym kwartalniku agitacji politycznej, nie podaję szyldów partii reprezentowanych podczas debaty, ale uważny Czytelnik domyśli się zapewne, że działo się to
pod nieobecność przedstawiciela ugrupowania głoszącego, że Polska jest najbardziej prawym, prawnym, praworządnym i demokratycznym państwem na świecie
(patrz: Człowiek Wolności). Wszyscy generalnie zgadzali się z tym, że przywrócić
państwo prawa należy (nie oglądając się na świnie, plus) i że należy to zrobić wyłącznie za pomocą narzędzi przewidzianych normami konstytucyjnymi. Tu zaczęły
się schody, bo Bruca Lee na sali nie było i nikt nie potrafił przekonująco wyjaśnić,
jak za pomocą aksjologii obronić się przez zbirem z pałką czającym się w ciemnej
bramie. Dlatego najgłośniej wybrzmiał postulat, by przywracanie państwa prawa
odbywało się bez udziału prawników, bo ci – gdy przyszło do omawiania konkretnych rozwiązań – jedną wątpliwość z zapałem dodawali do drugiej wątpliwości,
a te potęgowały się do tak wielkiej wątpliwości, że blisko było osiągnięcia masy
krytycznej, wyrażonej w konkluzji, że nic nie da się zrobić. Na szczęście nie została
sformułowana, a to z tej przyczyny, że właśnie zaczynała się transmisja z półfinału
Ligi Mistrzów i wszyscy rozeszli się do swoich telewizorów.
I kiedy w ślad za malarzem Maxem Liebermannem chciałoby się powiedzieć, że
nie mógłbym tyle zjeść, ile chciałbym wyrzygać, Konrad Kobyliński z Katedry Teorii i
Filozofii Prawa podejmuje kwestię grzeczności (czym jest i czy warto?), ale nie daje
odpowiedzi, jak zachować równowagę ducha w świecie, w którym – tu oddajmy
głos Prof. Wojciechowi Sadurskiemu – jeden niekonstytucyjnie uformowany organ
“orzeka” pod przewodnictwem dublera, a ustami nielegalnie wybranej Prezes o innym niekonstytucyjnie powołanym organie i wystawia mu świadectwo legalności.
Mamy do czynienia z zastosowaniem jurydycznej doktryny Mrożka. Filozoficznie
rzecz biorąc, jak twierdzi dr hab. Tomasz Kubalica, winnych tego stanu rzeczy wcale
może nie być, albowiem na naszych oczach odbywa się akt sprawiedliwości społecznej (tak zwanej). Tego już dla mnie za dużo; wolę pogrążyć się w świecie opisywanym przez koleżankę Marię Nogaj, ale najpierw miły samorządowy obowiązek:
wystąpienie Dziekana Ryszarda Ostrowskiego na tegorocznym Zgromadzeniu Delegatów. Nie jest źle!
Redaktor Naczelny
Marek Wojewoda

6

SŁOWO DZIEKANA

Szanowni Państwo!
Jak co roku o tym czasie jesteśmy po obradach Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby
Radców prawnych w Katowicach. Jest to zatem
doskonała okazja, by przybliżyć Państwu czym
organy samorządu zajmowały się w ostatnim
czasie i co planują na najbliższą przyszłość. Pozwólcie Państwo że skupię się na najistotniejszych zdaniem moim informacjach.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba radców prawnych w naszej
izbie zbliża się do 3.300 osób. Ponad 2.100 osób to radcowie prawni wykonujący zawód w kancelariach indywidualnych i spółkach. Część z nich pozostaje
ponadto w stosunku pracy. Ogółem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mamy ponad 1500. Ponadto blisko 400 osób wykonuje zawód na
podstawie umów zlecenia. Co roku wpisujemy na listę radców prawnych sto
kilkadziesiąt osób. Zdecydowaną większość z nich stanowią osoby po naszej
aplikacji radcowskiej, ale są też osoby przenoszące się z innych izb do naszej czy
też osoby z tzw. przepływu międzyzawodowego.
Reprezentujemy interesy radców prawnych, utrzymując bieżące kontakty
z sądami powszechnymi, wyższymi uczelniami, szczególnie Uniwersytetu Śląskiego, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach i Bielsku-Białej, Izbą Notarialną w Katowicach, Izbą Komorniczą w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską w
Katowicach, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Jesteśmy
członkiem Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.
Propagując wśród społeczeństwa zawód radcy prawnego w budynkach sądów apelacji katowickiej oraz jednostkach samorządu terytorialnego umieściliśmy informacje o radcach prawnych w ramach autorskiego pomysłu OIRP w
Katowicach: „Z radcą prawnym bezpieczniej”. Możecie Państwo zobaczyć w sądach i urzędach witające strony Temidy. Współpracujemy z innymi Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i w ramach tej współpracy gościliśmy przewodniczących klubów seniora ze wszystkich izb, a w maju tego roku sekretarzy rad.
Prowadzimy, jako samorząd, program edukacji prawnej wg autorskiego
programu r.pr. Grzegorza Chyckiego z udziałem radców prawnych, w tym
członków komisji do spraw edukacji. Organizowaliśmy III edycję Olimpiady
Prawniczej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. W
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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olimpiadzie z terenu woj. śląskiego uczestniczyło ponad 150 uczniów ze
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Staramy się trafić także do najmłodszych dzieci, które uczestnicząc np. w konkursach plastycznych zmuszone są konsultować sprawy z rodzicami. Warto przypomnieć, że na ostatni
konkurs plastyczny wpłynęło 330 prac.
Przedstawiciele naszej izby angażują się w pracę samorządu na szczeblu krajowym, współpracują z Krajową Radą Radców Prawnych przy opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących samorządu i zawodu radcy
prawnego. Przy tej okazji warto przypomnieć Państwu, że członkami Krajowej Rady Radców Prawnych są: r.pr. Katarzyna Jabłońska, r.pr. Piotr Bober,
r.pr. Marek Wojewoda oraz Wiceprezes KRRP r.pr. Ryszard Ostrowski
W strukturach Krajowej Rady Radców Prawnych przewodniczącym komisji
zagranicznej jest r.pr. Jędrzej Klatka, członkiem komisji aplikacji r.pr. Katarzyna
Jabłońska, członkiem komisji wspierania rozwoju zawodowego jest r.pr. Kamil
Lubelski, członkiem komisji integracji jest r.pr. Piotr Zarzecki. W Radzie Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji zasiada prof. Grzegorz Łaszczyca.
W Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym orzekają: r.pr. Małgorzata Sajdak, r.pr. Piotr
Dragon i r.pr. Marek Hamerlik. W Krajowej Komisji Rewizyjnej z-cą przewodniczącego Komisji jest r.pr. Aleksandra Otrębska. Funkcję Zastępcy Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego pełni r.pr. Wacław Górecki. Członkiem Krajowego
Zespołu Wizytatorów jest r.pr. Izabela Grudniewicz. Członkiem Kapituły Funduszu Seniora jest r.pr. Danuta Kubica.
W ramach spraw związanych z należytym wykonywaniem zawodu prowadzimy wizytacje radców prawnych, o co występują głównie pracodawcy, chcący dokonać okresowej oceny radców prawnych. I tak w ubiegłym roku wizytacji poddano 32 radców zgodnie z art. 16 naszej ustawy wydając w każdym
przypadku pozytywną opinię o wykonywaniu przez nich zawodu.
Zgodnie z przepisami ustawy w ciągu ostatniego roku wyznaczono 1146
razy radców prawnych jako pełnomocników z urzędu, a w 360 przypadkach
odpowiedziano na wezwania sądów o wskazanie kandydatów na kuratorów
procesowych. Zdaję sobie sprawę że część radców jest zainteresowana częstszym wyznaczaniem „urzędówek”, a część mocno zajęta traktuje je jako zło
konieczne. Taka jest jednak nasza rola i obowiązki w systemie wymiaru sprawiedliwości. Prowadzimy również mediacje pomiędzy radcami prawnymi
chociaż wniosków o ich przeprowadzenie w trybie art. 55 naszego kodeksu
Etyki nie było w ostatnim czasie zbyt wiele.
Prowadząc aplikację radcowską obserwujemy nadal duże zainteresowanie,
skutkujące tym że na każdym roku mamy stukilkudziesięciu aplikantów. Podejmujemy działania, by aplikacja była atrakcyjna dla aplikantów i stała na coraz
wyższym poziomie. To nie tylko coraz lepszy poziom zajęć, ale także jej uno8
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wocześnianie. Przykładem niech będzie zdawanie przez większość aplikantów
kolokwiów na laptopach czy wprowadzanie dzienników elektronicznych.
W ramach obowiązków ustawowych zobligowani jesteśmy do prowadzenia
szkoleń. Rok 2018 był pierwszym rokiem cyklu szkoleniowego 2018 – 2020. W
ubiegłym roku zorganizowaliśmy:
33 szkolenia zawodowe: 25 szkoleń jednodniowych (2 w Bielsku-Białej, 3 w
Tychach, 12 w Katowicach, 3 w Rybniku, 5 w Bytomiu),
3 szkolenia dot. wykorzystywania w pracy radcy prawnego narzędzi internetowych,
4 szkolenia dot. funkcjonowania platform usług administracji publicznej oraz
zasad pracy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
1 szkolenie trzydniowe wyjazdowe w Jaworzu.
W szkoleniach uczestniczyło łącznie 1708 radców prawnych.
Ostatnie kwietniowe ogromne zainteresowanie szkoleniem wielodniowym
wskazuje na potrzebę sformułowania szerszej takiej oferty dla radców prawnych,
na co niewątpliwie wpływ ma upływający czas okresu szkoleniowego.
Przywiązujemy dużą wagę do organizowania i integracji środowiska radców
prawnych. Przejawy tej działalności to między innymi zawody sportowe oraz bogata oferta kulturalna.
W roku 2018 organizowaliśmy, między innymi, XXII Tenisowe Mistrzostwa
Polski Prawników. Na turniej jak co roku przybyli zawodnicy z całej Polski. To
jedyny turniej prawniczy indywidualny i deblowy o randze mistrzostw Polski,
organizowany obecnie samodzielnie przez OIRP w Katowicach. W Gliwicach organizowaliśmy V Squashowe Mistrzostwa Śląska Prawników; oprócz Mistrzostw
Polski to drugi i jedyny prawniczy turniej squashowy. IV Zawody Biegowe i Nordic Walking „Paprocany” są zawodami organizowanymi w ramach biegu „Perły
Paprocan” i mają charakter piknikowo-rodzinny. Turniej squashowy dla dzieci
niepełnosprawnych w Gliwicach to turniej, w którym brało udział ok. 30 dzieci
z dwóch szkół dla dzieci niepełnosprawnych, w tym także dzieci prawników. Ta
inicjatywa pokazuje, że jako Izba wspieramy działania prospołeczne, mające
na celu nie tylko działania stricte prawnicze, ale promujące określone postawy,
zachowania i wartości godne propagowania. Na Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Prawników w Opolu radcy prawni z OIRP w Katowicach zajęli 4 miejsce, a piłkarze zdobyli drugie miejsce w turnieju radcowskim w Kielcach.
Mamy na uwadze także pociechy naszych radców prawnych. Corocznie już organizujemy spotkanie z Mikołajem połączone ze spektaklem Teatru Ateneum. W
ostatnim spotkaniu uczestniczyło 72 dzieci radców prawnych wraz z rodzicami.
Coraz większe zainteresowanie wzbudza Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego.
W ostatnim uczestniczyło około 500 osób. W bieżącym roku zapewne padnie rekord, gdyż po raz pierwszy do udziału zapisało się ponad 800 osób.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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Nie sposób nie dostrzec aktywności Klubu Seniora, działającego przy OIRP
w Katowicach. Klub zapewnia udział w spektaklach teatralnych i koncertach,
ciekawych wycieczkach czy też spotkaniach integracyjnych. Izba organizuje
też liczne spotkania teatralne, filmowe i muzyczne. Coraz lepiej funkcjonuje
strona internetowa naszej Izby a wśród coraz większej rzeszy radców prawnych popularnością cieszy się facebook, gdzie Izba ma swój profil. Zachęcam
do korzystania z tych narzędzi, gdyż obecnie stają się one koniecznością.
Ośrodek Mediacji działający przy OIRP w Katowicach, który grupuje 21 radców prawnych mediatorów, nie tylko zajmował się w ostatnim okresie skierowanymi przez sądy ośmioma sprawami do mediacji, ale był też organizatorem Konferencji „Mediacja w Administracji”, w której udział wzięło 149 osób.
Program rządowy, potocznie nazywany Nieodpłatną Pomocą Prawną,
wzbudza nadal duże zainteresowanie. W ramach zawartych porozumień z
36 powiatami do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej skierowano
112 radców prawnych. Konieczne stało się przeprowadzenie losowań wobec
wpłynięcia 2360 zgłoszeń.
Coraz więcej napływa deklaracji gotowości do świadczenia pomocy prawnej z urzędu; 201 osób wyraziło gotowość do obron w sprawach karnych.
Nie opisuję Państwu działań Rzecznika, czy Sądu Dyscyplinarnego, gdyż
szefowie tych organów mają swoje stałe rubryki w kwartalniku radca.pl.
Większość opisanych wyżej działań kontynuowana będzie w kolejnym
roku, a o „niespodziankach” informować będziemy na bieżąco, czy to za pośrednictwem strony izbowej, facebooka, poczty elektronicznej lub na łamach
naszego kwartalnika. Zachęcam na koniec do angażowania się w miarę możliwości w sprawy naszego samorządu, gdzie każdy możne znaleźć dla siebie
satysfakcjonujący obszar działalności.
Dziekan Rady
r.pr. Ryszard Ostrowski

10

WIADOMOŚCI Z IZBY

r.pr.
Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy
OIRP Katowice

Egzamin radcowski 2019

Piszący powinni byli sporządzić skargę
administracyjną do WSA w sprawie dotyczącej decyzji odmownej w sprawie
uzyskania pozwolenia na budowę. Z kolei
z zakresu etyki aplikanci mieli za zadanie
sporządzenie opinii prawnej co do szeregu nieetycznych działań radcy prawnego,
które nosiły znamiona deliktów dyscyplinarnych.
Każdego dnia egzaminy rozpoczynały
się o godz. 10.00 i trwały po 6 godzin (od
pierwszego do trzeciego dnia egzaminu)
lub 8 godzin (w czwartym dniu egzaminu). Chociaż prace egzaminacyjne mogły być sporządzane w formie pisemnej,
to jednak prawie 99% zdających zgłosiło
wolę zdawania egzaminu przy użyciu
własnego sprzętu komputerowego. Dzięki specjalnie przygotowanej na tę okoliczność aplikacji zdający korzystali wyłącznie
z prostego edytora tekstu, nie mając przy
tym dostępu do pozostałych zasobów na
danym komputerze ani nie mogąc korzystać z połączeń internetowych lub z innymi urządzeniami. Komisje egzaminacyjne zapewniły za to dostęp do stanowisk
komputerowych z systemem informacji
prawnych.
Wszystkim zmęczonym, ale szczęśliwym i całkowicie zasłużenie z siebie
zadowolonym Koleżankom i Kolegom
serdecznie gratulujemy wyników, życząc
po uroczystym ślubowaniu samych sukcesów zawodowych.

W dniach od 26 do 29 marca 2019 r. na
terenie całego kraju aplikanci mierzyli się
z zadaniami na egzaminie radcowskim. W
tym roku do egzaminu na terenie całego
kraju przystąpiło 2285 osób, w tym 1840
aplikantów. W OIRP w Katowicach do egzaminu przystąpiło 139 osób (o 43 mniej
niż w roku ubiegłym), a wynik pozytywny
uzyskało 125 zdających (stan na 13 maja
2019). Zdawalność egzaminu w naszej Izbie to zatem 90%.
Pierwszy dzień według wielu był najtrudniejszy, apelacja z prawa karnego
przysporzyła zdającym sporo kłopotów.
W drugim dniu kandydaci na radców
prawnych zmierzyli się z prawem cywilnym, a kazus w przeważającej mierze
uznano za ciekawy, ale dość obszerny. W
tym dniu również trzeba było przygotować apelację – tym razem w sprawie, która dotyczyła odwołania darowizny. Trzeci
dzień to prawo gospodarcze, zdający
mieli za zadanie przygotować umowę
Kulturalna Izba
dostawy, w której kryło się kilka haczyków,
Katowicka Izba Radców Prawnych kulze względu na prawną formę działalności
stron należało podjąć stosowne uchwały. turą stoi. Nie jest to żadna nowina, to fakt
Ostatni dzień to zadania z prawa admini- niezaprzeczalny i możliwy do zweryfikostracyjnego i etyki wykonywania zawodu. wania, gdyż potwierdzą go rzesze radKWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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ców prawnych, którzy garściami czerpią
z bogatej oferty integracyjnej zarówno w
zakresie kultury fizycznej jak i kultury wysokiej. Drugi kwartał 2019 r. nie różnił się
w tym zakresie od poprzednich, a nasze
Koleżanki i Koledzy mieli możliwość spędzenia naprawdę atrakcyjnie kilku weekendów w doborowym towarzystwie.
Na wstępie wspomnimy krótko o
emocjach sportowych w Gliwicach, gdzie
w ramach V Mistrzostw Śląska Prawników
w Tenisie i Badmintonie rywalizowały najlepsze rakiety tenisowe i badmintonowe
naszego kraju. Opis tego wydarzenia autorstwa r.pr. Piotra Zarzeckiego znajdziecie Państwo w dalszej części numeru, a
my ograniczymy się jedynie do informacji,
że zawodnicy dopisali, turniej trzymał w
napięciu do ostatniego meczu, a imprezy towarzyszące ponownie rozgrzały
towarzystwo sportowe do czerwoności. Jeśli zatem ktoś jeszcze nie gra w
tenisa lub badmintona, najwyższa pora
zacząć, gdyż kolejna edycja tych popularnych zawodów już za niespełna rok,
a Katowicka Izba na grach rakietowych
zna się jak mało kto!
Wyjątkowo dopieszczeni zostali w
ostatnim czasie miłośnicy teatru. W
pierwszym akcie teatralnej rozpusty
mogliśmy delektować się odrobinę dekadencką atmosferą jaka niezmiennie
unosi się nad Bielskiem-Białą, gdzie Teatr
Polski w marcu gościł radców prawnych
na sztuce, pt. „Miarka za miarkę” autorstwa Williama Szekspira. Brawurowo zagrana, ironiczna i przewrotna komedia o
władzy i moralności stała się dla naszej
Izby frekwencyjnym hitem, a miejsca na
widowni rozchodziły się jak świeże bu12

łeczki. Z kolei w kwietniu jeszcze szybciej niż wspomniane bułeczki rozchodziły się bilety na spektakl „Inteligenci”
Marka Modzelewskiego, wystawiany na
deskach Teatru Śląskiego w Katowicach
w kooperacji z Teatrem Korez. Chętnych
widzów było tylu, że zadecydowano o
zagraniu dla radców prawnych dwóch
spektakli: 25 maja na Scenie Kameralnej
i 26 maja na Dużej Scenie. Sztuka opowiada o podziałach światopoglądowych i politycznych toczących nasze
społeczeństwo, nierzadko również na
płaszczyźnie rodzinnej i przyjacielskiej,
o wpływie tych podziałów na nasze
życie, zachowanie i emocje. Czy w dzisiejszych czasach można prosić o bardziej aktualną refleksję przez sztukę na
temat nas samych?
Nie zapominamy nawet na moment o melomanach – tym razem 17
maja Filharmonia Śląska zabrała nas
w muzyczną podróż w towarzystwie
Stanisława Moniuszki. Koncert zorganizowany z okazji 200. rocznicy urodzin
naszego mistrza wybrzmiał najsłynniejszymi utworami i partiami wokalnymi z takich dzieł jak Halka, Verbum
Nobile, czy Straszny Dwór. W podróży
towarzyszyli nam Orkiestra Symfoniczna oraz Chór Filharmonii Śląskiej pod
batutą Zbigniewa Gracy, a potężnymi
głosami kołysali tenor Paweł Skałuba
oraz baryton Paweł Trojak.
Kulturalność i światowość naszej Izby
została potwierdzona. Dzieje się wiele,
a dziać będzie się jeszcze więcej, dlatego prosimy o śledzenie naszej strony
internetowej i funpage’u na Facebooku
oraz otwieranie e-maili z naszej Izby,
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którymi niezmiennie zachęcamy Was
do współudziału w integracyjnym życiu
katowickiego samorządu. A jeśli macie kulturalną propozycję, widzieliście
świetny spektakl i chcielibyście się podzielić z innymi wrażeniami – to jeszcze
lepiej! Śmiało, zapraszamy do kontaktu i
współtworzenia ramówki kulturalnej w
drugiej połowie 2019 i całym 2020 r. Do
zobaczenia na widowni…
Zgromadzenie Delegatów OIRP
w Katowicach 2019

Kwiecień to już tradycyjny czas w naszej Izbie na coroczne podsumowanie
minionego roku i przedstawienie sprawozdań przez organy samorządu. Obrady Zgromadzenia Delegatów Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Katowicach,
podsumowujące działalność samorządu
radcowskiego za rok 2018, które odbyły
się w dniu 15 kwietnia 2019 r., przebiegły
w sposób nad wyraz sprawny. Sprawozdanie z działalności Rady przedstawił
osobiście Dziekan – r.pr. Ryszard Ostrowski. W swoim wystąpieniu wskazał w
pierwszej kolejności na realizację celów
ustawowych samorządu, przede wszyst-

kim szkolenia radców prawnych oraz
kształcenia aplikantów, ale także z satysfakcją opowiedział o dynamicznym rozwoju aktywności naszej Izby na polach
samorządowej integracji, kultury oraz
edukacji prawniczej, która w ramach akcji
kierowanej do najmłodszych członków
naszego społeczeństwa ma za zadanie
nie tylko budować świadomość prawną
małych obywateli, ale również pomóc w
kreowaniu pozytywnego obrazu zawodu
zaufania publicznego jakim jest zawód
radcy prawnego.
Rok 2018 w Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Katowicach w wybranych
liczbach przedstawiał się następująco:
zorganizowano 41 szkoleń zawodowych,
w których udział wzięło 1708 radców
prawnych, do egzaminu na aplikację radcowską w 2018 r. przystąpiło 240 osób, z
których zdało 128 osób, egzamin radcowski z kolei zdawały 182 osoby, a zdało 145,
w 2018 r. radców prawnych wyznaczono
pełnomocnikami z urzędu aż 1146 razy,
a 360 razy kuratorem procesowym; w
ramach działań integracyjnych OIRP w
Katowicach zorganizowała lub współorganizowała 8 imprez sportowych, w
tym dwie o randze
Mistrzostw Polski w
takich dyscyplinach
jak tenis, badminton,
squash, koszykówka,
biegi, nordic walking;
nasi
reprezentanci
walnie przyczynili się
do zajęcia wysokiego
miejsca w klasyfikacji
generalnej województwa śląskiego na Spar-
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takiadzie Prawników w Opolu; na niwie
kulturalnej z kolei pięknie rozwijają się
spotkania teatralne, filmowe i muzyczne,
a radcy prawni znów licznie stawili się na
imprezach rodzinnych – Pikniku Radców
Prawnych i spotkaniu mikołajkowym dla
dzieci; rozwijał się program edukacji prawnej w szkołach średnich, do grona szkół,
w których radcowie prawni wykładają
podstawy prawa dołączyło katowickie
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza; kolejna edycja konkursu plastycznego o tematyce prawniczej zorganizowana dla najmłodszych uczniów klas
podstawowych obrodziła nadzwyczajnym wysypem 330 prac, których poziom
oszołomił jurorów, oprócz 3 miejsc nagrodzonych przyznano aż 14 wyróżnień;
mamy też jedno Kryształowe Serce, które
za działalność pro bono otrzymała laureatka tegorocznego konkursu organizowanego przez KIRP – radca prawny Katarzyna Brocławik.
Nasz skarbnik z kolei nie zaskoczył delegatów informacją, w której ponownie
potwierdziło się, że u niego - jak co roku
- wszystko się zgadza. Tak trzymać, nic nie
zmieniać!
Zgromadzenie Delegatów to nie tylko sprawozdania i statystyka, ale również
odrobina refleksji i zadumy. Delegaci minutą ciszy uczcili i pożegnali dwudziestu
jeden kolegów i koleżanki, którzy odeszli
w 2018 r.
Warto podkreślić, że tegoroczne obrady przeprowadzone zostały wyjątkowo sprawnie, nawet pomimo faktu, że z
powodu obiektywnych trudności jakie
spowodowały bardzo niekorzystne warunki drogowe tego dnia, spora grupa de14

legatów dotarła z
opóźnieniem. Tym
bardziej dziękujemy za późniejszą
dyscyplinę zgromadzonych i prelegentów, co pięknie przełożyło się
na efektywność
obrad.
Nowe pomysły, nowe technologie

Jak w każdej branży i nie jednej instytucji na co dzień katowicka Izba zmaga
się z wieloma problemami natury codziennej, technicznej i często prozaicznej, co nie oznacza, że są to problemy
błahe lub lekceważone. Jednym z nich
jest trudna kwestia, która sprowadza się
do próby nadążenia za postępem technologicznym, co w założeniu ma czynić
nasze życie łatwiejszym, a w praktyce
zdarza się, że czyni je nieznośnym.
Stawiając sobie
za punkt honoru
odwrócenie tej
tendencji, osoby
odpowiedzialne
w naszej Izbie postanowiły uczynić
lżejszym życie naszych aplikantów,
którzy w sferze administracyjnej funkcjonowali jeszcze częściowo w realiach
XX wieku, nosząc dzielnie na zajęcia papierowe dzienniczki i zbierając mozolnie
do krateczek pieczątki, czym odstemplowywali sobie kolejne lata przygody aplikacyjnej. Wychodząc zatem naprzeciw
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oczekiwaniom i
maszerując w rytm
postępu
technicznego OIPR w
Katowicach postanowiła zastąpić
pieczątkę myszką
i
stemplowanie
klikaniem,
czyli krótko mówiąc
wprowadziła dzienniczki elektroniczne.
Jest to projekt ambitny, odważny i jeśli
nie nowatorski, to z pewnością kroczący
w wąskiej awangardzie izb radcowskich
w kraju, który powinien bardzo usprawnić obsługę administracyjną aplikacji,
samym aplikantom ułatwić życie, a jednocześnie usprawnić komunikację pomiędzy naszymi członkami. Wierzymy,
że tak właśnie będzie, ale z uwagi na to,
że projekt korzysta jeszcze ze smoczka i
pieluszki, to o pierwszych wrażeniach po
jego wdrożeniu pisać będziemy w kolejnym numerze, ograniczając się tymczasem do kurczowego zaciskania kciuków.
Drugim spektakularnym przedsięwzięciem, o którym warto napisać, jest
przygotowanie dla członków naszej Izby
wyjątkowej oferty zakupu kart sportowych, gwarantujących szereg zniżek na
liczne atrakcje sportowe i rekreacyjne,
który to produkt do tej pory zarezerwowany był wyłącznie dla pracowników
dużych korporacji w ramach tzw. pakietów socjalnych. Tymczasem owocne
negocjacje sprawiły, że dystrybutor kart
Vanity Style dostrzegł w grupie 3,5 tys.
radców i aplikantów naszej Izby godnego partnera, zmodyfikował swój model

biznesowy i już od czerwca możemy korzystać z szeregu zniżek w pełnej gamie
placówek sportowych. Zapraszamy do
korzystania, bo jak powszechnie wiadomo sport to zdrowie, a w zdrowym radcy, zdrowy duch!
I na koniec koniecznie należy wspomnieć o nowej – tym razem już analogowej – inicjatywie, której oddźwięk
przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. W kwietniu na prośbę samorządu studenckiego WPiA UŚ zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli
naszej Izby ze studentami V roku, którzy
właśnie stoją przed wiekopomnym wyborem swojej drogi zawodowej i koloru
żabotu przy todze. Zainteresowanie kontynuowaniem edukacji w ramach aplikacji radcowskiej okazało się wyjątkowe
– na spotkaniu pojawiło się prawie sto
osób, dla których praktycznie zabrakło
miejsca w obszernej sali rady wydziału.
Spotkanie miało bardzo sympatyczną
atmosferę, a oprócz bardzo trafnych i
szczegółowych pytań studentów odnośnie przebiegu szkolenia i meandrów
aplikacji, można było się dowiedzieć, co
też ciekawego dzieje się w naszej Izbie
po godzinach. Jesteśmy przekonani, że
tego typu spotkanie zachęci otwartych,
ambitnych i dynamicznych młodych
ludzi do przystąpienia do egzaminu na
aplikację, zasilenia szeregów naszej Izby,
a po zdanym egzaminie radcowskim
do dumnego noszenia togi właśnie z
niebieskim żabotem. Czego studentom
i Izbie serdecznie życzę!
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Godna
odnotowania
jest
wieczorna gala
wręczenia statuetek Kryształowego Serca Radcy
Prawnego 2018
towarzysząca posiedzeniu Krajowej Rady Radców
Prawnych zwołanego na dzień 15/16
marca 2019 r. Z naszej Izby uhonorowana została koleżanka Katarzyna Brocławik, która od lat współdziałając z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio nieodpłatnie
świadczy kompleksową pomoc prawną
na rzecz osób w kryzysie bezdomności,
wykluczanych, marginalizowanych społecznie, znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej i zdrowotnej, bezrobotnym,
samotnym, uzależnionym, dotkniętym
ubóstwem, chorobą lub niepełnosprawnością…
Nie sposób nie wspomnieć, że tego
wieczoru przyznano również pośmiertnie złote honorowe odznaki „Zasłużony
dla Samorządu Radców Prawnych” dla
tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska
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Pawła Adamowicza oraz Janiny Cymer,
wieloletniej pracownicy Biura KIRP.
W poprzednim numerze radcy.pl
Wasz Korespondent pomylił się srodze
mniemając, że na nic zda się autokarowa
wycieczka lokaloznawcza odbyta w celu
rozpoznania bojem oferty z widokiem na
cmentarz. I oto mylił się WK straszliwie, bo
oto 17 kwietnia 2019 r. gruchnęła wieść,
że podpisana została umowa zakupu lokalu (piętra) w biurowcu przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie z przeznaczeniem na siedzibę Krajowej Izby Radców
Prawnych. Złośliwych nie sieją, więc już
do WK dobiegły opinie, że Powązki kojarzą się raczej z końcem, niż przyszłością
świetlaną, lecz odpowiedzieć im można,
że z wiecznością również; jakby się nie
wsłuchać, to zapowiedź samorządu radcowskiego po wieki i jeden dzień dłużej,
brzmi lepiej zdecydowanie. Inna sprawa,
że cmentarz wywodzi się z greckiego słowa κοιμοῦμαι (spać), zatem gdy mówimy o siedzibie najwyższych władz samorządu, to ta konotacja nie rokuje radcom
prawnym najlepiej.
Marcowe posiedzenie Krajowej Rady
raczej nie zapisze się złotymi zgłoskami
w annałach zawodu, jako że
program posiedzenia przewidujący, a to informacje Wiceprezesów KRRP w sprawach
bieżących (o niektórych za
chwilę), a to uchwały w sprawie powołania i uzupełnienia
lub choćby stanu prac dotyczących przeglądu regulacji
wewnętrznych
samorządu
radców prawnych, nie wywoływały emocji graniczących z

A W KRAJOWEJ RADZIE...

euforią. Godzi się zauważyć, że w Krajowej Radzie trwały prace przygotowawcze do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC dla radców prawnych oraz
udziału radców prawnych w organizacji II
Kongresu Prawników Polskich (Poznań, 1
czerwca 2019 r.).
Nie da się ukryć, że z mieszanymi odczuciami została przyjęta opinia prawna
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji o
projekcie uchwały (złożonej przez osiem
Izb wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych,
który się odbył, jak się odbył – korespondencja radca.pl nr (20)/2018), zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do samorządu radców
prawnych, opinii z jakiegoś powodu niepublikowanej na stronie Ośrodka, co nie
dziwi, bowiem gdyby WK taką opinię napisał także publicznie chwalić się nią by
nie zamierzał. Uwaga ta nie odnosi się do
profesjonalizmu opinii, po prostu jej lektura wzbudza dziwne wrażenie, że nie o
samorząd tu chodzi, nie o doskonalenie
form reprezentacji, lecz o to czyja racja
jest racją „lepszejszą”. Szczęściem (nieszczęściem) w porządku obrad znalazł
się projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmian
przepisów o wyborach, więc temat nie
umarł śmiercią naturalną już teraz, ale jak
praktyka odsyłania do konsultacji wskazuje, stanie się to dopiero w przyszłości
bliżej nieokreślonej.
Członkowie Krajowej Rady otrzymali
do wiadomości raport Komisji Europejskiej pod tytułem „Effects of Regulation
on Service Quality” koncentrujący się na
usługach profesjonalnych w siedmiu klu-

czowych, ich zdaniem, zawodach (m.in.
księgowi, architekci, prawnicy, przewodnicy turystyczni, rzecznicy patentowi).
Dziwnym trafem dla oceny regulacji
zawodów prawniczych obrano sobie
Polskę (i tylko Polskę), gdzie nieustającą
reformę-deformę opisano, jako zniesienie ograniczeń związanych z wymaganiami edukacyjnymi (bardziej przejrzysty egzamin z baru, krótszy trening
barowy, dostęp do baru bez szkolenia
dla wybranych prawników). Pomijając
już to, że konkluzja dziwnie współbrzmi
z doniesieniami o wzroście spożycia alkoholu wśród Polaków, ujęte w nawias
dosłowne tłumaczenie z googla idealnie
oddaje istotę deregulacji, ponieważ dalej
autorzy z Komisji Europejskiej z rozczarowaniem stwierdzają brak znaczących
zmian w jakości usług prawnych po
zmianach; a czegóż to oczekiwali brukselscy spadkobiercy Hegla z Marksem
pospołu? Że ilość przejdzie w jakość? Pasjonująca lektura szczególnie w części, w
której sędziowie, respondenci z „Iustitii”,
zauważają ostatnimi laty wzrost chamstwa wśród adwokatów i radców prawnych. WK z niecierpliwością oczekuje na
kolejne inicjatywy Komisji Europejskiej i
bardzo chciałby się znaleźć w gronie radców prawnych opiniujących sędziów, nie
tylko z „Iustitii” zresztą...
Być może będzie okazja porozmawiać
o tym podczas II Kongresu Prawników w
Poznaniu, WK gorąco zachęca Koleżanki i
Kolegów do udziału zakładając, że będzie
nie mniej podniośle, niż podczas Kongresu pierwszego w Katowicach – jak to
podczas katastrof cywilizacyjnych bywa.

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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PRAWO

Stanowisko Prezydium KRRP
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie postępowań dyscyplinarnych
prowadzonych wobec sędziów sądów
powszechnych
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje głębokie zaniepokojenie czynnościami sprawdzającymi i postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi wobec sędziów sądów powszechnych, wkraczającymi w ich prawo do
wolności wypowiedzi w sprawach mających fundamentalne znaczenie dla niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz ustroju sądownictwa, ale także w sferę
orzeczniczą, w której sędzia jest chroniony konstytucyjną zasadą niezawisłości w
sprawowaniu urzędu.
Praktyki podejmowane w ramach systemu postępowania dyscyplinarnego,
podważając niezawisłość polskich sędziów i nie zapewniając społeczeństwu niezbędnych gwarancji chroniących przed polityczną kontrolą sądów, naruszają zobowiązania Polski wynikające z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z
art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które ustanawiają prawo do skutecznego środka prawnego
przed niezależnym i bezstronnym sądem. Konsekwencją tych działań jest wszczęcie przez Komisję Europejską wobec Polski postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przypomina, że Europejski Trybunał Praw Człowieka dopuszcza krytykę wymiaru sprawiedliwości, lecz powinna
być ona czyniona ze szczególną rozwagą. Sądy i sędziowie powinni być chronieni
przed bezpodstawnymi atakami wymierzonymi w sąd jako instytucję, ale także
poszczególnych sędziów. Należy podkreślić, iż uzasadnionej, dopuszczalnej krytyki
nie stanowią pozbawione obiektywizmu, wartościujące opinie, jak również używanie argumentów o charakterze emocjonalnym pod adresem sądów i sędziów.
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje o zaprzestanie działań
podważających niezawisłość i niezależność sądownictwa, albowiem istnienie niezależnego sądownictwa stanowi istotę państwa prawa, bez którego prawo każdego obywatela do rzetelnego procesu sądowego, wynikające z art. 6 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, nie jest zapewnione.
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych traktuje wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania na podstawie art. 258 TSUE jako działanie służące
ochronie prawa polskich obywateli do dostępu do niezależnego i bezstronnego
sądu.
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TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka

PO TRZECIOMAJOWYM ŚWIĘCIE KONSTYTUCJI, WOKÓŁ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, Z ORZECZNICTWA, RODO I NOWELIZACJA USTAW O RADCACH
PRWNYCH I O PRAWNIKACH ZAGRANICZNYCH (MEMORANDUM OBSIL – DO
POBRANIA), RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH O 30 LATACH WOLNOŚCI,
„SIC TRANSIT GLORIA MUNDI” czy raczej „O TERMPORA, O MORES”, #MeToo
(My też), LEKTURY, Z „ADWOKATA DIABŁA” I. MORLEY’A – CIĄG DALSZY O SĄDZIE (JEGO PSYCHOLOGII, ZWRACANIU SIĘ DO SĘDZIEGO I PRZEKONYWANIU),
KRÓTKO, CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
PO TRZECIOMAJOWYM ŚWIĘCIE KONSTYTUCJI
W tym roku zaskakujące, ale pożądane, były gorliwe deklaracje niektórych polityków o przywiązaniu do Konstytucji. Dla nas prawników jest on zawsze zobowiązaniem. Na zwyczajne, już nie świąteczne, dni przypomnijmy sobie fragment jej
preambuły:
„…pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie,
a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz,
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia
obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję
będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę
Rzeczypospolitej Polskiej.”
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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WOKÓŁ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Możemy już być zmęczeni kolejnymi zawieruchami prawnymi wokół SN (prawie 9 zmian w ciągu kilku miesięcy). Ani rząd, ani sejm się nie męczą, więc musimy
się orientować.
• Prezydent RP „nadał ton” mówiąc o demonstracji politycznej zepsutego
środowiska. Współgrają z tym nowe pojęcia propagandowe „eksces orzeczniczy”,
„sędziowska zmowa” – ale też „efekt mrożący” i „grillowanie sędziów”.
• Premier w wypowiedziach na uniwersytecie w USA porównał obecny system wymiaru sprawiedliwości w Polsce do sytuacji we Francji w okresie po
usunięciu kolaboranckiego rządu Vichy. Stowarzyszenie „Iustitia” wyraziło głębokie oburzenie i zażądało przeprosin stanu sędziowskiego za uwłaczanie godności urzędu, ale i za szkalowanie kraju. Kolegium sądu apelacyjnego w Katowicach
jednogłośnie (z głosem nowego Prezesa) uznało taką wypowiedź za kłamstwo i
pomówienie.
• W listopadzie 2018 Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę związaną z obniżeniem w Polsce wieku przejścia w stan
spoczynku Sędziów Sądu Najwyższego – nakazując jednocześnie zastosowanie środków tymczasowych wstrzymujących zaskarżone zmiany. Komisja uznała,
że dotychczasowe zmiany nie dają pewności co do wyeliminowania naruszenia
prawa Unii. Rzecznik Generalny przedłożył w kwietniu br. opinię (nie wiążącą Trybunału), że sporne przepisy naruszają wymogi niezawisłości sędziowskiej (narażenie na ingerencję i zewnętrzne naciski ze strony Prezydenta). Rzecznik wskazał,
że nieusuwalność jest podstawową gwarancją niezawisłości, a zmiany nie mogą
mieć mocy wstecznej.
• Sejm w kwietniu br. uchylił przepisy o prawie odwołania się uczestnika konkursu – kandydata na Sędziego SN (pewnie z obawy przed rozstrzygnięciem
Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym legalności KRS). Przy zwłoce w wyborze
Pierwszego Prezesa, wskaże go Prezydent, a immunitet sędziom i prokuratorom
uchyli Izba Dyscyplinarna (i to w obu instancjach), a nie Sąd Dyscyplinarny w Sądzie
Apelacyjnym.
• Prowadzi się postępowania dyscyplinarne przeciwko kilku prokuratorom ze stowarzyszenia Lex Super Omnia za krytykę upolitycznienia prokuratury.
• Na stronie Parlamentu Europejskiego opublikowano raport z wizyty Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Polsce. Na końcowym spotkaniu szef
kancelarii Premiera poseł Suski oświadczył, że sądownictwo nie było reformowane
od czasów komunizmu, a niektórzy sędziowie to złodzieje i łapownicy, stosujący
przemoc a nawet, że część sędziów ma w ogrodach zakopane sztabki złota niewiadomego pochodzenia. Poseł – adwokat Mularczyk nie widział potrzeby komentowania tej wypowiedzi, zaś sędzia Markiewicz ze Stowarzyszenia „Iustitia” powiedział, że staramy się zachować poziom nieco wyższy.
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• W postępowaniu przed TSUE rozpatrującym pytanie prejudycjalne dotyczące
niezależności KRS-u pełnomocnik Prokuratora Generalnego złożył pod koniec pięciogodzinnej rozprawy wniosek o wyłączenie Prezesa Trybunału, zaś przedstawiciel polskiego rządu oświadczył, że rząd nie ma stanowiska w tej sprawie. I po co
połączono funkcję rządową Ministra Sprawiedliwości z funkcją Prokuratora
Generalnego? Chyba po to, że można być za, a nawet przeciw.
• Prezes Izby Karnej SN S. Zabłocki ogłosił swoje odejście powołując się na to, że
Prezydent wymusił poprzez regulamin SN wyznaczanie nominatów nowej KRS, zaś on
nie może odmówić podporządkowania się regulaminowi, ale jego stosowanie to głęboka destrukcja Izby Karnej.
• Prezydent mianował sędziów SN mimo, iż NSA rozpatrując odwołania od konkursów zawiesił to mianowanie. Jeden z nominatów oświadczył, że po prostu orzeczenia NSA nie uznaje.
• Profesor prawa Uniwersytetu w Sydney W. Sadurski ma w Polsce postępowanie
dyscyplinarne, karne i cywilne w związku z krytyczną wypowiedzią na twitterze o
rządach PiS (chodź nie użył określenia „mordy zdradzieckie”). Sądzia Tuleja ma osiem
postępowań dyscyplinarnych związanych z jego działalnością zawodową.
• Trybunał Konstytucyjny orzekł w dn. 25.03.2019 r., że Sejm obsadził Krajową Radę
Sądownictwa zgodnie z Konstytucją. W tej sprawie RPO wnosił bezskutecznie o wyłączenie sędziego natomiast sprawę wywołali sami członkowie KRS zaskarżając
przepisy, na podstawie których zostali wybrani. Dołączyli do nich senatorowie z
PiSu. Jak to nazwać?
• Prezydium KRRP w stanowisku z dnia 9.04.2019. wyraziło głębokie zaniepokojenie
postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów jako naruszeniem wolności wypowiedzi, a także wkraczanie w sferę orzecznictwa.
Z ORZECZNICTWA
• Na stronie kirp.pl opublikowano tłumaczenia pięciu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w tym dotyczący obserwacji niejawnej – podsłuchu telefonicznego sędziów w Turcji).
• Osoba prowadząca usługi doradcze wystąpiła do klienta o umówione z nim wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń przed sądem. Sąd Rejonowy go nie przyznał
wskazując, że osoba bez profesjonalnych uprawnień nie może się zobowiązać
do świadczenia pomocy prawnej; zaś sąd okręgowy zasądził wynagrodzenie. I o dziwo – Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od tego wyroku o uchylenie go i oddalanie apelacji, a także podniósł, że taka umowa o usługę była sprzeczna
z prawem o adwokaturze i ustawą o radcach prawnych.
Uwaga: no, proszę, proszę. Tyle lat walczyliśmy przeciwko projektom, ustawom i
praktyce korzystnym dla „grasantów”. Czyżby wreszcie się udało? Zobaczymy co powie
Sąd Najwyższy.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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• Prawnik zagraniczny z UE wpisany na listę w radzie adwokackiej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej wg przepisów obowiązujących polskich adwokatów, a więc również za przewinienia popełnione poza granicami Polski (post.
SN z 29.08.2017 r. – SDJ 42/17).
• W poprzednim numerze pisałem krytycznie o wypowiedziach popierających
adwokata, który odmówił zeznań w sądzie i został ukarany grzywnami. W toku
ponownego przesłuchania przed sądem adwokat wyciągnął już wnioski i odmawiał odpowiedzi, ale tylko na konkretne pytania.
• O odpowiedzialności dyscyplinarnej za brak nadzoru nad pracownikiem
kancelarii: klient zlecił złożenie wniosku do organu podatkowego, którego kancelaria nie złożyła, a radca prawny poinformował klienta o jego złożeniu, a potem
stwierdził, że zawiodła go pracownica, która go poinformowała o złożeniu. Sąd
dyscyplinarny uznał, że radca odpowiada za brak nadzoru nad pracownikiem i
wymierzył karę nagany i zakaz patronatu. Sąd Najwyższy oddalił kasację (II DSJ
62/18) uznając współzmienność kary do przewinienia i wskazując na przepis o
odpowiedzialności za czynności powierzone.
• Europejski Trybunał Praw Człowieka (wyrok z 12.02.2019 r.) o wysokości zadośćuczynienia przez adwokata. W postępowaniu w Portugalii zasądzono 50 tysięcy euro zadośćuczynienia obrażonemu sędziemu od adwokata, który zarzucił mu
w skardze do władzy sądowniczej korupcję, oszustwo i stronniczość. Adwokat przed
trybunałem powołał się, na to że naruszono wyrokiem jego prawo do wyrażania
opinii. Trybunał uznał jednak, że naruszenie prawa w tej sprawie odnosi się tylko do
nieproporcjonalnej wysokości zasądzonego zadośćuczynienia. Nie może ona być
nadmierna i nieproporcjonalna do realizowanego celu. Należało bowiem wyważyć
interes sędziego (ochrona dobrego imienia) i interes ukaranego adwokata (prawo do
wolności wyrażania opinii), a także interes społeczny jakim jest możliwość uzyskania
informacji o nieprawidłowościach w wymiarze sprawiedliwości, ale także ochrona
wiarygodności wymiaru sprawiedliwości (wyrok z 12.02.2019 r. – skarga nr 70465/12).
• Sprzeczne z Konstytucją powołanie sędziów Sądu Najwyższego nie uzasadnia wznowienia postępowania, orzekł Sąd Najwyższy utrzymując w mocy
orzeczenie dyscyplinarne. Obrońca ukaranego wystąpił o wznowienie postępowania wskazując na to, że w składzie orzekającym były osoby powołane być może
niezgodnie z Konstytucją, a Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatruje w tej kwestii
pytanie prejudycjalne (I DO 16/19 z dnia 07.02.2019 r.).
• W sporze przed sądami administracyjnymi NSA zajął stanowisko, że decyzja Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na
listę radców prawnych nie jest decyzją kasacyjną organu odwoławczego wieńczącą tok instancji w indywidualnej sprawie wpisu, lecz aktem nadzoru (postanowienie NSA z 16.03.2018 r. II GZ 895/17). W głosie R. Stankiewicz wskazał, że
organ nadzoru badając legalność uchwały i stwierdzając naruszenie prawa może
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jedynie wydać rozstrzygnięcie o charakterze kasacyjnym. Wyłączona jest więc
możliwość zmiany zaskarżonej negatywnej uchwały i dokonania wpisu przy
zastosowaniu art. 138 par. 1 pkt. 2 KPA. Może więc jedynie uchylić zaskarżoną
uchwałę i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.
RODO I NOWELIZACJA USTAW O RADCACH PRAWNYCH I O PRAWNIKACH
ZAGRANICZNYCH (MEMORANDUM OBSIL – DO POBRANIA)
Od 4 maja 2019 r. obowiązują dodane do naszej ustawy art. 5a-5c:
– zmiana określa kto jest administratorem danych osobowych (osobowa lub cywilna spółka radcowska, pracodawca lub zleceniodawca);
– przepisy nie mają zastosowania do danych innych niż związanych ze świadczeniem pomocy prawnej;
– wpisano ograniczenia lub wyłączenia możliwości realizacji praw podmiotów danych – stosowane wobec klientów lub osób trzecich, a także ograniczenia dostępu do
danych osobowych oraz do uzyskana kopii danych;
– opisano sposób wdrożenia zasad i postępowanie radcy prawnego (powiadamianie, termin, prawo sprzeciwu, okres przechowywania, poddanie się kontroli
zewnętrznej);
– wskazano na szczególne zasady ochrony tajemnicy zawodowej w szczególności w zestawienie z uprawnieniami Prezesa UODO.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH O 30 LATACH WOLNOŚCI
W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej z 29.04.2019 r. rzecznik zwraca uwagę
na zagrożenia wolności tj. na:
– wpływ „polityki strachu” na wymiar sprawiedliwości (ośrodek w Gostyninie jako
wielki wyrzut sumienia dla środowiska prawno-karnego – przebywa tam 65 osób);
– niedookreślenie przestępstwa tortur (sprawa Stachowiaka); postulat monitoringu
na komisariatach oraz obowiązkowej obecności obrońcy na posterunkach zaraz po
zatrzymaniu każdej osoby;
– niedobre skutki przywróconego połączenia urzędów MS i PG;
– zwiększenie mocy prokuratury w nowych przepisach;
– karę bezwzględnego dożywotniego więzienia (sprzeczna z ideą prawa karnego i
„prawem do nadziei”);
– wprowadzenie zgromadzeń cyklicznych;
– ryzyko podważenia wiarygodności systemu prawnego w przypadku „nieumiejętnego” i „nieoszczędnego” korzystania ze skargi nadzwyczajnej;
– przeważanie w prokuraturze w niektórych sprawach rachunku politycznego nad
rachunkiem praworządności (transparenty na stadionach wzywające do wieszania,
wielokrotne przesłuchania osób nieprzychylnych władzy);
– brak przepisu karnego o mowie nienawiści pod adresem osób LGBT.
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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„SIC TRANSIT GLORIA MUNDI” czy raczej „O TERMPORA, O MORES”
W poprzednim numerze pisałem o samorządowym aspekcie sprawy Andrzeja Kalwasa. Uzupełnia tę informację przekazana przez niego wiadomość
o zdumiewającym zdarzeniu w siedzibie Rady Izby Warszawskiej. Swego czasu
salę szkoleniową Izby nazwano jego imieniem (był jego dziekanem), a także
zamieszczono jego olejny portret. W ostatnim czasie portret częściowo, ale
barbarzyńsko zniszczono, a jego renowacja trwa od miesięcy. A. Kalwas nie
uzyskał informacji o okolicznościach ani o sprawcy tego incydentu ani też o
dalszym losie portretu.
Zastanówmy się wszyscy do czego prowadzi atmosfera samorządowego hejtu występującego coraz częściej – szczególnie w okresach przedwyborczych. Czy na pewno jeszcze jesteśmy koleżeńską społecznością?
#MeToo (My też)
Zawsze mieliśmy komiczne wypowiedzi polityków, a ostatnio w Europie mamy też
w wielu państwach rządy komików i satyryków. Dziennikarz „Polityki” stawia więc pytanie: „kiedy pora na resztę świata?”. W naszym samorządzie zbliżają się wybory, więc
może powinniśmy pamiętać, żeby nie iść tą drogą. Dziennikarz pociesza jednak, że
„obywatele ufają komikom, dopóki ci nie zostaną pełnoprawnymi politykami”.
LEKTURY
Pisałem poprzednio o sztuce retoryki. Dzisiaj dla ciągle doskonalących
się i dla zachęty na całe prawnicze życie wskazuję na kilka pozycji z podręcznej biblioteki wydanych w ostatnich latach:
R. Łyczywek, O. Missuna – Sztuka wymowy sądowej (Wyd. Prawnicze 1997);
J. Jabłońska-Bonca – Prawo a sztuka negocjacji i retoryki (LexisNexis 2002); M.
Korolko – Retoryka i erystyka dla prawników (Wyd. Prawnicze PWN 2001); A.
Wiśniewski – Sztuka mówienia (Videograf II 2003); M. M. Czarniawska – Współczesny sofista czyli nowe chwyty erystyczne (Wyd. Socrates 1995); A Schopenhauer – Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów (Wyd. Literackie); Galicyjskie mowy obrończe – wybrane przez T. J. Kotlińskiego (Wyd. ORA w Krakowie
2014); Ch. Perelman – Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja PWN 2002; J.
Stelmach – Kodeks argumentacyjny dla prawników (Zakamycze 2003); F. Payen
– O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej (Biblioteka Palestry 2017).
Z „ADWOKATA DIABŁA” I. MORLEY’A – CIĄG DALSZY O SĄDZIE (JEGO PSYCHOLOGII, ZWRACANIU SIĘ DO SĘDZIEGO I PRZEKONYWANIU)
„Sąd ma władzę. Władzę decydowania. Sąd decyduje kto wygrywa. Ty nie. …Adwokat musi zawsze unikać sytuacji, w której stwarzałby wrażenie, że instruuje sąd jaką ma
podjąć decyzję… Nasza praca nie polega na tym, by mówić sądowi, co myśleć… po24
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lega na tym, aby pokazać sądowi co myśleć… Ludzie, który mówią, instruują. Ludzie,
którzy pokazują, doradzają… Pomocnik to adwokat, który ułatwia sądowi zaakceptować swoje stanowisko…
Wielki adwokat to nie ten, który argumentuje głośno i z wyraźnie wielkim intelektem. To ten, który mówi rzeczy, które wydają się słuszne. Proste. Łatwe… Tak, jakby
adwokata w ogóle nie było. Jest tylko coś spornego. A odpowiedź na coś spornego
jest oczywista.
Przeciwnie do sporadycznie krążących głupich plotek, sędziowie to z reguły mądrzy
i świetni prawnicy… a w dodatku są sprawiedliwi. Załóż, że tak właśnie jest… Niektórzy
adwokaci rozpoczynają z przekonaniem, że sędzia będzie wolno rozumował, inni, że
będzie dosłownie przygłupi: takie podejście do zawodu sędziego jest szalone.
Występowanie przed sądem jest umiejętnością przekonywania. Twoja praca polega
na przekonaniu sądu do Twojego stanowiska. Nie na krzyczeniu na sąd. Albo jęczeniu.
Albo narzekaniu. Albo byciu strasznie bystrym. Przekonuj…”
Uwaga: „Adwokat diabła” to nie tylko kardynał promotor wiary w procesie kanonizacyjnym, ale i ktoś, kto chce zmusić stronników sprawy słusznej do zmobilizowania
najlepszych argumentów” (Za. Kopalińskim)
KRÓTKO
• W Sejmie trwał wyścig z czasem, a raczej z Trybunałem Sprawiedliwości.
Po 10 godzinach „prac ustawodawczych” w nocy Sejm zlikwidował (w toczących się postępowaniach i na przyszłość) odwoływanie się do sądu od wyniku
konkursu na sędziego SN. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich i Pierwszej
Prezes SN jest to ingerencja władzy ustawodawczej w sferę orzeczniczą. Wątpliwości miało też Biuro Legislacyjne Sejmu.
• W marcu br. ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH” otrzymali pośmiertnie prezydent Adamowicz oraz wieloletnia bardzo zasłużona pracownica biura KRRP J. Cymer. Laureatem Kryształowego Serca za
działalność Pro bono została Katarzyna Brocławik z naszej Izby.
• W sprawie warszawskiej reprywatyzacji rozpoczął się proces, a na ławie oskarżonych
również adwokat oraz kurator spadku b. adwokat.
• Sędzia na twitterze zamieścił, a potem usunął, obok siebie zdjęcia prezesa Kaczyńskiego i Lenina (przemawiających z podobnym gestem). Emotikon sugerował, że to
żart. Prokuratura odmówiła ścigania za znieważenie, ale sprawę podjął rzecznik dyscyplinarny. Pewnie jednak sędziemu tak nie wypada.
• Powinniśmy wiedzieć, że w Arabii Saudyjskiej w 2018 r. ścięto 140 osób, a w tym roku
już 104 (więcej kary śmierci było tylko w Iranie i Chinach).
• Stowarzyszenie im. prof. Hołdy prowadzi w szkołach lekcje obywatelskie – Tydzień Konstytucyjny (3 000 wykładów i 2 000 zgłaszających się szkół). Pion dyscypliKWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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narny prokuratury zainteresował się osobą wykładowcy. Interweniującemu RPO prokurator okręgowy w Warszawie odpowiedział, że ma zastrzeżenia do „bezstronności
prowadzących lekcje”. A wydawało się, że Orwell, a także urząd na ul. Mysiej odeszły w przeszłość.
• W ramach refleksji po nieodbytym Zjeździe Nadzwyczajnym i zapowiedzi naszego prezesa o potrzebie dyskutowania zmian, które tam miały być przedstawione
– przypominam słowa Churchilla: „Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale
bycie doskonałym wymaga zmiany”.
• Zamiast wiosennych życzeń informacja: wg Światowego Raportu Szczęścia ONZ
Polska jest na 40 miejscu (w 2 lata awans o 8 miejsc; Niemcy są na 17, USA na 19,
a Rosja na 68). Brano pod uwagę m.in. PKB, długość życia, hojność charytatywną i
korupcję – w której niestety jesteśmy na 108 miejscu na 156.
• Adwokatura poinformowała, że dzięki jej staraniom w pracach sejmowych, popartym przez Ministerstwo Cyfryzacji nie wprowadzono do prawa o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi obowiązku podawania przez pełnomocników numeru PESEL (z powołaniem się na zawód zaufania publicznego i możliwość kradzieży tożsamości).
• Sąd Najwyższy uwzględnił pierwszą skargę nadzwyczajną (ponieważ wydano dwa wyroki w sprawie spadkowej).
• Roman Giertych jako pierwszy „przemówił” do narodu w Izbie Dyscyplinarnej SN (drugim pewnie będzie J. Dubois). Osoby za stołem sędziowskim wyglądały na zasłuchanych. Adwokat Giertych ma zmysł do niezakazanej reklamy.
• Koszulka z „Konstytucją” nie znieważała osoby na pomniku (ani samego pomnika) orzekł Sąd w Szczecinie.
CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
Profesorowie adwokaci Gutowski i Kardas w wywiadzie w Dzienniku Gazecie
Prawnej mówią o „konieczności powrotu na serio do standardów oddzielających akceptowane zachowania od prostactwa, intelektualnej pauperyzacji i
agresji. Każdy z nas ma moc przeciwdziałania takim postawom, choćby poprzez sprzeciw i społeczne wykluczenie tych, którzy naruszają standardy”.
Przekazano do redakcji
11.05.2019 r.
Zenon Klatka
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Po co prawnikom grzeczność?
mgr Konrad Kobyliński
Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski
Grzeczność jest zagadnieniem par excellance z zakresu
pragmatyki językowej. Pragmatyka zajmuje się badaniem
relacji znaków do ich użytkowników oraz to, że ma na celu
wyjaśniać mechanikę powstawania znaczeń niepowiązanych z semantyką samych słów. Grzeczności nie da się w żaden sposób określić
odnosząc się jedynie do opisywanych w słownikach znaczeń poszczególnych
wyrażeń. Problemu nastręcza już samo zdefiniowanie pojęcia. W słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego można przeczytać, że grzeczny znaczy „uprzejmy, delikatny, świadczący o dobrym wychowaniu stosunek do ludzi,
uprzejmość, delikatność”1. Dlatego najczęściej określa się grzeczność ze względu na funkcje, jakie ma ona pełnić w konwersacji: „Stosowana przez uczestników wszystkich form komunikacji językowej – i komunikacji zakładającej dialog,
i komunikacji zakładającej monolog – grzeczność służy dobremu nastawieniu
odbiorcy do nadawcy, aby ten w optymalny sposób osiągnął zamierzony cel
komunikacyjny. Ostatecznie więc, biorąc pod uwagę wymienność ról nadawcy
i odbiorcy w dialogu, grzeczność służy efektywnej współpracy”2.
O fundamentalnym znaczeniu współpracy dla komunikacji językowej wiemy dzięki pracom H.P. Grice’a. Podkreślał, że to współpraca jest podstawą dla
celowości i racjonalności konwersacji. Konwersacja, zdaniem Grice’a, jest przykładem złożonego przedsięwzięcia, dlatego też rządzi się ona pewnymi regułami, które umożliwiają osiągnięcie celu, jakim jest, zrozumiałe – dla uczestników rozmowy, przekazanie informacji. Konwersacją rządzi zasada kooperacji,
według której należy wnosić wkład do konwersacji tak, jak tego, w danym jej
stadium, wymaga przyjęty cel czy kierunek wymiany słów, w której się uczest-

1
2

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/grzecznosc;5432023.html
M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007, s. 20
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niczy3. Sam Grice zauważył, że wśród reguł konwersacyjnych należałoby wymieniać reguły: „o charakterze estetycznym, społecznym czy moralnym, np.
maksyma »Bądź uprzejmy«”4, jednak sam nigdy nie rozwinął dalej tych uwag.
Zagadnienie grzeczności zostało rozwinięte przez R. Lakoff, G. Leecha oraz P.
Brown i S.C. Levinsona.
Zdaniem R. Lakoff pojęcie uprzejmości stanowi pomost pomiędzy dwoma
aspektami konwersacji: wymianą informacji oraz procesem społecznym5. Jej zdaniem grzeczność służy minimalizowaniu potencjalnych konfliktów, do których
może doprowadzić międzyludzka interakcja. Wskazuje ona rolę trzech zasad:
1. zasady formalności, która dotyczy powstrzymania się od narzucania interlokutorowi swojej woli oraz zachowanie dystansu. Jej zdaniem ta forma dominuje w rozmowach o charakterze oficjalnym czy urzędowym;
2. zasady szacunku, która respektuje autonomię i niezależność drugiej strony i
pozwala jej aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu konwersacji;
3. zasady sympatii, która ma celu zadbanie o samopoczucie interlokutora, ma
zapewnić poczucie równości stron w konwersacji. Ta forma dominuje w interakcjach towarzyskich6.
W literaturze można spotkać się jednak z zarzutem, że powyższa klasyfikacja ma ograniczoną wartość teoretyczną. Zdaniem R. Kalisza zasady Lakoff „reprezentują w sposób niezbyt dokładny klasyfikację rejestrów użytkowników języka plus pewne właściwości tych rejestrów, które determinują pewne wybory
językowe”7. Ponadto J. Grębowiec dodaje, że „reguły Lakoff mogą podlegać silnemu zróżnicowaniu kulturowemu, co oznacza, że nie we wszystkich językach
i kulturach będą one w takim samym stopniu uobecniane i zobowiązujące”8.
Odmienne podejście do fenomenu grzeczności przedstawili Penelope
Brown i Stephen C. Levinson9. Ich próba nie dotyczy tylko samej grzeczności,
lecz koncentruje się również na sytuacjach komunikacyjnych, które mogą proNa temat reguł Grice’a zob. K. Kobyliński, Z. Tobor, Po co prawnikom wiedza o implikaturach?,
Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, Nr 13/2017, s. 17-18; K. Kobyliński, Podmiotowość w dyskursie z perspektywy pragmatycznej, [w:] A. Bielska-Brodziak (red.), O czym mówią
prawnicy, mówiąc o podmiotowości?, Katowice 2015, s. 116-138
4
H.P. Grice, Logika a konwersacja, tł. B. Stanosz, [w:] B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki,
Warszawa 1980, s. 98
5
R. Lakoff, The limits of politeness: Theapeutic and courtroom discourse, Multilingua – Journal of
Cross-Cultural and Interlanguage Communication, 8(2-3), 1989, s. 102
6
R. Lakoff, What you can do with words: Politeness, pragmatics and performatives, [w:] R. Rogers,
R. Wall, J. Murphy (red.), Proceesings of the Texas Conference on Performatives, Presupposistions and
Implicatures, Arlington 1977, s. 88
7
R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993, s. 92
8
J. Grębowiec, Mówić i działać. Wykłady z pragmatyki języka, Wrocław 2013, s. 87
9
P. Brown, S.C. Levinson, Politeness: Some Universals in Language Usage, Cambridge 1987
3
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wadzić do konfliktu. Badacze nie skupili się wyłącznie na pojęciu grzeczności
ale także na niegrzeczności językowej jako formy zachowania. Kluczowe dla
tego modelu grzeczności jest pojęcie twarzy, które autorzy zaczerpnęli od socjologa Ervinga Goffmana. Twarz jest tutaj definiowana jako publiczny obraz
samego siebie, który każdy z mówców chce dla siebie zachować10. Podczas
każdej interakcji twarz obu rozmówców jest zagrożona i może potencjalnie
doznać uszczerbku. Dlatego autorzy wprowadzają kategorię „aktów zagrażających twarzy” (face threatening acts – FTA). Wyróżnia się tutaj „twarz negatywną”,
która rości sobie prawo do niezależności i autonomii oraz „twarz pozytywną”,
która pragnie akceptacji i szacunku od pozostałych członków społeczeństwa11.
Teoria ta pokazuje, że „bycie uprzejmym nie oznacza wyłącznie respektowania
praw drugiej osoby (…). Uprzejmość ma również chronić samego nadawcę, a
dokładniej społeczny wizerunek jego osoby”12. Brown i Levinson zidentyfikowali pięć strategii grzeczności, z których skorzystać może mówca:
1. w
 ypowiedz FTA jasno i bez pardonu – akt zagrażający twarzy, bezpośredni,
pomijający wszelkie normy grzecznościowe;
2. g
 rzeczność pozytywna – oznacza podporządkowanie się nakazom takim
jak: „Wyraź zainteresowanie partnerem”; „Potwierdzaj akty wzajemności”;
 rzeczność negatywna – oznacza podporządkowanie się takim nakazom
3. g
jak: „Nie bądź zbyt podejrzliwy wobec partnera”; „Karcąc kogoś, wyrażaj się
możliwie bezosobowo”;
4. m
 ów aluzyjnie – polega na pośrednim sformułowaniu wypowiedzi celem
złagodzenia potencjalnego zagrożenia twarzy. Nadawca wypowiedzi chce
tutaj zmniejszyć swoją odpowiedzialność za ukrytą intencję komunikacyjną,
dlatego mówca stara się wywołać u odbiorcy skojarzenie, zamiast poinformować go o tym wprost;
5. zaniechaj aktu mówienia – oznacza wstrzymanie się od jakichkolwiek działań
językowych celem uniknięcia FTA13.
Zaletą modelu Brown i Levinsona jest to, że podkreśla on znaczenie bezpośredniości aktu komunikacyjnego. Im mniej bezpośrednio nadawca formułuje swoją
wypowiedź, tym więcej możliwości reakcji na nią pozostawia odbiorcy. Można także uznać, że grzeczną osobą jest ta, która przedstawia wypowiedzi dłuższe i mniej
bezpośrednie. Nie należy tego wniosku jednak traktować z pełną stanowczością,
gdyż model grzeczności Brown i Levinsona opiera się na skali FTA, która rozciąga
się od aktu najbardziej zagrażającego twarzy po akty całkowicie bezpieczne.
Tamże, s. 61
P. Brown, S.C. Levinson, Politeness…, s. 62-64
12
A. Żurek, Teorie grzeczności językowej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3143, Kształcenie
Językowej 7(17), (2008), s. 36
13
P. Brown, S.C. Levinson, Politeness…, s. 69
10
11
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Ważna dla stworzenia modelu grzeczności jest również typologia rejestrów
zaproponowana przez G. Leecha. On również uważa, że w różnych sytuacjach
możemy mówić o różnych rodzajach i stopniach grzeczności. Zakwalifikowanie danego aktu illokucyjnego do określonego rejestru zależeć będzie od intencji nadawcy, celów jakie chce on uzyskać oraz stanu, w jakim znajduje się
odbiorca. Leech wyróżnił następujące rejestry:
1. współzawodniczący – celem aktu illokucyjnego jest zmiana stanu u odbiorcy. Jest on charakterystyczny dla rozkazów, poleceń, próśb czy żądań.
Grzeczność stanowi tutaj jedynie drogę do celu, jakim jest osiągnięcie
wpływu na świadomość odbiorcy, ma ona redukować potencjalną niezgodę na treść wypowiedzi poprzez zapewnienie, że wszystko odbywa się w
zgodzie z „przyjętymi zwyczajami”;
2. towarzyski – celem aktu illokucyjnego jest osiągnięcie określonego celu
społecznego. Jest on charakterystyczny dla zaproszeń, pozdrowień, gratulacji czy podziękowań. Grzeczność ma charakter pozytywny i jest zgodna z
oczekiwaniami odbiorcy;
 spółpracujący – charakteryzuje go obojętność na cele społeczne, wystę3. w
puje w nim jedynie cel informacyjny. Jest charakterystyczny dla stwierdzeń,
ogłoszeń czy instrukcji obsługi. Grzeczność występuje tutaj jedynie jako
naddatek i ma na celu stabilizację konwersacji;
4. k onfliktowy – cel illokucyjny stoi tutaj w sprzeczności z tym społecznie akceptowalne. Grzeczność jest tutaj wykluczona, co więcej konieczne może
się tutaj okazać zachowanie nieuprzejme. Jest on charakterystyczny dla
gróźb, oskarżeń czy krytyki ad personam14.
Zjawisko grzeczności, w kontekście prawnym, od początku cieszyło się pewnym zainteresowaniem badaczy języka. Twórcy jednego z analizowanych modeli
grzeczności – Brown i Levinson, zauważyli w przypisie. na łamach swojej pracy, że sala sądowa może stanowić użyteczne pole dla badań nad grzecznością15.
Wynika to z charakteru procedury sądowej, na którą składają się sformalizowane
mechanizmy rozwiązywania konfliktów. Pierwsze badanie w tym zakresie przeprowadziła Robin Lakoff, która zwróciła uwagę na to, że w warunkach sądowych
dążenie do uzyskania jasności, co do zastosowania właściwych przepisów prawa, przeważa nad mechanizmami grzeczności, które mogłyby działać w innych
okolicznościach16. Od tego czasu przeprowadzono kilka prac wykorzystujących
modele grzeczności do analizy różnych aspektów funkcjonowania postępowania
sądowego. Koncentrowały się one głównie na interakcjach na sali sądowej: sposobami przesłuchań świadków i stron, wzajemnych interakcjach między stronami
14
15
16
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J. Grębowiec, Mówić i działać…, s. 87-88; G. Leech, Principles…, s. 104-105
P. Brown, S.C. Levinson, Politeness…, s. 52, przyp. 2
R. Lakoff, The Limits of Politeness… s. 103
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oraz sposobami komunikacji obieranymi przez sędziów17. Ze względu na wysoką jakość przechowywania materiałów sądowych zainteresowaniem cieszą się
również rozprawy sądowe z dawnych czasów, głównie w celu zbadania ewolucji
mechanizmów grzeczności na przestrzeni kilku dziesięcioleci18. Większość badaczy zgadza się co do tego, że grzeczność jest stale obecna w interakcjach na sali
sądowej, co ma wynikać z formalnego charakteru postępowania oraz wysokich
stawek o jakie toczy się gra19. Związek między grzecznością a bardziej formalnym
użyciem języka wydaje się dla wielu ludzi oczywisty, gdy w pewnym socjolingwistycznym badaniu poproszono studentów o to, aby wypowiadali się grzeczniej
niż zwykle podczas pobytu w domu, to ich wypowiedzi przybrały bardziej formalny wymiar. Jednak później ta forma zachowania językowego została oceniana
jako niegrzeczna i arogancka20. Sugeruje to, że grzeczność jest wyjątkowo trudnym do uchwycenia, za pomocą budowania modeli komunikacyjnych wykorzystywanych w badaniach pragmatycznych, fenomenem językowym.
Lakoff stwierdza, że istnieją dwa typy dyskursu, które różnią się od zwykłej rozmowy, ponieważ nie są wzajemne21. Te dwa dyskursy to dyskurs terapeutyczny
oraz sądowy. Lakoff opisuje kilka cech typowych dla dyskursu sądowego. Jego
główną cechą jest pozbawiony wzajemności schemat pytań i odpowiedzi. Strony
i ich reprezentanci zgłaszają pytania, a czasem deklaratywne zwroty w celu udzielenia wyjaśnień w toku procesu22. Ponadto, skoro celem dyskursu jest ujawnienie
prawdy, to najprawdopodobniej będzie ona szkodliwa dla jednej ze stron23.
Zob. S. Harris, The Limits of Politeness Revisited: Courtroom Discourse as a Case In Point, [w:] Discuirsive
Approaches In Politeness, Berlin 2011, s. 167-188; A. Johnson, R. Clifford, Polite Incivility In Defensive Attack:
Strategic Politeness and Impoliteness In Cross-Examination In the David Irving vs. Penguin Books Ltd and
Deborah Lipstadt Trial, Journal of PolitenessResearch, vol. 7, s. 43-71; R. Penman, Facework & Politeness:
Multiple Goals In Courtroom Discourse, Journal of Language and Social Psychology, vol. 9, (1990), s. 15-38
18
Zob. E. Cecconi, Power Confrontation and Verbal Duelling In the Arraignment Section of XVII
Century Trials, Journal of PolitenessResearch, vol. 7, (2011), s. 101-121; B. Kryk-Kastovsky, Impoliteness
In Early Modern English Courtroom Discourse, Journal of Historical Pragmatics, vol. 7(2), (2006), s. 213243; na uwagę zasługuje praca Dawn Archer, która przeanalizowała wykorzystanie mechanizmów
niegrzeczności przez prokuratora w procesie Oscara Wilde’a, oskarżonego o nieobyczajne zachowanie, w celu poddania w wątpliwość jego wiarygodności, zob. D. Archer, Libelling Oscar Wilde: The
Case of Regina vs. John Sholto Douglas, Journal of Politeness Research, vol. 7, (2011), s. 73-99
19
D. Kurzon, The Politeness of Judges: American and English Judicial Behaviour, Journal of Pragmatics, vol. 33, (2001), s.
20
B. Fraser, Perspectives on politeness, Journal of Pragmatics, vol. 14, (1990), s. 221
21
R. Lakoff, The Limits of Politeness… s. 104
22
R. Lakoff, The Limits of Politeness… s. 112
23
W tym miejscu należy mieć świadomość tego, że prawda w postępowaniu sądowym różni
się od zwyczajnego rozumienia tego terminu, zob. T. Gizbert-Studnicki, Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo, nr 7, (2009). Jednak różnice te, znaczące z perspektywy prawniczej,
nie mają większego znaczenia dla rozważań Lakoff, prowadzonych z poziomu lingwistycznego.
17
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Lakoff zauważa również, że w dyskursie sądowym znajdują zastosowanie
maksymy Grice’a. Przykładowo, przysięga świadków, że będą mówić „prawdę,
całą prawdę i tylko prawdę” jest typowym przykładem wyrażenia wprost maksymy jakości („staraj się, aby twój wkład w konwersację był prawdziwy”)24. Także
maksyma ilości („niech twój wkład w konwersację zawiera tyle informacji ile potrzeba”) znajduje szerokie zastosowanie w dyskursie sądowym, szczególnie podczas przesłuchań świadków, których wypowiedzi są ściśle koordynowane przez
sędziego lub przesłuchujących. Jak zauważono w literaturze, na sali sądowej dominują pytania zamknięte, a świadek „znajduje się pod ciągłą presją zmuszającą
go do odpowiedzi, i to odpowiedzi o określonym charakterze”25. Ilustruje to, że
schemat postępowania jest tak zaprojektowany przez reguły prawne, aby wymusić współpracę od każdego jego uczestnika. Sytuacja taka nie powinna stanowić zaskoczenia, gdyż o ile w normalnej konwersacji możemy zakładać obopólną
współpracę interlokutorów, to na sali sądowej każdy z uczestników może mieć
interes w zatajeniu pewnych informacji, zmyleniu strony przeciwnej lub wpłynięciu na świadomość sędziego rozstrzygającego sprawę.
Stąd też Lakoff zaobserwowała na sali sądowej również niegrzeczność,
której nie można doszukać się w innego typu dyskursach. Jej zdaniem jest
to niegrzeczność „systematyczna, celowa i pozbawiona wzajemności”26. Jest
wysoce prawdopodobne, że w trakcie procesu dojdzie do konfrontacji, a co
najważniejsze, rozmowa musi być kontynuowana nawet pomimo językowego
grubiaństwa adwokata – świadek nie może zdezerterować, kiedy udzielenie
odpowiedzi jest wymagane przez prawo. Doskonałej ilustracji działania maksym Grice’a przy udziale (nie)grzeczności dostarcza zapis przesłuchania Oscara
Wilde’a przez Edwarda Carsona:
CARSON: Oświadczył Pan na początku przesłuchania, że ma Pan 39 lat. Ja
jednak myślę, że ma Pan ponad 40, nieprawdaż?
WILDE: Nie sądzę. Myślę, że mam albo 39 lat albo właśnie skończyłem 40.
Jeśli ma Pan mój odpis urodzenia, to on powinien rozwiązać sprawę.
CARSON: Urodził się Pan, jak sądzę, 16 października 1854 roku?
WILDE: Tak, nie mam zamiaru pozować na młodszego mężczyznę. Próbuję
być poprawny co do daty.
CARSON: Ta data świadczy, że ma Pan ponad 40 lat.
W Polskim porządku prawnym treść przysięgi świadka jest identycznie uregulowana w postępowaniu cywilnym i karnym, odpowiednio przez art. 268 KPC i 188 KPK: „Świadomy znaczenia
moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą
prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”.
25
R. Penman, Discourse in courts: Cooperation, coercion & Coherence, Discourse Processes, vol.
10, s. 214
26
R. Lakoff, The Limits of Politeness… s. 123
24
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WILDE: Bardzo dobrze.
Dawn Archer zauważa, że celem Carsona nie było tutaj tylko ustalenie wieku Wilde (dla zarzutu sodomii był on nieistotny), lecz wzbudzenie podejrzeń
co do wiarygodności Wilde’a: skoro Wilde jest skłonny kłamać w tak błahych
sprawach, to na pewno będzie kłamać w kwestiach istotnych. Carson, będąc
niegrzecznym, stara się eksploatować maksymę jakości, sugerując, że Wilde
kłamie, choć ten mówiąc, że jest w okolicach czterdziestki nie oddala się znacząco od prawdy – był czterdziestolatkiem dopiero od 6 miesięcy27.
Grzeczność nie tylko dotyczyć będzie interakcji w trakcie procesu sądowego, ale również komunikacji między sądami w ramach instancyjności postępowania. Chodzić tu będzie o to, w jaki sposób uzasadnienia sporządzane przez
sędziów odnoszą się do wcześniejszych rozstrzygnięć dokonanych przez ich
kolegów z niższych instancji lub o to, w jaki sposób sporządzane są zdania odrębne. Podstawową różnicą będzie tutaj nie tylko fakt piśmiennego utrwalenia
tych wypowiedzi, ale również to, że uzasadnienia mają dużo szersze audytorium niż rozprawa sądowa. Ponadto, o ile celem dyskursu sądowego w ramach
rozprawy są ustalenia faktyczne, o tyle uzasadnienie rozstrzygnięcia pełni wiele funkcji. Jak wskazuje się w literaturze, „uzasadnienie może być postrzegane
wielorako: zarówno z dogmatycznego punktu widzenia (jako efekt dokonania
czynności procesowej) jak i teorii prawa (element procesu jego stosowania),
logiki prawniczej (efekt wyjaśniania, dowodzenia itp.), teorii argumentacji czy
komunikacji lub dyskursu”28.Warto więc przeanalizować uzasadnienia, jako formę dyskursu, pod kątem grzeczności29.
W literaturze podnosi się odmienną charakterystykę grzeczności w tekstach
pisanych. Przede wszystkim bardzo rzadko będą występować tutaj „akty bezpośrednio zagrażające twarzy”, gdyż komunikacja jest tutaj zapośredniczona
poprzez tekst30. W badaniu tekstów naukowych zauważono nowe strategie
unikania konfliktu, które nie są możliwe w komunikacji oralnej. Przykładowo,
D. Archer, Libelling Oscar Wilde: The Case of Regina vs. John Sholto Douglas, Journal of Politeness Research, vol. 7, (2011), s. 79
28
I. Rzucidło, Wielowymiarowość uzasadnienia decyzji stosowania prawa, [w:] M. Żuralska (red.),
Interdyscyplinarne ujęcie prawa, Warszawa 2013, s. 39
29
Takie dyskursywne ujęcie jest dość popularne we współczesnej filozofii prawa, zob. A.
Grabowski, Dyskurs prawniczy jako przypadek szczególny ogólnego dyskursu praktycznego, [w:] J.
Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa. Tom II, Kraków 2003; T. Gizbert-Studnicki, Rozkład ciężaru
argumentacji w dyskursie interpretacyjnym, [w:] J. Stelmach (red.), Studia…; Z. Tobor, Krótka opowieść
o szczęśliwym, zakłopotanym i nieszczęśliwym interpretatorze, [w]: A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo, język, media, Warszawa 2011, s. 105
30
Co nie oznacza, że „akty bezpośrednio zagrażające twarzy” nie są w tekstach możliwe.
Możemy spotkać się z taką sytuacją w pisemnych pomówieniach lub paszkwilach bezpośrednio i
grubiańsko atakujących konkretne osoby.
27
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autorzy chcąc złagodzić swoją krytykę często sięgają po wypowiedzi w stronie
biernej, które akcentują pasywność31. Ponadto, unika się bezpośrednich ataków
na konkretnego badacza, co wynika prawdopodobnie z tego, że grupy naukowców stanowią raczej wąskie grono odbiorców, a bezpośredni atak może
skutkować zawstydzającą ciszą podczas konferencyjnego spotkania, psującą
smak wieczornego szampana. Jak zauważa autor badania, grzeczność wymaga
manifestowania właściwego szacunku dla członków grupy docelowej32.
Podobnie wąską grupę, która wymaga ciągłego manifestowania i potwierdzania swojej przynależności, stanowią sędziowie. Nie powinno się zatem dziwić oczekiwaniom, że grzeczność będzie standardową formą komunikacyjną,
natomiast niegrzeczność będzie spotykana w wyjątkowych sytuacjach. W jednym badaniu dokonano porównania pomiędzy sędziami z Wlk. Brytanii oraz
USA. Zgodnie z oczekiwaniami stwierdzono, że sędziowie są grzeczni, kiedy
zgadzają się ze sobą, jednak sposób wyrażania tej zgody jest odmienny w tych
dwóch krajach. Sędziowie brytyjscy wyrażają zgodę za pomocą bogatego i
kwiecistego języka („Miałem przyjemność czytać opinię sędziego x i w pełni
podzielam jego zdanie”; „Dochodzę do tych samych wniosków co sędzia x”;
„Całkowicie popieram opinię sędziego x”)33. W przypadku braku zgody sędziowie brytyjscy starają się łagodzić sytuację („Z przykrością nie mogę zgodzić się
z sędzią x”; „Z całym szacunkiem, ale muszę z przykrością stwierdzić, że sędzia
x popełnił błąd”; „Jest bardzo przykre to, że sędzia nie zrozumiał, w tym wypadku, co jest problemem omawianej sprawy”).
Inaczej wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Sędziowie amerykańscy w grzeczny, aczkolwiek powściągliwy sposób wyrażają zgodę (dominuje
proste „I agree”; „I affirm” oraz przymiotnik „correctly”). Niezwykle prezentują
się sytuacje związane z wyrażaniem niezgody. Większość modeli grzeczności zakłada, że ludzie starają się unikać aktów niegrzecznych, w szczególności
intencjonalne wypowiedzi wyrażające niegrzeczność mają stanowić wyjątki.
Takie przekonanie powinno zostać dodatkowo wzmocnione poprzez fakt, że
opinie sporządzane są pisemnie, a uczestnicy dyskursu reprezentują jedno środowisko sędziowskie. Jednak jak zauważa D. Kurzon, „ostatnią rzeczą jakiej chcą
sędziowie amerykańscy jest uniknięcie konfliktu”34. O ile niezgodę na orzeczenie sądu niższej instancji wyrażają oni w sposób prosty i możliwie rzeczowy
(wg Kurzona najczęściej za pomocą „I disagree”), o tyle sporządzanie zdania
G. Myers, The pragmatics of politeness in scientific articles, Applied Linguistics, vol. 10
(1), (1989), s. 6
32
G. Myers, The pragmatics of politeness…, s. 3
33
Wszystkie przykłady, w tłumaczeniu własnym, pochodzą z pracy D. Kurzon, The politeness
of judges…, s. 69-79
34
D. Kurzon, The politeness of judges… , s. 76
31

34

PRAWO

odrębnego stanowi dla nich okazję do bardziej bezpośrednich ataków („Żadne
z rozumowań przedstawionych przez większość nie jest nawet w minimalnym
stopniu przekonujące”; „Zdanie większości jest bezsensowne”) lub do wykorzystania stylistycznych ozdobników takich jak „magiczne słowa” na określenie
argumentacji większości. Jak podsumowuje D. Kurzon: „W przypadku sądów
apelacyjnych oraz sądów najwyższych sędziowie nie wykazują szacunku ani
uprzejmości wobec kolegów z tej samej ławki, którzy mają przeciwstawne poglądy; podobna sytuacja ma miejsce gdy sędziowie odnoszą się do opinii sędziów niższej instancji”35.
Ciężko stwierdzić dlaczego taka sytuacja ma miejsce i skąd wynikają te różnice. Kurzon stwierdza enigmatycznie, że są one efektem różnicy w kulturach
prawnych obu krajów36. Taka odpowiedź jest na pewno niesatysfakcjonująca i
stanowi raczej próbę ominięcia problemu niż jego wyjaśnienia. Ponadto jego
odpowiedź sugeruje, że grzeczność to coś całkowicie uwarunkowane daną kulturą prawną oraz zjawisko, które nie ma większego znaczenia dla samego systemu prawnego. W końcu niegrzecznie sformułowane opinie sędziów amerykańskich nie są przez to gorsze lub mniej poprawne od ugrzecznionych opinii
sędziów brytyjskich. Sama grzeczność może, co więcej, stanowić problem, nie
musi być wartością dodaną. Jak zauważył jeden z autorów: „Sztuczna grzeczność charakteryzująca angielski styl sędziego jest tak daleka od rzeczywistości
codziennej mowy, że grozi tym, że prawnicy będą brzmieć niedorzecznie”37.
Pobieżna analiza języka orzeczeń polskich sędziów sugeruje, że jeśli chodzi
o grzeczność, to sytuują się oni pomiędzy stylem brytyjskim a stylem amerykańskim. Nie są oni tak grzeczni i wylewni jak sędziowie brytyjscy, ale też
nie pozwalają sobie na bezpośrednie ataki lub krytykę, jaka jest spotykana w
orzecznictwie amerykańskim. Czytając uzasadnienia polskich sądów nie znajdziemy żadnych „aktów zagrażających twarzy”. Przede wszystkim polski styl
jest praktycznie całkowicie bezosobowy (w przypadku niezgody najczęściej
spotykane są wyrażenia „Sąd nie podziela stanowiska…”38; „Nie można podzielić stanowiska…”39 oraz „Sąd Najwyższy, w składzie obecnym, podziela stanowisko…”40 w przypadku wyrażenia zgody). W przeciwieństwie do sędziów
brytyjskich, polscy sędziowie nigdy nie odnoszą się do siebie personalnie, zaTamże, s. 78
Tamże, s. 81
37
D. Pannick, Judges, Oxford 1987, s. 160, cyt. za: D. Kurzon, The politeness of judges…, s. 82
38
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. I SA/
Po 224/18
39
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 maja 2018 r. I SA/Po
220/18
40
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. III CZP 76/13
35
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wsze podmiotem zdania jest „sąd” lub „skład orzekający”. W przypadkach, kiedy
polscy sędziowie uważają, że w niższej instancji wydano błędne orzeczenie, to
po prostu stwierdzają sucho ten fakt i przechodzą do przedstawienia własnej
argumentacji („sąd zajął w tej kwestii błędne stanowisko”41; „Chcąc sanować
to błędne założenie Sądu I instancji Sąd Apelacyjny rozpoznał zażalenie”42).
W uzasadnieniach polskich sądów dominuje dystans oraz formalność, która
przejawia się chociażby konsekwentnym używaniem tych samych zwrotów
na wyrażenie zgody lub niezgody. Cechy te zalicza się do czynników sprzyjających grzeczności. Nie jest to jednak grzeczność brytyjska, która, w niektórych momentach, zbliża język uzasadnienia do rejestru towarzyskiego – choć
o dość staromodnym charakterze. Biorąc pod uwagę typologię Leecha, w
polskich uzasadnieniach dominuje rejestr współpracujący, charakterystyczny
dla mowy oficjalnej.
Podsumowując tę część niniejszej pracy, należy zauważyć, że grzeczność
jest stale obecna w postępowaniu sądowym, zarówno na sali, jak i w języku
uzasadnień. Nie powinno to stanowić zaskoczenia, skoro grzeczność nie jest
jedynie dodatkiem do konwersacji, lecz niezbędnym dla niej stabilizatorem,
a także dodatkowym narzędziem służącym do konstruowania kontekstu komunikacyjnego.
Analizując teksty na temat grzeczności w kontekście prawnym, należy
stwierdzić, że pytanie to praktycznie jest nieobecne w rozważaniach autorów43.
Taki stan rzeczy nie powinien zaskakiwać biorąc pod uwagę to, że zagadnieniem tym zajmują się głównie lingwiści, którzy zainteresowani są sposobami
komunikowania grzeczności i tworzeniem adekwatnych modeli opisujących
ten mechanizm. Ten, jakkolwiek niezbędny element dociekań, dla prawnika
stanowi jedynie punkt wyjścia. Z prawniczego punktu widzenia istotne jest
pytanie, dlaczego w ogóle powinniśmy zwracać uwagę na to zagadnienie, czy
dostarcza ono jakiś nowych informacji o dyskursie prawniczym i czy świadomość tego zjawiska rodzi jakieś interesujące wnioski. Na łamach tego krótkiego
tekstu nie uda mi się odnieść do wszystkich tych zagadnień z należytą starannością, natomiast postaram się przedstawić, przynajmniej fragmentaryczną,
odpowiedź na pytanie: Po co prawnikom grzeczność?
Od dawna w literaturze wyraża się podejrzenia, co do uczciwości sędziów w
zakresie przedstawiania kryteriów prawnych stających za podejmowanymi rozPostanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1999 r. II CZ 129/99
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r. I ACz 157/10
43
Jedynym wyjątkiem jest tekst Lindy Sanderson, Linguistic Contradiction: Power and Politeness in Courtroom Discourse, Technostyle, vol. 12(2), (1995), s. 1-24. Autorka próbuje wykorzystać
terminologię socjologii refleksyjnej Pierre’a Bourdieu dla wyjaśnienia mechanizmów władzy
stojących za grzecznością sędziów.
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strzygnięciami. W historii refleksji teoretyczno-prawnej to amerykański realizm
prawniczy najmocniej odcisnął piętno sceptycyzmu wobec pozytywistycznego przekonania o regułach prawnych jako zasadniczych źródłach wyroków czy
orzeczeń. „Rozumowania prawnicze znacznie różnią się od tych spotykanych
w naukach ścisłych i pozostawiają sędziom duży zakres swobody. Nie zawsze
sędziowie podają prawdziwe motywy swoich rozstrzygnięć”44. Systematyczna
podejrzliwość wobec sędziów spowodowała powstanie nowego nurtu nauk o
prawie jakim są badania zachowań sędziowskich (judicial behaviour). Przedstawiciele tego nurtu, choć różnią się co do tego, jakie czynniki są najistotniejsze
przy dokonywaniu rozstrzygnięć przez sędziów, zgadzają się w tym, że samo
prawo ma małe lub nie ma żadnego znaczenia dla podejmowanych rozstrzygnięć. Najbardziej znani badacze, J.A. Segal i H.J. Spaeth, stworzyli model postaw sędziowskich (the attitudinal model of judicial behaviour), według którego
sędziowie Sądu Najwyższego USA podejmują rozstrzygnięcia wyłącznie w
oparciu o swoje preferencje polityczne 45. Choć model został przystosowany
do analizy działań SN, to wskazuje się, że „systematyczne i empiryczne odzieranie mitu mechanicznej jurysprudencji przeniknęło do wszystkich, współczesnych prac nad sędziami i sądami” 46. Dalsze badania nad sądami niższych
instancji pokazują, że znajomość postawy sędziego pozwala na lepsze przewidywanie jego wyroków niż znajomość reguł prawnych 47. W 2003 roku opiniotwórczy magazyn The New York Times ogłosił „triumf realizmu prawnego”
i zauważył potrzebę stworzenia takiej filozofii jurysprudencji, która „szczerze
uzna rolę polityki i innych rzeczywistych czynników grających rolę w podejmowaniu decyzji przez sędziów” 48.
Martin Shapiro, patrząc przez pryzmat dominujących nurtów teoretyczno-prawnych – pozytywizm oraz interpretywizm, uznał, że nie można inaczej
określić sędziów niż jako kłamców49. Nie chodzi tutaj o wieszanie psów na poszczególnych sędziach, a raczej na zwrócenie uwagi na paradoksalną sytuację,
w której się znajdują. Rozstrzygając spory muszą uzasadnić swoje decyzje za
Z. Tobor, To do a great thing, do a little wrong – rzecz o sędziowskich kłamstewkach, Przegląd
Podatkowy 6/2015, s. 15
45
J.A. Segal, H.J. Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model, Cambridge 1993; J.A.
Segal, H.J. Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited, Cambridge 2002
46
S.E Lawrence, The Supreme Court and the Attitudinal Model: Introduction to the Symposium,
Law and Courts, vol. 4, (1994), s. 3
47
C. Sunstein, D. Schkade, L.M. Ellman, Ideological voting of federal courts of appeals: a preliminary investigation, Virginia Law review, vol. 90, s. 301-354; M.W. Giles, V.A. Hettinger, T. Peppers,
Picking federal judges: a note on policy and partisan selection agendas, Political Research Quarterly,
vol. 54, s. 623 i n.
48
Adam Liptak, Judges Mix with Politics, New York Times, February 22,2003
49
M. Shapiro, Judges as Liars, Harvard Journal of Law / Public Policy, vol. 17, (1994), s.155
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pomocą danych im reguł prawnych, które nie zawsze są idealnie dopasowane
do rzeczywistości oraz wieloznaczne i nieostre, stąd potrzeba wykorzystania
określonych rozumowań prawniczych. Niestety logika prawnicza w niczym nie
przypomina logiki matematycznej, jest ona dość „banalna”50 przez co nie stoi
na przeszkodzie przy poszukiwaniu rozstrzygnięć zgodnych z zapatrywaniem
samego sędziego51. Z drugiej strony, „rozumowania prawnicze w realnym świecie prowadzą do rozstrzygnięć, które dotykają konkretnych ludzi i całe społeczności. Sędziowie czują się za te decyzje odpowiedzialni”52. Na tym zasadza się
przekonanie badaczy zachowań sędziowskich o dominacji czynników pozaprawnych nad przepisami prawa – sędziowie po prostu nie mogą oprzeć się
pokusie dokonywania takich rozstrzygnięć, które, w ich mniemaniu, promują
sprawiedliwość i dobro wspólne. Sąd podejmując decyzje musi ją jednak uzasadnić, a uzasadnienie jest nie tylko finalnym aktem procesu stosowania prawa, lecz również, a może przede wszystkim, aktem komunikacji dokonywanym
wobec przegrywającej strony. Jest to funkcja wychowawcza uzasadnienia, która polega na „budowaniu pewności, stabilności i przewidywalności stosowania
prawa – których warunkiem jest znajomość motywów rozstrzygnięcia”53. Warto przytoczyć in extenso fragment tekstu M. Shapiro:
„Czysto hipotetycznie, sądy mogłyby ogłosić stronie przegranej: »Przegrałeś,
bo my, sędziowie, podjęliśmy taką decyzję. Wybraliśmy tak, gdyż uważamy, że
dla społeczeństwa lepiej będzie, jeśli przegrasz«. Jednak w praktyce współczesnych systemów sądowniczych sądy starają się unikać wrażenia, że rozstrzygają
w oparciu o sędziowski kaprys. Jak zauważył profesor Merrill, sędziowie mówią
przegranemu: »Przegrałeś nie dlatego, ponieważ my sędziowie tak postanowiliśmy. Przegrałeś, ponieważ wymaga tego prawo«”54.
Nic dziwnego, że dyskurs prawny oraz odgrywający w nim główną rolę sędziowie posądzani są o kłamstwo i dwulicowość. Nasuwają się tutaj dwa pytania: po pierwsze, jakie znaczenie grzeczność ma dla „sędziowskich kłamstewek”, a po drugie, jak prawu udaje się skutecznie funkcjonować mimo ciągle
ponawiających się oskarżeń o hipokryzję?
Mimo że kłamstwo jest oceniane negatywnie, to jednak w określonych sytuacjach społecznych nie tylko traci ono swój pejoratywny wymiar oraz jest
niezbędne dla zachowania uprzejmości. Spójrzmy na przykład podany przez
Termin zaczerpnąłem od L. Alexander, The Banality of Legal Reasoning, Notre Dame Law
Review, vol. 73, (1998)
51
J. Goldsworthy, The Limits of Judicial Fidelity to Law: The Coxford Lecture, Canadian Journal of
Law and Jurisprudence, vol. 25, (2011), s. 319
52
Z. Tobor, To do a great thing…, s. 16
53
I. Rzucidło, Wielowymiarowość uzasadnienia…, s. 44
54
M. Shapiro, Judges as Liars, Harvard Journal of Law / Public Policy, vol. 17, (1994), s.155-156
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Jacka Grębowca: „(…) zięć, wiedząc o korzyściach płynących z uprzejmego
konwersowania z teściową, na pytanie o smak ciasta z zakalcem odpowie np.:
„No, kawę mama parzy najlepszą na świecie”
pogwałci maksymę relewancji [mów na temat – przyp. K.K.] i maksymy
kategorii ilości, czym dość oględnie zasugeruje brak kulinarnej satysfakcji z
wypieku, natychmiast jednak zrekompensuje go innym komplementem. Będzie bowiem próbował wyjść z twarzą z opresji, jaką niesie zarówno kłamstwo
(możliwe do wykrycia), jak i całkowita szczerość (wyrażana zgodnością wypowiedzi z maksymami jakości i relewancji)”55. Zgodnie z typologią Brown i Levinsona odpowiedź ma charakter aluzyjny w celu uniknięcia „bezpośredniego
zagrożenia twarzy” teściowej, do czego by doszło, gdyby odpowiedź brzmiała:
„To ciasto jest obrzydliwe. Następnym razem niech mama kupi jakieś w cukierni”.
Aluzyjna odpowiedź pozwala utrzymać konwersację w dobrym, kurtuazyjnym tonie. Powszechnie kurtuazja jest rozumiana jako uprzejmość, grzeczność czy stosowność zachowania, jednak od zwykłej grzeczności odróżnia ją
powiązanie z zasadami etykiety. Zdaniem Keitha J. Bybee’ego istnieje wiele
cech wspólnych pomiędzy prawem a zasadami kurtuazji56. Odwołuje się on do
tekstów popularnej w Stanach Zjednoczonych guru etykiety – Judith Martin,
znanej też jako Miss Martin:
„Zarówno prawo, jak i zasady etykiety są drogą do promocji harmonii społecznej, odpowiednio do zasad moralności i dobrych manier. Prawo odnosi
się do najpoważniejszych konfliktów, w tym spraw zagrażających życiu, zdrowiu i własności i rozdziela groźne sankcje jak grzywny, pozbawienie wolności
czy utrata życia za naruszenie zasad. Wyposażone jedynie w sankcję wstydu,
zasady etykiety odnoszą się do konfliktów, których możliwe jest dobrowolne
rozwiązanie, i w ten sposób służy zapobieganiu antagonizmom, które mogą
eskalować aż do sytuacji naruszenia prawa. Pod tym względem etykieta przypomina prawo międzynarodowe, które dąży do powstrzymywania wojny, ale
ma tylko sankcję wstydu, z jaką egzekwuje swoje zasady wobec suwerennych
państw”57.
Bybee odnotowuje, że zarówno reguły etykiety, jak i praktyka prawnicza, są
podatne na ciągle odnawiany zarzut hipokryzji. Kurtuazyjne zachowanie może
odzwierciedlać prawdziwą i szczerą przyzwoitość lub może pozwalać tylko na
zaprezentowanie siebie jako osoby przyzwoitej. „Łaskawa dusza i nieuczciwy

J. Grębowiec, Mówić i działać…, s. 85
K.J. Bybee, All Judges Are Political-Except When They Are Not, Stanford 2010, s. 38
57
J. Martin, The World’s Oldest Virtue, First Things 33, (1993), s. 24, cyt. za: K.J. Bybee, All Judges
Are Political…, s. 40
55
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łotr mogą być tak samo uprzejmi” 58. Dlatego trudno jest stwierdzić, kiedy
grzeczność jest szczera, a kiedy udawana. Kurtuazja może być wykorzystywana instrumentalnie i często jest tylko narzędziem dla niezbyt sympatycznych ludzi. W jaki sposób kurtuazja radzi sobie pod ciągłym pręgierzem zarzutów o hipokryzję?
Otóż, zdaniem Miss Manners, grzeczność i zasady kurtuazji nie istnieją pomimo hipokryzji, ale dzięki niej. Obłuda jest jej zdaniem niezbędna do skutecznego korzystania z reguł etykiety, ponieważ ludzie są podzieleni przez ostre i
sprzeczne opinie oraz zainteresowania. „Poznanie drugiej osoby nie oznacza
zapałania do niej miłością”59. W bardzo ładnym fragmencie Miss Manners zauważa, że „przekonanie, że ludzie mogą się łatwo dogadać, jeśli tylko poznają
siebie nawzajem, trywializuje intelektualne, emocjonalne i duchowe przekonania poprzez scharakteryzowanie jakiejkolwiek różnicy pomiędzy jedną osobą
a drugą jako zwykłe nieporozumienie, łatwo rozwiązywalne przez szczerą rozmowę lub zaaranżowane spotkania”60. To właśnie wszechotaczająca nas hipokryzja uprzejmości gwarantuje, że jednostki podporządkowując się sztucznemu kodeksowi dobrego zachowania, bez względu na to, czy rzeczywiście lubią
się czy szanują, zapewnia spokój społeczny i możliwość bezkonfliktowych interakcji, bez pustych obietnic o zasypywaniu różnic między ludźmi.
Na kanwie powyższych rozważań należy podkreślić, że Grice miał rację zauważając, że jego maksymy wymagają uzupełnienia o reguły grzeczności.
Gdybyśmy wymagali, aby każda interakcja przebiegała według maksym Grice’a
(przede wszystkim mów zwięźle, szczerze i na temat), to nie bylibyśmy „klubem
samobójców”, jak pisał Hart, lecz klubem „seryjnych morderców”. Jeśli chcemy
pozostać racjonalni (oraz żywi), to nie możemy domagać się od ludzi szczerości,
lecz zasadnie możemy domagać się grzeczności.
Otóż, jak już wiemy, grzeczność jest narzędziem służącym do minimalizacji
konfliktów wynikłych z komunikacji, pełni ona funkcję stabilizującą, pozwala powiązać kooperację z illokucyjną siłą danego wyrażenia. Bez wątpienia komunikowanie rozstrzygnięć stronie, w ramach dyskursu prawnego, odbywa się w rejestrze współzawodniczącym. „W rejestrze współzawodniczącym uprzejmość ma
charakter negatywny, a jego celem jest zredukowanie niezgody we współzawodnictwie pomiędzy tym, co mówiący chce osiągnąć, a »dobrymi manierami«”61.
Osiągnięcie wpływu na stan odbiorcy ma zredukować szansę na jego potencjalK.J. Bybee, Legal Realism, Common Courtesy, and Hypocrisy, Law, Culture, and the Humanities,
vol. 1, (2005), s. 91
59
Tamże, s. 91
60
J. Martin, Common Courtesy: In Which Miss Manners Solves the Problem that Baffled Mr. Jefferson, New York 1985, s. 12, cyt. za: K.J. Bybee, Legal Realism…, s. 91
61
R. Kalisz, Pragmatyka…, s. 93
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ną niezgodę. Grzeczność, tak jak i prawo ma pozwalać na, w miarę bezbolesne,
rozwiązywanie sporów. Gdybyśmy mieli spojrzeć na dyskurs prawniczy przez
pryzmat grzeczności, to do jakich wniosków moglibyśmy dojść?
Na najbardziej ogólnym poziomie, należy stwierdzić, że prawo jest to sztuczne
medium, tak jak kurtuazja, dzięki któremu przeciwne strony mogą artykułować swoje żądania. Z tej perspektywy możliwość hipokryzji nie stanowi wynaturzenia dyskursu prawnego, lecz jest jednym z podstawowych warunków jego funkcjonowania.
Wszyscy uczestnicy postępowania, łącznie z sędzią, mają okazję bycia nieszczerymi
w celu kooperacyjnego wypracowania wzajemnych ustaleń. Dzieje się tak, gdyż
uczestnicy postępowania nie muszą szczerze mówić tego, co mają na myśli, a system sądowy może skutecznie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia62.
Z. Tobor zauważył, że „w orzecznictwie podatkowym możemy spotkać zarówno
twierdzenie nieprawdziwe, przemilczenia, jak i szlachetne kłamstewka”63. Z kolei spośród różnych technik uzasadniania Iwona Rzucidło-Grochowska wyróżnia technikę
ornamentacyjną, technikę unikania oczywistości, technikę legitymacji przez ilość,
technikę przemilczenia, technikę ukierunkowanego eksponowania treści w uzasadnieniu oraz technikę uzasadnień kontrolujących64. Wymienione elementy
składają się, według wszelkich typologii, na zachowania zgodne z regułami
etykiety. Wróćmy do przykładu z ciastem teściowej. Zastosowano tutaj technikę przemilczenia (niedobre ciasto) oraz szlachetnego kłamstewka (dobra
kawa), które dodatkowo okraszono eksploatującym maksymę jakości komenK.J. Bybee, Legal Realism,…, s. 95
Z. Tobor, To do a great thing,… s. 15
64
I. Rzucidło-Grochowska, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2017(2), s. 66-71.
Odnoście typologii przedstawionej przez autorkę należy zauważyć, że techniki: ornamentacyjna, przemilczenia czy eksponowania, występują w typowych aktach komunikacyjnych nakierowanych na zachowanie grzeczności. Technikę legitymacji przez ilość oraz technikę uzasadnień
kontrolujących należałoby uznać za specyficzne dla dyskursu prawnego, choć w moim przekonaniu, dałoby się je zredukować do trzech wcześniej wymienionych. Z kolei technika unikania
oczywistości ma, zdaniem autorki, odnosić się do wykorzystania przez sądy zasady clara non sunt
interpretanda (s. 67). Niestety wydaje się, że autorka błędnie rozumie tę zasadę, o czym świadczy
stwierdzenie, że: „Sąd stosując taki zabieg [stosuje premię clara… – przyp. K.K.] popada w sprzeczność, twierdząc, że przepisy są jasne i nie należy dokonywać ich interpretacji, gdyż już samo takie
stwierdzenie jest dokonaniem wykładni. Nie można bowiem w sposób subiektywny przypisywać
niczemu właściwości obiektywnej w postaci jasności”. Jest natomiast całkowicie na odwrót, gdyż
jasność oznacza status danej wypowiedzi lub terminu w dyskursie prawniczym, występuje ona
w przypadku rozumienia tekstu, a nie jego interpretacji, na co wskazywał już L. Wittgenstein.
Autorka natomiast dokonuje tutaj bezpodstawnego utożsamienia tych dwóch sytuacji. Na ten
temat zob. D. Patterson, Wittgenstein on Understanding and Interpretation (Comments on the Work
of Thomas Morawetz), Philosophical Investigations, vol. 29(2), (2006); Z. Tobor, Krótka opowieść o
szczęśliwym, zakłopotanym i nieszczęśliwym interpretatorze, [w]: A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo, język, media, Warszawa 2011, s. 105
62
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tarzem (najlepsza kawa na świecie). Jak zauważa Bybee, analogia do kurtuazji
prowadzi do tego, aby nie wymagać od decyzji sądowych pojęciowej głębi i
logicznego rygoru, lecz żeby pozwalały one na mniej lub bardziej udane zarządzanie zaistniałym sporem65.
Grzeczność wiąże się z rolą sędziego. W literaturze anglosaskiej za klasyczną
pozycję, w tym zakresie, uchodzi tekst L. L. Fullera The Forms and Limits of Adjudication66. Fuller zwraca uwagę na to, że istota orzekania nie polega na sposobie, w jaki strona uczestniczy w postępowaniu, ale leży ona w charakterystyce
urzędu sędziego. Dla samej istoty postępowania nie ma znaczenia to, czy strona zdecyduje się przedstawić dowody w sprawie lub podnieść uzasadnione
argumenty. Może, jeśli tylko uzna to za stosowane, nie przedstawiać żadnych
argumentów, nie wnosić żadnych środków zaskarżania lub próbować odwołać
się bezpośrednio do emocji czy uczuć sędziego. Może ona nawet wyrazić gotowość, by sędzia zadecydował o sprawie rzucając kością67. Analiza powinna za
punkt wyjścia przyjąć samego sędziego oraz jego urząd.
Z tego urzędu można wywnioskować pewne wymogi np. bezstronność,
ponieważ domniemanie bezstronności jest fundamentalne dla samej istoty tej
funkcji, a sędzia pozbawiony przymiotu bezstronności sędzią być nie może68;
natomiast sam wymóg bezstronności generuje kolejne: np. sędzia musi być
gotów do wysłuchania obydwu stron itd. Jak zauważa Fuller, bezstronność nie
jest jednak cechą wyróżniającą jedynie sędziów, gdyż istnieją inni sędziowie
(meczów piłki nożnej, sędziowie targów rolnych czy sędziowie wystaw zwierząt hodowlanych). Również od nich oczekuje się bezstronności, lecz nie biorą
oni udziału w orzekaniu, w takim sensie, w jakim robią to sędziowie w postępowaniach sądowych. Dla Fullera główną cechą różnicującą te dwie aktywności
jest kontekst instytucjonalny, w jakim orzekają sędziowie, gdzie ich decyzje podejmowane są w ramach reguł, mających na celu zapewnienie stronom sporu
możliwości przedstawienia dowodów i uzasadnionych argumentów. Sędzia
zwierząt gospodarskich może, ale nie musi, zezwolić na taką prezentację argumentów czy opinii, może on wysłuchać różnych głosów, lecz nie przynależy to
integralnie do jego działalności.
Sędzia zwierząt gospodarskich może być ordynarnym łajdakiem, może niemoralnie postępować nawet pełniąc swoją funkcję, znaczenie ma jedynie jego
znajomość materii i fachowy, profesjonalny osąd. Z kolei sędzia, chcąc zachoK.J. Bybee, Legal Realism…, s. 95
L. L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, 92 Harvard Law Review 353 (1978)
67
Tamże, s. 354
68
Zob. Z Tobor, Bezstronność sędziego, Przegląd Sądowy 6 (2005), s. 4; 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
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wać twarz neutralnego i bezstronnego arbitra prawa musi również kierować
się zasadami grzeczności. Nie tylko w trakcie postępowania na sali sądowej,
którym zarządza, ale również przy uzasadnianiu swojej decyzji. Sędzia musi
również zaprezentować swoją decyzję jako racjonalną i bezstronną. „Przedstawienie uzasadnienia ma przekonać audytorium, że podjęta przez sędziego
decyzja oparta jest na racjonalnych podstawach (tj. przyjętych przesłankach
oraz zastosowanych rozumowaniach), a nie na motywach odwołujących się
do względów wykluczonych z punktu widzenia bezstronności”69. Zachowując
grzeczność wobec stron, sędzia, z jednej strony, jest ograniczony koniecznością dostosowania się do ich żądań, ale, z drugiej strony, kurtuazja pozwala mu
elastycznie dopasować orzekanie do wybranych przez siebie celów. Hipokryzja
pozwala na to, że cele te mogą się różnić i zmieniać w czasie, ale prawo zawsze
pozostanie na wierzchu, jako środek do osiągnięcia celu – dokładnie tak samo
jak grzeczność.
M. Shapiro, podsumowując sytuację i rolę sędziów w dyskursie prawniczym,
kończy swój tekst odwołaniem do tytułu piosenki Dave’a Frischberga „Uwięziony, uwięziony, uwięziony w zamieci kłamstw”. Mój tekst zakończę aktem w
mniejszym stopniu zagrażającym twarzy. W filmie Paolo Genovese grupa przyjaciół postanawia zaryzykować pełną uczciwość i transparentność poprzez pokazywanie wzajemnie sobie swoich maili i sms-ów. Doprowadza to serii zdarzeń poważnie testujących oddanie, przyjaźń i uczciwość bohaterów. Prawda
nie wzmocniła ich relacji ani nie przyniosła oczekiwanego uzdrowienia. Tytuł
filmu to: „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. W nim należałoby poszukiwać odpowiedzi na pytanie, po co prawnikom grzeczność.
Konrad Kobyliński

Kiedy już wszystkie wasze zliczycie bożyszcza,
Mogiły, mogilniki, kurhanki i zgliszcza? [...]
Ledwie że z was jednego nocna zdusi zmora,
Albo gdzieś tam brudnego wywlecze upiora,
Już ci się za nim drugi w nocnej zrywa porze,
Rozwala stare trumny, po cmentarzach orze [...]
				

69

Franciszek Dzierżykraj Morawski (1783–1861)

Z. Tobor, Bezstronność sędziego, Przegląd Sądowy, Nr 6, (2006), s. 11
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Ustawa wprowadzająca RODO
do polskiego systemu prawnego
z perspektywy samorządu radców
prawnych
radca prawny
Arkadiusz Taras

Ustawa wprowadzająca RODO do pol- prawnego oraz samorządu radcowskieskiego systemu prawnego z perspektywy go kwestie dotyczące wpływu ogólnesamorządu radców prawnych
go rozporządzenia o ochronie danych na
tajemnicę zawodową radców prawnych
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z oraz okresów przechowywania danych
dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych osobowych, których administratorem są
ustaw w związku z zapewnieniem stoso- radcowie prawni lub organy samorządu
wania rozporządzenia Parlamentu Euro- radców prawnych.
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
Oczywiste jest, iż ogólne rozporząkwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób dzenie o ochronie danych znajduje swofizycznych w związku z przetwarzaniem je zastosowanie również wobec radców
danych osobowych i w sprawie swo- prawnych, którzy jak większość podmiobodnego przepływu takich danych oraz tów obrotu gospodarczego przetwarza
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne dane osobowe. Sama ustawa wdrożeniorozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. wa doprecyzowuje jaki zakres ogólnego
z 2019 r. poz. 730) – zwana dalej „ustawą rozporządzenia o ochronie danych znajwdrożeniową”, która w swej obszerności dzie swoje zastosowanie wobec radców
nie ominęła również radców prawnych.
prawnych, a jaki ulegnie wyłączeniu.
Zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy
Referując nowo utworzony art. 5a
wdrożeniowej w ustawie z dnia 6 lipca ustawy o radcach prawnych, radcowie
1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 prawni zobowiązani są do przestrzegania
r. poz. 2115) utworzony zostaje dodatko- oraz wypełniania w razie zaistnienia ku
wy rozdział 1a zatytułowany „Przetwa- temu przesłanek dyspozycji art. 15 ust. 1
rzanie danych osobowych”. Ów rozdział i 3, art. 18 i art. 19 ogólnego rozporządzereguluje istotne z punktu widzenia radcy nie o ochronie danych w zakresie, w jakim
44

PRAWO

nie stoi to w sprzeczności z obowiązkiem
zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej.
Art. 15 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych reguluje prawo dostępu do danych osoby której dane dotyczą.
Na podstawie ww. art. 15 radca prawny
zobowiązany jest na żądanie osoby, której dane dotyczą, udzielić informacji, czy
przetwarza jej dane osobowe, a jeżeli ma
to miejsce osoba, której dane dotyczą jest
uprawniona do uzyskania dostępu do
nich. Co istotne radca prawny będący jednocześnie administratorem danych osobowych zobowiązany będzie na żądanie
osoby której dane dotyczą dostarczyć tej
osobie, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której
dane dotyczą, radca prawny może pobrać
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej
z kosztów administracyjnych.
Art. 18 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych reguluje prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora na żądanie
osoby której dane dotyczą na wypadek
zaistnienia jednej z okoliczności wprost
wyrażonej w przytoczonym art. 18 – m.in.
bezprawność lub bezprzedmiotowość
przetwarzania danych osobowych przez
administratora. Na wypadek żądania
ograniczenia danych radca prawny zobowiązany jest do powstrzymania się od dalszego przetwarzania danych osobowych
z wyjątkiem ich przechowywania. Natomiast art. 19 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych nakłada na administratora obowiązek poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych

lub ograniczeniu ich przetwarzania przez
administratora, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że
okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Nadto administrator zobowiązany będzie
poinformować osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której
dane dotyczą, tego zażąda.
Co istotne z perspektywy samorządu
radców prawnych ustawa wdrożeniowa
odniosła się również do sytuacji, w której z
żądaniem udostępnienia informacji związanych z udzielaną przez radcę prawnego
pomocą prawną zgłosi się organ nadzorczy w postaci Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. I w tym przypadku
ustawodawca respektuje bezwzględny
wymóg zachowania tajemnicy zawodowej wskazując, iż obowiązek zachowania
przez radców prawnych tajemnicy zawodowej nie ustaje wobec organów odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów
o ochronie danych osobowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ostatnią z komentowanych zmian
wprowadzonych do ustawy o radcach
prawnych na mocy ustawy wdrożeniowej
jest wyznaczenie okresów dopuszczalności przechowywania danych osobowych
przez radców prawnych w związku z wykonywaniem zawodu oraz organy samorządu radców prawnych.
Wyróżnić należy następujące okresy archiwizacyjne, których wymiar uwarunkowany jest od rodzaju danych osobowych
przetwarzanych przez radcę prawnego
lub organy samorządu radców prawnych:
1) 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane
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osobowe zostały zgromadzone – w
przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy samorządu radców prawnych w zakresie niezbędnym
do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o radcach
prawnych oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu radców prawnych;
2) 10 lat od końca roku, w którym
zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych:
a) w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych
postępowań:
– administracyjnych,
– w zakresie skarg i wniosków,
– innych przewidzianych przez ustawę o radcach prawnych lub wydane na
podstawie tejże ustawy akty prawne
organów samorządu radców prawnych
dotyczących radców prawnych, aplikantów radcowskich lub osób ubiegających
się o wpis na listę radców prawnych
lub listę aplikantów radcowskich, a także osób przystępujących do egzaminu
wstępnego na aplikację radcowską i egzaminu radcowskiego,
b) w ramach nadzoru nad tymi postępowaniami, o których mowa w lit. a,
c) przez radców prawnych w ramach
wykonywania zawodu;
3) 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym
dane osobowe zostały zgromadzone w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez
organy samorządu radców prawnych
46

postępowań dyscyplinarnych wobec
radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji
nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Po upływie wyżej opisanych okresów
dane te winny ulec usunięciu, zatem zarówno organy samorządu radców prawnych jak też sami radcowie prawni przetwarzający dane osobowe w ramach
wykonywania zawodu winni dokonać
generalnego przeglądu posiadanych
przez siebie danych osobowych oraz
ustalić okresy, w których znajdują się w
posiadaniu poszczególnych danych osobowych (przetwarzają dane osobowe)
– a następnie w sytuacji stwierdzenia, iż
określone dane osobowe przetwarzane
są ponad prawnie dopuszczalny okres,
usunąć je ze swoich baz.
Podsumowując, stwierdzić należy iż
ustawa wdrożeniowa niesie ze sobą dla
radców prawnych oraz ich samorządu
dobre zmiany, których wynikiem jest
usystematyzowanie praktyki przetwarzania danych osobowych przez radców
prawnych oraz organy ich samorządu.
Ustawodawca zwłaszcza w odniesieniu
do regulacji okresów przechowywania
danych osobowych jasno i precyzyjnie
wskazał radcom prawnym oraz organom samorządu radców prawnych jak
długo mogą znajdować się w posiadaniu danych osobowych których są administratorem - co do tej pory nie było
wprost określone.
Arkadiusz Taras

Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Czy winowajca jest winny?
dr hab. Tomasz Kubalica

Wina stanowi jedną z najważniejszych kategorii prawa karnego.
Jest podstawą rozróżnienia między
sprawcą i ofiarą. Filozoficzna refleksja nad pojęciem winy i stojącej za
nią woli ujawnia szereg zasadniczych
pytań. Część z nich już podejmowaliśmy, gdy stawialiśmy pytanie o wolność i autonomię woli. Inne musimy
jeszcze postawić i zapytać: Czym
jest wina? Czy obwiniony winowajca
musi być winny? Czy mając poczucie
winy, muszę być winowajcą?
Na początek kwestia istoty winy.
Najbardziej rozpowszechnione jest psychiczne rozumienie winy, które odnosi się do stanu świadomości sprawcy
wobec popełnionego czynu. Właściwie należałoby takie rozumienie winy
wyrażać tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej, że jestem winny, jeżeli
chciałem popełnić dany czyn lub przynajmniej godziłem się na zaistniałą sytuację. Objawem tak rozumianej winy jest
dołujące poczucie winy i lęk przed karą.
To psychologiczne rozumienie winy zostało wymownie ukazane w powieści
Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara.
Historia Rodiona Raskolnikowa pokazuje,

jak z psychospołecznej natury człowieka
w osobie winnej rodzi się wewnętrzna
potrzeba poniesienia kary za popełnione
zło. Kara okazuje się być potrzebna samemu winnemu do odzyskania spokoju
i harmonii wewnętrznej. W tym ujęciu
ustanowione przez ludzi prawne reguły życia społecznego symbolizowane
przez sędziego śledczego policji petersburskiej Porfirego Pietrowicza, pojawiają
się dopiero na drugim planie. Prawo w
tym znaczeniu jest wtórne wobec psychospołecznej natury człowieka.
Nie zawsze jednak osoba ewidentnie winna przejawia poczucie winy i
to nie tylko z powodu osobowości socjopatycznej. Często wystarczy jedynie
mniejszy stopień empatii, wrażliwości
społecznej, która jest zawsze indywidualna i różnorodna. Może być tak, że
opisana w powieści Dostojewskiego
zbrodnia tak mocno oddziałuje na sumienie winnego, że ten wrażliwy człowiek przyznał się do winy bez większego nacisku śledczego, żeby tylko
wyrwać się z męki ukrywania prawdy,
ale być może w przypadku czynów
mniejszej wagi mniej wrażliwe jednostki nie odczuwają aż tak dużej presji, by
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dokonywać autodenucjacji. Niemniej
jednak, ze względu na złożoną organizację społeczną, konieczne wydaje się
zachowanie reguły winy i kary.
Remedium na tego rodzaju ograniczenia subiektywnego rozumienia winy
jest jej obiektywizacją w formie tak zwanej normatywnej teorii winy. Jej twórca
Ernst von Beling określał przestępstwo
jako zgodność konkretnego czynu z
opisem zawartym w ustawie penalizującej dane zachowanie. Takim niezależnym od podmiotu kryterium winy są
obowiązujące przepisy, które określają,
kiedy można sprawcy zarzucić winę w
zakresie określonego czynu prawnie
zabronionego, czyli uczynić go winowajcą. Tak właśnie powieściowy sędzia
Pietrowicz patrzy na winowajcę z perspektywy obowiązującego prawa. Niezależnie od psychicznego nastawienia
Raskolnikowa funkcjonariusz Pietrowicz
ma obowiązek uchwycenia sprawcy i
postawienie go przed sądem.
Wątpliwości może budzić opisana na
kartach powieści okoliczność, że ofiara
Raskolnikowa lichwiarka Alona Iwanowna nie jest postacią kryształowo czystą i
oprócz lichwy dopuszcza się przemocy
domowej na swojej siostrze Lizawiecie.
W tym kontekście czyn Raskolnikowa
stanowił pewnego rodzaju akt sprawiedliwości społecznej, gdyż oczyszczał życie społeczne z nadużyć i wyzysku uskutecznianego przez lichwiarkę.
To rodzi zasadnicze pytanie, czy ofiara
automatycznie jest niewinna, przynajmniej w sensie prawnym. Czy wina ofiary, choć częściowo zwalnia winowajcę
od odpowiedzialności?
48

Nie chodzi tutaj ani o obwinianie
ofiary za to, że stała się ofiarą, ani tym
bardziej o przerzucanie na nią winy.
Obiektywne spojrzenie na problem
winy ma takie konsekwencje, że musimy uwzględnić niesubiektywne okoliczności sprawy, między innymi wszystkie związki przyczynowo-skutkowe, w
których uwikłane jest naruszenie prawa,
co niestety wyklucza podmiotowe traktowanie nie tylko sprawcy, lecz niestety również ofiary. Kwestia jest jeszcze
bardziej zawikłana, gdyż obiektywne
orzeczenie bycia winowajcą naruszenia, nie musi iść w parze z subiektywnym poczuciem winy, a wymuszanie
takiego poczucia winy stanowi rodzaj
tortury psychicznej i nieuprawnionego
przymusu – prania mózgu. W wyniku
presji psychospołecznej lub przekupstwa możemy uzyskać przyznanie się
do winy, ale nie uzyskamy subiektywnego poczucia winy, jeśli go wcześniej
nie było. Taki sprawca może mieć tym
razem uzasadnione poczucie krzywdy
ze strony aparatu państwowego.
Tak czy inaczej, normatywne rozumiane pojęcie winy wiąże się z możliwością postawienia zarzutu sprawstwa
czynu zabronionego. Samego sprawstwa nie można rozumieć w sensie potocznym ani nawet naukowym. Zwykle
sprawstwo rozumiane jest bardzo ogólnie jako bycie kimś, kto przyczynił się do
określonego zdarzenia, stanu itp. w sensie bycia w związku przyczynowo-skutkowym. Podobnie związek przyczynowo-skutkowy rozumie nauka. W tym
najogólniejszym sensie przyczyną jest
też ofiara, która w sensie fizycznym, psy-
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chospołecznym itd. sprawiła, że znalazła
się w nieodpowiednim dla niej miejscu
i czasie, czego najczęściej również sama
może żałować i mieć z tego powodu
poczucie winy. Takie rozumienie sprawstwa jest oczywiście zbyt ogólne, gdyż
interesuje nas raczej rozróżnienie sprawcy naruszenia przepisu od ofiary tego
naruszenia. To oznacza, że zachowanie
ofiary nie może być okolicznością, która
ją obciąża zarzutami, chyba że w sensie
obyczajowym itp. W sensie teorii normatywnej ofiara, jeśli nawet ma poczucie winy, ale nie wykroczyła przeciwko
prawu, to jest niewinna. To oznacza, że
można być – tak jak lichwiarka Alona –
wyrachowanym i pozbawionym skrupułów, można znęcać się nad innymi,
tak jak ona nad siostrą Lizawietą, ale jeśli
prawo dopuszcza takie postępowanie,
to mimo wszystko jest ona ofiarą. Takie
ujęcie może razić nasze poczucie sprawiedliwości, ale gwarantuje dość jasne
rozróżnienie winowajcy od jego ofiary.
Patrząc z innej strony, choć podejście
proponowane przez normatywną teorię winy jest maksymalnie obiektywne,
to można mu zarzucić, że całkowicie
uprzedmiotawia sprawcę. Dla wymiaru
sprawiedliwości Raskolnikow jest tylko
obiektem poddanym procesowi karnemu. Widać to w postawie sędziego
śledczego Pietrowicza, który profesjonalnie manipuluje psychiką podejrzanego, żeby uzyskać przyznanie się do winy.
To, że społeczeństwo traktuje jednostkę
bardziej lub mniej przedmiotowo jest
czymś zrozumiałym, ale nie do końca
pożądanym. Nieuniknioną konsekwencją obiektywizacji i uprzedmiotowienia

winowajcy jest odpodmiotowienie i pozorne wewnętrzne odpuszczenie winy.
Winowajca może przyjąć taki sposób
myślenia, że został już ukarany i dlatego przestał ponosić winę. Wewnętrzne
odpuszczenie jest tylko pozorne, gdyż
najczęściej, tak jak w przypadku Raskolnikowa, nie da się całkowicie naprawić
skutków popełnionego zła. Najgorszą
konsekwencją jest jednak odpodmiotowienie i dehumanizacja winowajcy, tak
jak u bohatera powieści Dostojewskiego, który w wyniku podobnego procesu popadł w fanatyzm religijny i stał się
instrumentem działania innego, rzekomo wyższego podmiotu. Fanatyzm jest
nieobliczalny i dlatego niebezpieczny,
gdyż programowo dopuszcza usprawiedliwienie zła w imię wyższych celów.
Wprawdzie naszemu poczuciu sprawiedliwości może nawet odpowiadać,
że ktoś, kto dopuścił się niecnego czynu, ograniczył lub wręcz zniósł czyjąś
podmiotową sferę wolności, teraz sam
będzie podlegał karzącemu ramieniu
sprawiedliwości i spotka go to samo, co
on czynił. Jednak takie dehumanizujące
podejście oddziałuje nie tylko na sprawcę, uwalniając go poniekąd od poczucia
winy jako podmiotu wyrządzającego
komuś krzywdę, lecz również – a może
przede wszystkim – na karzącego. Na takim poczuciu odpłaty bazuje starotestamentowa zasada moralna „oko za oko”.
Jeśli przyjmiemy taki imperatyw sprawiedliwości, to człowiek wymierzający
sprawiedliwość, ale i ludzkie społeczeństwo, które godzi się na sprawiedliwość
jako zemstę na sprawcy przestępstwa,
popadają w hipokryzję, przypisując
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sobie ponadludzkie, czyli boskie prerogatywy. Hipokryzja polega na tym,
że tak rozumiana sprawiedliwość karze
winowajcę morderstwa karą śmierci lub
przynajmniej bardzo długim zesłaniem,
tak jak Raskolnikowa, a jednocześnie jak
najbardziej słusznie odmawia ludziom
prawa do pozbawiania innych życia lub
wolności. Nietrudno dostrzec w tym kazus moralności Kalego. Hipokryzja kary
jako zemsty to nic innego jak uznawanie się za Boga, co jest co najmniej aroganckie i bardzo źle świadczy o własnej
kondycji intelektualnej. Tego rodzaju hipokryzja jest również przejawem wspomnianego wcześniej fanatyzmu.
Logika pozwala jednak na łączenie
kryteriów podziału i dlatego w odpowiedzi na zastrzeżenia wobec kryterium subiektywnego i obiektywnego powstała
– obecnie przeważająca w doktrynie –
kompleksowa koncepcja winy (Reinhard
Frank), która opiera się zarówno na świadomości sprawcy, jak i na możliwości
postawienia zarzutów naruszenia przepisów karnych. Takie kompromisowe
ujęcie stara się ograniczyć wady wcześniej omawianych kryteriów, czyli z jednej
strony subiektywizm kryterium psychologicznego, a z drugiej – dehumanizację (podsądnego, ale także wymiaru
sprawiedliwości) przez kryterium obiektywne. Nie mniej jednak pozostaje wiele
problemów. Trudno jest logicznie wyjaśnić kwestię winy nieumyślnej, kiedy winowajca dopuszcza się czynu zabronionego niechcący przez lekkomyślność lub
przez rażące niedbalstwo. Gdy analizujemy nieumyślną winę wyłącznie na płaszczyźnie psychologicznej, napotykamy na
50

contradictio in adiecto, że ktoś jednocześnie chciał i nie chciał. Zakładając logiczną
zasadę wyłączonego środka, nie można
jednocześnie chcieć i nie chcieć, choć
oczywiście wola nie musi być logicznie
konsekwentna i w rzeczywistości często
taka nie jest w sytuacji braku pewności
siebie. Ten logiczny węzeł gordyjski przecina kryterium obiektywne, które odnosi
kwestę do istniejącego obowiązku, który wyznacza podstawę oceny bezpodstawności lekkomyślnego zachowania
lub rażącego niedbalstwa.
Taki kompromisowy sposób rozumienia winy łączy zalety, jak i wady obu
ujęć – obiektywnego i subiektywnego.
Do zalet należy z jednej strony otwarcie
na podmiotowość a z drugiej – uchwytność i wymierność. Z filozoficznego
punktu widzenia nadal problematyczna
jest znana z prawa karnego konstrukcja
winy nieumyślnej. Trudno wniknąć do
czyjegoś umysłu, by rozsądzić, że zamierzał popełnić czyn zabroniony, o ile
sam tego nie wyrazi wprost (zamiar bezpośredni) tak jak Raskolnikow lub przez
swoje zachowanie (zamiar ewentualny).
W tym miejscu prawnik napotyka problemy znane z podręczników filozofii
umysłu, psychologii i kognitywistki, które można podsumować w pytaniu: jak
obiektywnie ująć subiektywny akt woli?
Filozofia i nauka wypracowały wiele
sposobów rozwiązania tego problemu
od introspekcji, przez behawioryzm
po wariograf i rezonans magnetyczny
mózgu, ale żaden nie jest w pełni satysfakcjonujący.
Tomasz Kubalica

WITRYNA MYŚLI

dr Aleksander Chmiel
radca prawny

Wolność,
miłość, honor …
„W polityce głupota
nie stanowi przeszkody…”
Napoleon Bonaparte
Właściwie niniejszy tekst winien otrzymać tytuł „Pitaval polityczny”, jednak
nie chcąc wprowadzać P.T. Czytelniczki i Czytelników w błąd, bowiem zasugerowawszy się tytułem mogliby doszukiwać się w treści sprawozdania z ciekawych
procesów karnych (ewentualnie cywilnych) o podłożu politycznym. A wiele osób
mogłoby podnieść zarzut, iż coś takiego jak pitaval polityczny nigdy nie istniało i
nie istnieje, gdyż połączenie tych słów nie jest desygnatem definicji pitavala. Oczywiście, chyba że przyjmiemy, iż żyjemy w epoce ponowoczesności1, to przecież
zgodnie z tą koncepcją wszystko jest możliwe …
Zważywszy powyższe, zdecydowałem się na przedstawienie kilku moim zdaniem nagannych moralnie haseł czy nawet strategii politycznych prezentowanych
przez działaczy/przywódców partyjnych czy publicystów. Zobaczmy więc co kryje
się za tymi sloganami … Dobór jest całkowicie przypadkowy i nie kierowałem się
tutaj osobistymi preferencjami czy animozjami … Zresztą, każdy może to ocenić.
Polityka miłości
Ponieważ tekst niniejszy ukaże się prawdopodobnie w maju (tak przynajmniej
zapewnia Redaktor Naczelny, a nie sposób mu nie wierzyć), to nie można w tym
miesiącu przejść obojętnie obok miłości. Określenie „polityka miłości” weszło do
polskiej polityki bodajże w 2007 roku. Polityka ta opierała się na założeniu, że „miłość” (cokolwiek by to nie miało znaczyć) jest ważniejsza od władzy, czyli akceptacja
przez wyborców/obywateli polityki partii/rządu miałaby być dobrem wyższym/
ważniejszym od sprawowania władzy przez partię, która wygrała wybory.

Zwolennicy ponowoczesności (postmoderniści) uważają, że wszelkie idee są „płynne”,
względne…
1
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Jak wiadomo „miłość niejedno ma imię”2 i różnie się objawia. Każdy z nas ma
własną wizję miłości, także w „życiu politycznym”. Pominiemy tu literaturę, a w
szczególności poezję, bowiem miłość to odwieczna tematyka wielu utworów.
Przyjrzyjmy się co na ten temat mówi nauka, bowiem jak mawiają niektórzy psychologowie i psychiatrzy „miłość leczy najlepiej”.
Jak miłość wygląda w praktyce? Znany amerykański psycholog dr Lee Jampolsky3 przytacza przykładowy komunikat, jaki często otrzymujemy w różnej formie:
„będę cię kochać, jeżeli …” – co znaczy: jeśli nie spełnię oczekiwań, to nie będę zasługiwał na miłość, trzeba więc różne niezgodne z oczekiwaniami fakty ukryć przed
„drugą stroną”. Nie jest to więc miłość bezwarunkowa, lecz uzależniająca partnera
– oczywiście tylko takiego, któremu na tej miłości zależy. Patrząc na to od innej
strony można by powiedzieć, że mamy wewnętrzną potrzebę akceptacji. Autor w
swym opracowaniu przedstawia dwa systemy myślenia – jeden z nich jest oparty
na miłości a drugi na uzależnieniu.
Zacznijmy od miłości - Lee Jampolsky4 podaje trzynaście „przekonań opartych
na miłości”; oto niektóre z nich: Przebaczenie zawsze zapewnia spokój umysłu; Dawanie jest otrzymywaniem. Mój zysk nie może oznaczać niczyjej straty; Nie mogę zmieniać
ludzi, lecz mogę zmienić sposób, w jaki na nich patrzę. W systemie myślenia opartym
na uzależnieniu mamy także opisane5 trzynaście „przekonań” np.: Mój sposób postępowania jest jedynym słusznym. Moje spostrzeżenia są zawsze prawidłowe; Tylko atak
i obrona zapewnią mi bezpieczeństwo; Jeśli mam przeżyć w tym świecie muszę stanąć
do walki z ludźmi. Czyjaś strata jest moim zyskiem.
Myślę, że każdy z nas (kto pamięta ten okres) może sobie łatwo odpowiedzieć,
czy „polityka miłości” była oparta na systemie myślenia opartym na miłości czy
uwarunkowana uzależnieniem.
Ludzie honoru
Kiedyś wielką burzę w mediach wywołało określenie kilku przywódców z okresu „słusznie minionego”, jako „ludzi honoru”. Nie chcę wdawać się tu w spory definicyjne tego etycznego pojęcia, pozwolę sobie w dalszej części zacytować kilka
artykułów z Polskiego Kodeksu Honorowego6. Art.1 „… osobami honorowymi …
nazywamy te osoby płci męskiej, które z powodu wykształcenia, inteligencji osobistej,
Tak na marginesie „Miłość niejedno ma imię”, to tytuł książki Pierre La Mure’a o Feliksie
Mendelsohnie.
3
Lee Jampolsky „Leczenie uzależnionego umysłu” – Warszawa 1992 r. str.80
4
Op. cit. str. 100 - 114
5
Op. cit. str. 60 - 76
6
Władysław Boziewicz „Polski kodeks Honorowy” – Ossolineum Wrocław 1990; reprint
wydania z 1939 roku. „Kodeks Boziewicza” (1919 r.) to najpopularniejszy i najczęściej stosowany w
praktyce (pojedynki) kodeks honorowy w okresie międzywojennym.
2
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stanowiska społecznego lub urodzenia wznoszą się ponad zwyczajny poziom uczciwego człowieka.” Władysław Boziewicz wyklucza więc ze społeczności ludzi honorowych kobiety, bowiem nie mogłyby one dać satysfakcji honorowej poprzez udział
w pojedynku. Art. 8 „Wykluczonymi ze społeczności ludzi honorowych są osoby, które
dopuściły się pewnego ściśle kodeksem honorowym określonego czynu; a więc indywidua następujące: 1. osoby karane przez sąd państwowy za przestępstwo pochodzące z
chciwości zysku lub inne mogące danego osobnika poniżyć w opinii ogółu; 2. denuncjant i zdrajca; (…) 9. przyjmujący utrzymanie od kobiet nie będących jego najbliższymi
krewnymi; (…) 11. notorycznie łamiący słowo honoru; (…) 15. piszący anonimy; 16. oszczerca; (…) 22. rozszerzający paszkwile; 16. szantażysta; (…) 25. obcujący ustawicznie z
ludźmi notorycznie niehonorowymi; (…)”.
Oczywistą oczywistością (cytując klasyka) jest, iż wiele uregulowań zawartych w Kodeksie Boziewicza jest obecnie anachronicznych i nieaktualnych, np.
wykluczenie ze społeczności ludzi honorowych homoseksualistów. Z wieloma jednak także i dzisiaj się identyfikujemy, chyba nikt z nas nie określi jako
człowieka honorowego np. szantażystę czy zdrajcę… Myślę, że jednak warto
przypomnieć o istnieniu tego kodeksu, który nigdy nie obowiązywał formalnie,
bowiem opierał się na prawie zwyczajowym. Jednak jego normy często pokrywały się z normami moralnymi uznawanymi w okresie międzywojennym przez
znaczną część społeczeństwa.
Wybór należy do ciebie
Tak zbiorczo nazwałem różnego rodzaju hasła slogany wyborcze np. „Twój
wybór”, „Wybierzmy przyszłość” czy „Mądry wybór”. Prawda o możliwości wyboru
jest jednak smutna - nikt nie wchodzi w rozważania, iż (przyjmując np. koncepcję egzystencjalistyczną) każdy wybór jest zły, a uzasadnienie tego zła jest
zależne od tego czy dokonujący wyboru (o ile oczywiście człowiek ma w życiu
jakikolwiek wybór) jest teistą (jak np. Albert Camus) czy ateistą (jak Jean Paul
Sartre). Nikt nie wartościuje zła, nie zastanawia się nad sytuacją uzasadniającą
wyższą konieczność. Co gorsza, często hasła funkcjonują w oderwaniu od rzeczywistości, nie rozpatruje się ich w relacji do obowiązującego w naszym kraju
porządku prawnego. Ba, bywa jeszcze gorzej - politycy wprowadzają wyborców w błąd. Przykładowo, proponują w kampanii wyborczej do Parlamentu
Europejskiego załatwienie przez kandydatów spraw będących w kompetencji
polskiego Sejmu i Senatu.
Możliwość wyboru przez człowieka jest immanentną cechą wolności– mówiąc inaczej: nie ma wolności bez prawa wyboru, także politycznego. Oczywiście możemy wybierać tylko między tym co istnieje, nie można głosować
na nieistniejącą partię czy programy, które nie istnieją. Trochę inaczej wygląda
sytuacja w przypadku głosowania na kandydatów, którzy są osobami fizycznyKWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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mi, lecz z różnych przyczyn nie znaleźli się na liście wyborczej, bo np. o tym
tak zdecydowały władze danej partii. Wybór nasz jest wtedy ograniczony przez
niezależne od nas czynniki, czyli nasza wolność jest ograniczona.
Kolejna kwestia to wspomniana wcześniej wolność do „dobrego wyboru”.
Jak wspomniano wcześniej egzystencjaliści uważają, że dobry wybór nie istnieje, każdy wybór jest zły. Albert Camus przytacza w „Upadku” następującą
ilustrację tego twierdzenia. W czasie II wojny światowej w oddalonej górskiej
wiosce pojawił się oddział SS. Dowódca zwrócił się do mieszkającej tam kobiety, że jeden z dwóch jej synów musi zginąć, ale musi ona wskazać, który ma
zginąć, bowiem jeśli tego nie zrobi każe zabić obu. Po długiej walce wewnętrznej kobieta wskazała jednego z nich. Oficer SS postąpił odwrotnie – kazał zabić
tego, któremu matka chciała ocalić życie. Czy gdyby postąpił zgodnie z jej
wyborem, jej wolność byłaby „mniej” ograniczona?
Przyjmując koncepcję deterministyczną zakładamy, że wolna wola nie istnieje, a co za tym idzie, nie mamy żadnego wyboru. Nie chcę tu wdawać się w
spory definicyjne i rozpatrywać np. tzw. determinizmu umiarkowanego.
Jak widać z powyższych rozważań, zarówno nasz wybór jak i nasze prawa
do wolnego wyboru mogą być co najmniej ograniczone. Czasami to ograniczenie naszych praw wynika z manipulacji mediów, które podają niepełne lub
niezrozumiałe informacje a czasem nawet informacje fałszywe tzw. fake news.

Jak więc przedstawiono w powyższych przykładach politycy i publicyści polityczni nie zawsze najlepiej znają się na wszystkim - warto się czasem zastanowić,
co znaczą slogany którymi operują i czy mają one służyć rozwiązaniu istotnego
problemu, czy też doraźnym celom propagandowo-politycznym.
Aleksander Chmiel
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r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

W dniach 9-12.05.2019 roku odbyła się
kolejna już VIII Ogólnopolska Konferencja
Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych naszej korporacji. Konferencja tradycyjnie została doskonale zorganizowana przez OIRP
we Wrocławiu oczywiście w ścisłej współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych.
Tradycyjnie też w konferencji uczestniczyła Prokurator Beata Sawicka-Felczak Naczelnik Wydziału Adwokatury
i Radców Prawnych w Departamencie
Zawodów Prawnych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykładowcami byli m.in. Sędzia
Sądu Najwyższego Andrzej Siuchniński i SSA we Wrocławiu Andrzej Kot. Z
krótkiej informacji Pani Naczelnik B. Sawickiej-Felczak wynikało, że ilość skarg
dot. Adwokatów i Radców Prawnych
utrzymuje się mniej więcej na stałym
poziomie. Analiza tych skarg wskazuje
na wzrost skarg dotyczących zachowań profesjonalnych pełnomocników
w trakcie procesów sądowych – skrótowo dotyczy skargi tego co możemy
określić dobrymi obyczajami.
Ja natomiast w tym artykule chciałbym się z PT Czytelnikami podzielić
dwoma tematami.

Pierwszy temat to przestrzeganie
naszej tajemnicy zawodowej w trakcie
prowadzonych postępowań dyscyplinarnych. W którymś z poprzednich
artykułów problem ten poruszałem i
przekazałem informację, że na pewno
nie mamy obowiązku przestrzegać tej
tajemnicy od momentu postawienia
radcy prawnemu zarzutu popełnienia
deliktu dyscyplinarnego. Problemem
było to, czy w trakcie prowadzonego
postępowania sprawdzającego w sytuacji, gdy na przykład Rzecznik wysyła do radcy prawnego odpis skargi z
prośbą o ustosunkowanie się do treści
tej skargi, radca prawny obowiązany
jest, udzielając odpowiedzi, przestrzegać zasad bezwzględnej tajemnicy zawodowej.
Po dyskusji, w której uczestniczyli
także wykładowcy przyjęto, że już w
trakcie postępowania sprawdzającego
radca prawny nie jest zobowiązany do
przestrzegania tajemnicy zawodowej.
Wniosek też wynika z konstytucyjnego
prawa do obrony. Realizacja wezwania Rzecznika do ustosunkowania się
do treści skargi jest de facto realizacją
praw do swojej obrony przed stawia-
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nymi przez skarżącego zarzutem, a co
za tym idzie: mamy prawo korzystać z
przysługującego nam prawa do obrony i prawo to nie może być ograniczone obowiązkiem przestrzegania tajemnicy zawodowej.
Na marginesie tych rozważań –
moim zdaniem – można twierdzić, że
realizując prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym nie jesteśmy
ograniczeni innymi przepisami Kodeksu Etyki, np. przepisem art. 20 Kodeksu.
Ten zakazuje nam zgłaszania wniosku
dowodowego o przesłuchanie, np.
adwokata dla ustalenia okoliczności
objętych ich obowiązkiem zachowanie tajemnicy zawodowej (inną sprawą
jest to, że wezwany adwokat ma obowiązek przestrzegać tajemnicy zawodowej). Oczywiste jest, że ta realizacja
praw do obrony nie pozwala nam np.
na złamanie zasady przewidzianej w
art. 38 ust.5 Kodeksu Etyki, to znaczy
realizując prawo do obrony musimy zachować takt i umiar w swoich ustnych
czy pisemnych wystąpieniach.
W trakcie konferencji odbył się także
panel dyskusyjny dotyczący tego, co
potocznie nazywamy reklamą naszego
zawodu. Dyskusja była bardzo ciekawa
i pragnę tu bardzo skrótowo przedstawić pewne problemy. Zwrócono uwagę na fakt, że Kodeks Etyki w ogóle
nie używa słowa „reklama”, lecz mówi
tylko o informowaniu o wykonywaniu
zawodu oraz pozyskiwaniu klientów.
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W związku z tym toczyła się ożywiona
dyskusja wokół różnych form realizacji
tego informowania, np. informacje w
internecie, pozycjonowanie, informacje na samochodach stanowiących
własność radców prawnych.
Zadano pytanie, czy przewaga wynikająca z większych możliwości finansowych danego radcy, np. wynajęcie
dużego, luksusowego lokalu w pobliżu Sądu, duża częstotliwość informowania w internecie o swojej kancelarii
– czy to jest już działanie nieetyczne
czy też nie. Moim zdaniem biorąc pod
uwagę fakt, że średni wiek radcy prawnego około 35-40 lat skutkuje inną
„optyką” i że rozwój różnych nośników
informacji jest bardzo szybki i wydaje
się nieograniczony i zarazem trudny do
przewidzenia, to sformułowanie jednoznacznych kryteriów w tym zakresie
jest praktycznie niemożliwe. Każde zachowanie radcy prawnego w tej dziedzinie musi być oceniane ad casum, a
ja proponuję by zawsze pamiętać o
maksymie hrabiego Aleksandra Fredry
– znaj proporcjum mociumpanie.
Kończąc tym apelem, który winno
się stosować nie tylko przy realizacji
prawo do informowania o naszej zawodowej aktywności, życzę wszystkim Czytelnikom nieskrępowanego
prawa do realizacji wakacyjnego wypoczynku.
Wojciech Kubisa
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r.pr. Barbara Konarzewska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

W dniach 9-12 maja br. odbyła się we
Wrocławiu VIII Ogólnopolska konferencja
Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych. Tym
razem wykładowcy skupili się na tematach
i pytaniach zgłoszonych wcześniej przez
uczestników konferencji. Dużo emocji było
na warsztatach Sędziego SA Andrzeja Kota,
dotyczących formułowania zarzutów wobec radców prawnych, jak również sposobów zmiany kwalifikacji w postępowaniach
dyscyplinarnych, a wcześniej ten problem
podjął Sędzia SN Andrzej Siuchniński. Natomiast na wykładzie dr hab. Krystyny Sczechowicz dominowały różne zagadnienia
związane z postępowaniem dyscyplinarnym przed sądami obu instancji. Oczywiście
dużo było też rozmów poza salą wykładową.
Jedno z trudniejszych zagadnień związanych z zasadami etyki radcy prawnego
pojawia się na tle możności ingerowania
samorządu, w trybie dyscyplinarnym, w zachowania osób będących radcami prawnymi, jednak w przypadku gdy te zachowania
nie pozostają w związku z wykonywaniem
zawodu. Zgodnie z brzmieniem art. 11
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego zał. do Uchwały 3/2014 NKZRP z
22 XI 2014 r., radca prawny powinien dbać o
godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w
działalności publicznej i w życiu prywatnym.

Ustęp 2 art. 11 uściśla przy tym, że naruszeniem godności zawodu jest w szczególności takie postępowanie radcy prawnego,
które mogłyby zdyskredytować go w opinii
publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu radcy prawnego.
Sprawa, którą przedstawię w artykule,
przeszła przez 3 instancje sądowe.
W 2015 roku do OIRP w Katowicach
wpłynęło zawiadomienie Pani X informujące o napastliwym zachowaniu jej sąsiada –
radcy prawnego – w stosunku do niej jak i
jej rodziny. Radca prawny miał wykonywać
obraźliwe gesty, wyzywać za pomocą przykrych wyzwisk, straszyć jej syna, że przejedzie go samochodem, kłócić się z jej mężem
i grozić mu. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo
unikanie kontaktu z nim było trudne, a ponieważ nasiliły się naganne zachowania radcy prawnego, fakt ten zgłosiła na policję i do
korporacji zawodowej.
Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego po
przeprowadzeniu dochodzenia złożył do
sądu wniosek o ukaranie radcy prawnego
za przewinienie dyscyplinarne z art. 64 ust.1
ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 11
ust.1 i 2 KERP o to, że w 2015 r. kilkakrotnie
dopuścił się w stosunku do sąsiadów X i Y
zachowań polegających na wulgarnych
gestach i wypowiedziach nieprzystających
radcy prawnemu.
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Orzeczeniem z 2017 r. OSD OIRP
w Katowicach uznał radcę prawnego za
winnego tego, że w 2015 roku kilkakrotnie
dopuścił się w stosunku do sąsiadów zachowań polegających na wulgarnych gestach i wypowiedziach nieprzystających
radcy prawnemu naruszających godność
tego zawodu tj. czynu z art.64 ust.1 ustawy
z 06.07.1982 r. o radcach prawnych w zw. z
art. 11 ust. 1 i 2 KERP - i za to na podstawie
art. 65 ust. 1 pkt.2 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę nagany. OSD uznał,
że zarówno fakt popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jak i wina radcy prawnego nie budzą wątpliwości. W uzasadnieniu
orzeczenia Sąd podkreślił, iż radca prawny swoim zachowaniem naruszył jeden
z podstawowych obowiązków jakim jest
dbanie o godność zawodu. Obowiązek ten
przejawia się nie tylko w należytym i starannym wykonywaniu zawodu lecz również w
nienagannej postawie w życiu prywatnym.
Zachowania radcy prawnego, które w opinii publicznej mogą podważać zaufanie do
tego zawodu, powinny podlegać surowej
ocenie, a radca prawny odpowiedzialności
dyscyplinarnej. Sąd podkreślając, że nie istnieje zamknięty katalog zachowań naruszających godność zawodu, to za takowe uznał
gesty i wulgaryzmy, których dopuścił się obwiniony. Tu nie cytuję niecenzuralnych słów
używanych przez obwinionego, ani nie opiszę jego obraźliwych gestów i zachowań
lecz zapewniam, że są opisane w protokołach zeznań świadków i są szokujące. Sąd
stwierdził, że radca prawny postępował w
sposób sprzeczny z zasadami etyki radców
prawnych, a na takie zachowania nie ma ani
społecznego ani też „korporacyjnego” przyzwolenia.
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Z orzeczeniem nie zgodził się obwiniony, zaskarżając je w całości; zarzucił rażące
naruszenie prawa do obrony, a to art. 6 kpk
i 392 kpk (pominięcie bezpośredniego przesłuchania świadków i tylko odczytanie ich
zeznań), art 366 §1 kpk (niewyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy) i art. 6 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności. Tu należy wyjaśnić, że obwiniony
nie brał udziału w rozprawie przesyłając L-4,
lecz wystawione nie przez lekarza sądowego. Obwiniony oświadczył, że jego postępowanie wobec pokrzywdzonych było
prawidłowe i z jego strony nie dochodziło
do wulgarnych zachowań (w tym miejscu
należy dodać, iż był także poważny konflikt
między obwinionym a jego byłą żoną i doszło do rozwodu). Podnosząc przytoczone
zarzuty obwiniony wniósł o uniewinnienie
ewentualnie uchylenie orzeczenia.
Przed WSD obwiniony złożył nowe
wnioski dowodowe. WSD dopuścił zawnioskowane przez obwinionego dowody
z dokumentów oraz treści nagrań. Dowody te jak stwierdził sąd II instancji nie miały
znaczenia dla istoty postępowania. Wyższy Sąd Dyscyplinarny KIRP utrzymał
w mocy orzeczenia OSD stwierdzając, że
ustalenia poczynione przez sąd I instancji
nie budzą wątpliwości, a oceny i wywody
prawne zawarte w uzasadnieniu potwierdzają słuszność zapadłego rozstrzygnięcia.
Sąd II instancji stwierdził bezzasadność zarzutów obwinionego. Usprawiedliwienie
nieobecności może nastąpić tylko poprzez
przedstawienie L-4 wystawionego przez lekarza sądowego, a obwiniony jako profesjonalista z założenia powinien znać te regulacje. Zatem postępowanie przez OSD w tym
zakresie było wolne od uchybień. Również
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nie naruszył sąd I instancji zasady bezpośredniości i ustności, bowiem bezpośrednie przeprowadzenie dowodów nie było
niezbędne, a żadna z obecnych stron temu
się nie sprzeciwiała. WSD podzielił stanowisko sądu I instancji odnośnie zastosowania
art. 392 kpk i poprzestanie na odczytaniu
zeznań świadków i stron złożonych w niniejszym dochodzeniu, przesłuchując tylko
skarżącą X, które to zeznania są spójne, logiczne i dowodzą że obwiniony faktycznie
zachowywał się wobec nich w sposób nienależyty podważający zaufanie do zawodu
jakim jest radca prawny. W ocenie Sądu II instancji ustalony stan faktyczny w oparciu o
przeprowadzone postępowanie odpowiada rzeczywistości podobnie jak dokonana
przez OSD jego ocena, której nie zmieniły
dowody przeprowadzone przez WSD.
Zgodził się także z poglądem OSD
co do zakresu ingerencji samorządu w
sferę zachowań swoich członków niezwiązanej z wykonywaniem zawodu
w celu eliminowania zachowań, które
mogłyby dyskredytować zawód radcy prawnego lub podważać do niego
zaufanie w oczach społeczeństwa. W
ocenie WSD zarówno waga jak i rodzaj
popełnionego przewinienia dyscyplinarnego uzasadnia kara orzeczona przez
OSD, która jest adekwatna do szkodliwości czynu obwinionego.
Kasację od orzeczenia WSD KIRP
wniósł obrońca obwinionego, który zaskarżył je w całości na korzyść obwinionego,
podnosząc zarzuty:
a/ rażącej obrazy przepisów postępowania karnego, tj. art. 433 §2 kpk i art. 457
§3 kpk, które to przepisy sąd odwoławczy
rażąco naruszył,

b/ rażącej obrazy przepisów kpk, a to
art. 366 kpk poprzez zaniechanie wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy,
bezkrytycznym daniu wiary „świadkom ze
słyszenia”, co „a” i „b” miało wpływ na treść
orzeczenia, wnosząc o uchylenie orzeczenia WSD i utrzymującego w mocy orzeczenia OSD i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy oddalił kasację
obrońcy obwinionego jako oczywiście
bezzasadną.
S.N. przypomniał, iż zgodnie z art. 623
ustawy o radcach prawnych kasacja może
być wniesiona tylko z powodu rażącego
naruszenia prawa lub rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej, natomiast
strona skarżąca ograniczyła się do wyrażenia ocen, iż czuje się orzeczeniem
pokrzywdzona oraz do polemiki z ustaleniami faktycznymi korporacyjnego sądu
odwoławczego bez wskazania, które przepisy zostały naruszone, i że to naruszenie
miało charakter „rażący”. Zaprezentowana
w kasacji argumentacja obrońcy oscyluje wokół uznania, że doszło do wadliwie
przeprowadzonej kontroli odwoławczej,
gdyż sąd II instancji nie rozważył i w nienależyty sposób odniósł się do zarzutów
dotyczących obrony art. 392 §1 kpk i 366
kpk, sformułowanych w zwyczajnym środku odwoławczym.
Tak więc orzeczenie OSD OIRP w Katowicach jest prawomocne. Pozostaje
tylko pytanie, czy orzeczona kara nagany
i argumentacje trzech sądów, zawarte w
obszernych uzasadnieniach, skłonią obwinionego do pogłębionej refleksji dotyczącej
jego zachowań w sferze życia prywatnego.
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5 stopni na północ od równika
radca prawny
Krystian Juraszczyk

znacząco skromniej przestrzenne, jakimi były niewątpliwie kraje znane kiedyś
jako 3 Gujany. Teraz to kawałek Europy (!), czyli Gujana Francuska, Surinam
(dawniej Gujana Holenderska) oraz Republika Gujany (była Gujana Brytyjska).
Poprzednie nazewnictwo figuruje jeszcze w moim szkolnym atlasie.
Jako początek naszej wyprawy wybraliśmy Amsterdam. Rankiem o 6.00 startujemy z Okęcia, by po dwugodzinnym locie
wylądować na amsterdamskim lotnisku
Schiphol. Przygotowując się do wyjazdu
doczytałem się, że nazwa lotniska w tłumaczeniu to po prostu dziurawy statek...
Kiedyś to było jezioro, które zostało osuszone, a w tym miejscu składowano złomowane statki. Pod koniec I wojny świaMam już dostojny wiek, a tak mało wi- towej wybudowano lotnisko, które stale
działem wielkiego świata. W średnim wie- jest modernizowane. Dziś jest to czwarte
ku zwiedziłem niemal całe „demoludy”, największe lotnisko w Europie zlokalizoale były to raczej pobyty wczasowe. Moją wane na zawrotnej wysokości 3 m nad
żonę Ewę oraz mnie zawsze pociągał Bliski poziomem morza. Przemieszczamy się
i Daleki Wschód. Dotychczas zwiedziliśmy przez kolejne hale aby w końcu dotrzeć
Singapur i Malezję, Tajlandię, Północne In- do tej właściwej. W przestronnych oknach
die, Nepal, a potem Wietnam, Kambodżę, hali lotniska po raz pierwszy mam możliLaos, potem wspomniane pobyty wcza- wość przyjrzeć się dwupokładowemu Bosowe przenieśliśmy do Zjednoczonych eingowi 747. Tak zwane 2 piętro jest nieco
Emiratów Arabskich. Ale to tylko część skromniejsze od tego, z którymi mamy
tego co chcieliśmy obejrzeć.
do czynienia w Airbusie A 380, a który zaZ grupą znajomych i przyjaciół zde- leżnie od wersji przewozi od 400 do 600
cydowaliśmy jednak zmienić kierunek osób. Oglądany typ samolotu Boeinga
kontynentalny i odwiedzić kraje Ame- za swój obrali sobie Prezydenci Stanów
ryki Południowej, ale nie te wielkoprze- Zjednoczonych. No, może z innym wystrzenne jak Brazylia, Argentyna, ale też posażeniem wewnętrznym. Przed nami
60

KLUB PODRÓŻNIKA

dziewięciogodzinny lot. Na miejscu jesteśmy tuż przed północą. Busikiem jedziemy do Paramaribo stolicy kraju położonej
ponad 60 km w głębi kraju. W ciemności
drogi widać nieliczne skromnie oświetlone domostwa, zaś przeciętnie co 10 km
rzęsiście oświetlone chińskie markety.
Trafiamy do hotelu Holland Lodge Paramuribo. Jest to hotel prowadzony przez
mieszkającego od dwóch pokoleń Europejczyka pochodzącego z Holandii. Tutaj
przeżył współczesną historię tego kraju.
W 1954 roku kraj ten został pełnoprawną
częścią Niderlandów na prawach autonomii. Niepodległość uzyskał w 1975 r., ale
wszyscy ówcześni mieszkańcy zachowali
holenderskie obywatelstwo. Niemal 1/3
populacji opuściła swoją ojczyznę wyjeżdżając do Europy.
Rankiem idziemy zwiedzać stolicę.
Wystarczy piesza wędrówka. Miasto
jest połączeniem stylów brytyjskich
oraz holenderskich z niewielką jednak
współczesną mozaiką nowoczesności,
głównie handlowej. Śródmieście jednak

zachowuje swój historyczno-turystyczny charakter.
Budynek Parlamentu, Pałac Prezydencki. Mijamy
budynki sądowe (osobne
budynki wydziałów cywilnych, osobne wydziałów
karnych), budynek Sądu
Najwyższego. W organizacji sądownictwa obowiązują wzory europejskie. Błądząc po uliczkach
o ciasnej zabudowie trafiamy na słynną, opisywaną
w przewodnikach uliczkę
Lima–Po-Street zabudowaną piętrowymi budynkami kupców pochodzącymi z końca XIX i początków XX wieku.
Oczywiście budynki te zawierają mocne
elementy współczesności poprzez liczne
talerze anten satelitarnych. Spadkobiercy
europejskich osadników mają wizualny
kontakt z ojczyzną dziadków. Pomiędzy
budynkami kupców w perspektywie zauważamy sakralną budowę z dominującymi wieżami, To największy w Ameryce
Południowej drewniany budynek katedry rzymsko-katolickiej pod wezwaniem
świętych Piotra i Pawła. Tuż obok znajduje
się siedziba diecezji surinamskiej. Katolicy
i protestanci to ponad połowa ludności.
Katedra powstała pod koniec XIX w., ale
drewniany budulec z jakiego została wybudowana ulegał degradacji i katedrze
groziło zawalenie. Swoje też uczyniły termity. Decyzja o generalnym remoncie
(1978) przy udziale, w okresie późniejszym, Europejskiego Funduszu Rozwoju
powstałego na rzecz krajów i terytoriów
zamorskich i funduszy watykańskich
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(2002), pozwoliła na jej wzorcową odbudowę i dziś obiekt z cedrowego drzewa
jest przykładem wspaniałej rekonstrukcji.
Czytając na tablicach historię byliśmy pod
wielkim wrażaniem oglądanego obiektu
Zachwycały wielkie okrągłe okna szklane,
z których każde było ozdobione inną sekwencja ornamentową.
Wzdłuż wybrzeża rozciąga się rozległy
pas nizin zamieszkałych przez ponad 80%
mieszkańców. Pozostali mieszkają wzdłuż
rzek oraz nielicznych dróg. Niemal każde
zagłębienie się w głąb odwiedzanych
krajów to spotkanie z bujną roślinnością
dżungli, w której można spotkać tysiące ptaków jakich nie dane nam oglądać
w Europie (zachwyciły mnie tukany oraz
flamingi), a tu i ówdzie liczne grono małp
różnej maści. Po obejrzeniu pięknego rezerwatu Brownsberg Nature wracamy do
stolicy. Kolejnego dnia ruszamy na wschód
– naszym celem jest Gujana Francuska.
Przypatrując się mapie zwiedzanych terenów można zauważyć pewne prawidłowości: poza granicą morską granice
między państwami opierają się o wody
rzek. Granica południowa to granica równoleżnikowa przebiegająca w głębokiej
dżungli na terenie o charakterze górskim.
Za nią leży terytorialnie potężna Brazylia.
Dojeżdżając go granicy z Gujaną Francuską mała niespodzianka. Rozerwała się
w naszym busiku opona. Do granicznego
miasta 4 km. Czarnoskóry kierowca zastanawia się, czy ma oponę. Aby to sprawdzić musimy się rozpakować i na dnie
Toyoty znajduje nienapompowaną oponę dojazdową. Następny problem to brak
właściwego klucza do odkręcenia uszkodzonego koła i przykręcenie dojazdówki.
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Zatrzymuje się przejeżdżający samochód
osobowy kierowany przez wojskowego
(jak się okazało w stopniu odpowiednika
naszego majora) bierze chętnych i nienapompowaną dojazdówkę, podwożąc nas
do najbliższego wulkanizatora w mieście.
I tu następna niespodzianka. Jest godzina
14, a to godzina sjesty. A sjesta to rzecz
święta, trzeba czekać do 16.00. Wracamy
z pustymi rękoma, ale nasz major wykazuje daleko idącą inicjatywę i zatrzymuje
ciężarowy pojazd z kompresorem, który
staje obok naszego busika i tarasując ruch
na drodze dopompowuje koło w obecności licznych życzliwych kibiców. Trwało
to około godziny. A mogło być tak pięknie!… W 10 minut u celu.
Dojechaliśmy do granicy i po ospałej
odprawie paszportowo-celnej cała grupa
wraz z bagażem siada do długiej łodzi, by
po chwili pruć przez 15 minut wodami
rzeki La Maroni do Saint Laurent du Maroni, miasta w którym wiszą flagi Unii Europejskiej. Gujana Francuska to terytorium
zamorskie Francji. Ruchy wyzwoleńcze
nie miały tu charakteru masowych i jak się
ocenia statycznie ponad ¾ obywateli chce
jeździć z literą „F” na swoim samochodzie.
Poczuliśmy się bardziej swojsko. Bądź co
bądź jesteśmy w kraju, do którego można
wjechać na dowód osobisty i gdzie płacimy tak bliską nam walutą, jaką jest Euro.
Laurent du Maroni to drugie pod względem liczby mieszkańców (ok. 39.000) miasto terytorium. Bezproblemowa odprawa
graniczna i nowy busik, tym razem Mercedes, wiezie nas do stolicy Terytorium
Zamorskiego Francji: Cayenne. Gujana
Francuska jest terytorium, w którym liczba mieszkańców bardzo szybko rośnie
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w przeciwieństwie do Surinamu. Dzieje
się to głównie z powodu dużych pieniędzy kierowanych tutaj przez rząd, co prowadzi do tego, że pojawia się tutaj bardzo
liczna grupa nielegalnych emigrantów
pochodzących ze stosunkowo biednych
północnych obszarów brazylijskich.
Stolica jest największa i liczy ponad
50 tysięcy mieszkańców. Lokujemy się
w tzw. mieszkaniu wakacyjnym, gdzie do
dyspozycji mamy 4 pokoje, kuchnię i łazienkę. Zostawiamy nasze bagaże i idziemy powitać Ocean Atlantycki, bo nareszcie
dotarliśmy do jego brzegu. Po przebyciu
700 metrów oceanu jak nie widać tak nie
widać a jesteśmy na spacerowym wybrzeżu? Zagadka sama się rozwiązuje, bo
maziste błoto jakie widzimy, to po prostu
dno oceanu, a odpływ zabrał nam wody
oceanu na jakieś 3 km od brzegu. Z tym
zjawiskiem spotkałem się po raz pierw-

szy. W czasie tej podróży na całej długości granicy morskiej z Atlantykiem jest to
samo. Wspomniane maziste błoto to nic
innego, jak drobiny iłów wypłukanych
w głębi lądu przez wody lasów deszczowych przyniesione do głównych rzek, a za
ich pomocą do oceanu. Brunatne wody
oceanu to domena wszystkich odwiedzanych państw w czasie tej podróży. Jest to
jedna z przyczyn, dla których te państwa
nie mają charakteru wypoczynkowego.
Wieczorem trafiamy do katedry, która
jest najważniejszym kościołem w kraju.
Miejscowa diecezja jest jedyną i obejmuje cały kraj. W środku przygotowania do
mszy. Swoje miejsce zajmuje chór, rozkłada się też orkiestra. Rozpoczyna się sobotnia msza święta. Duchowość uczestników
wsparta świetnymi śpiewami nie tylko
typu gospel stwarza niesamowitą atmosferę. Intryguje mnie czysty głos trąbki. Po
mszy dla zainteresowanych półgodzinny
koncert. Podchodzę do zespołu muzycznego i ze zdumieniem patrzę na słyszanego wcześniej trębacza. Czarnoskóry
chłopak, wiek góra 10-12 lat, wzrost niewiele ponad metr. Dźwięk trąbki naprawdę wspaniały. Ma talent, a wszyscy obecni
urządzają mu wspaniałą owację. W czasie
mojej wędrówki po stolicy jako miłośnik
turystyki sądowej poszukuję budynków
(zazwyczaj gmachów) sądowych. I wreszcie jest: duży napis PALAIS DE JUSTICE (pałac sprawiedliwości). Objaśniam koleżeństwu znaczenie tych słów. Słysząc naszą
rozmowę podchodzi do nas młody, około
35-letni mężczyzna nienagannie ubrany
w garnitur, co od razu wyróżnia go wśród
innych przechodniów, i słabą polszczyzną
dodaje, że jest to budynek sądu I instancji.
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Przedstawia się jako adwokat wyjaśniając,
że jego rodzice mieszkający we Francji są
Polakami. On już urodził się we Francji i po
studiach prawniczych we Francji wykonuje praktykę zawodową tutaj w Terytorium Zamorskim. Na moje pytanie gdzie
jest Sąd II instancji wskazał na gmach na
końcu długiej ulicy. W czasie naszej krótkiej rozmowy wymienił po kilka zdań
z przechodzącymi ludźmi, jak mniemam
ze swoimi klientami i z uwagi na zbliżający
się termin rozprawy pożegnał się, zniknął
w drzwiach Palais de justice.
Ruszamy w dalszą drogę. Celem naszej wizyty jest ponad 25-tysięczne miasto Kaurou. Na północ od miasta na powierzchni ponad 750 km2 zlokalizowano
wybrane spośród 14 lokalizacji Gujańskie
Centrum Kosmiczne. Centrum zostało
zbudowane z końcem lat sześćdziesiątych
i udostępnione przez rząd francuski na
potrzeby Europejskiej Agencji Kosmicznej,
która pokrywa 2/3 kosztów utrzymania.
Centrum prowadzi szeroką działalność
komercyjną, udostępniając wyrzutnie
startowe wszystkim zainteresowanym.
W nowoczesnym muzeum multimedialnym uzyskałem informacje o przewadze
tutejszego kosmodromu nad innymi.
Jest położone w odległości 5o11` na północ od równika. W przeliczeniu na bliżej
znaną nam miarę to niewiele ponad 500
km. Ta odległość (im bliżej równika tym
lepiej) powoduje, że już na samym starcie
rakieta uzyskuje dodatkową prędkość 460
m/s. Kierunek startu nawodny – to znaczy, że leci nad Atlantykiem. Inne zalety,
to brak trzęsień ziemi, brak narażenia na
cyklony i słabe zaludnienie. Wydaje się, że
ten ostatni czynnik miał mały wpływ na
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lokalizację. Przykładem tego może być
lot (pierwszy i ostatni) zmodyfikowanej
rakiety Europa 2 (jej poprzedniczki były
wystrzeliwane z Australii), jaki zdarzył się
5 listopada 1971 r., kiedy to z powodu
awarii rakieta eksplodowała na wysokości ponad 70 km, a jej szczątki spadły do
Atlantyku.
Miesiąc przed naszym pobytem miał
tu miejsce start rakiety Ariane, która wynosiła na orbitę satelitę europejskiego
systemu nawigacyjnego Galileo. Rakietę odpalała (naciskała przycisk start)
Komisarz Unii Europejskiej ds. Rynku
Wewnętrznego i Usług – Pani Elżbieta
Bieńkowska. Startujące rakiety przelatują nad diabelską wyspą. Wyspa ta wraz
z dwoma innymi małymi wysepkami
położonymi kilka kilometrów od brzegu
na Atlantyku są ewakuowane na czas
startu rakiet (na tzw. wszelki wypadek).
Nie jest to jakiś problem obecnie.
Mógł być to problem, gdyby wyspy te
do dzisiaj zachowały swój poprzedni
charakter. Były to kolonie karne dla
występnych francuzów zorganizowane
za czasów Napoleona III Bonaparte
w roku 1852 i w tej postaci dotrwały do
1953 roku. Dzisiaj to obiekty muzealne,
do których można dostać się wyłącznie
drogą wodną. Tutaj swoją karę odbywał
zdegradowany kapitan armii francuskiej, niesłusznie skazany, a następnie
zrehabilitowany za rzekomą zdradę na
rzecz Niemiec, Alfred Dreyfus..
Żegnamy się z kawałkiem Europy na
południowo amerykańskim lądzie i kierujemy się do Republiki Gujany (byłej kolonii
brytyjskiej).
Krystian Juraszczyk
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Muzyka, która zbliża ludzi
i podobno (Jerzy Waldorff)
łagodzi obyczaje,
czyli zaproszenie do świata sztuki
Maria Nogaj

radca prawny

Motto: Moja Muzyka, ukochana muzyka…

Na wstępie krótkie wyjaśnienie:
– rok 2015 – Aleksandra Kurzak, o
aktualne motto jest parafrazą zawoła- której pisałam w poprzednim numerze
nia wspaniałego patrona Filharmonii radcy.pl relacjonując jej występ w MET w
katowickiej Henryka Mikołaja Góre- „Carmen” Bizeta i o której napiszę więcej
ckiego o Podhalu, które zacytowałam niżej, przy okazji recenzowania Gali Opew ostatnim swoim artykule. A bierze rowej poświęconej czasom Moniuszki ,
się stąd, że dawno, dawno temu bar– rok 2018 – Piotr Beczała i Mariusz
dzo dużo podróżowałam i jak już wra- Treliński, o czym dość szczegółowo picałam do domu, to sąsiedzi mówili, sałam w numerze 2/18, przy okazji oma”ach jesteś, wiemy, bo słyszeliśmy two- wiając rangę tej nagrody i...
ją muzykę”.
– rok 2019 – Waldemar Dąbrowski
Wstęp prawdziwy, czyli nagrody i jako leadership, czyli w wolnym tłumawyróżnienia muzyczne dla „naszych” czeniu organizator wydarzeń, w tym
w kraju i za granicą.
przypadku operowych i Krzysztof WarOperowe Oscary, czyli znowu likowski w kategorii najlepsza produknasi laureatami International Opera cja operowa roku w Operze Królewskiej
Awards, tym razem już w roku 2019. w Londynie, tak przy okazji to nieomalże
Pozwolę sobie przypomnieć niektórych macierzystym teatrze Aleksandry Kurzak,
nagrodzonych stosunkowo niedawno:
w którym, m.innymi, poznała swojego
KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach
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męża, sławnego tenora Roberta Alagna,
o którym też już wielokrotnie pisałam.
Wszyscy wymienieni, nagrodzeni
operowymi Oscarami, są w świecie operowym postaciami bardzo popularnymi
i lubianymi, dlatego tylko dla porządku
przypomnę, że Krzysztof Warlikowski,
rocznik 1962, urodzil się w Szczecinie, a
studiował historię, filozofię i filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim,
który ja kończyłam wiele lat wcześniej i
wspominam to z wielkim sentymentem.
Jednak dyplom zdobył parę ulic dalej, bo
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej,
na wydziale Reżyserii i Dramatu. Jego
międzynarodowa kariera rozpoczęła się
w roku 1992, początkowo jako asystenta
słynnego Petera Brooka przy spektaklu
opartym na twórczości Claude’a Debussy. Był również asystentem niemniej
sławnego Ingmara Bergmana. Teraz od
wielu lat, z dużym sukcesem, reżyseruje
na swój rachunek.
Fryderyki z muzyki rok 2019, jubileuszowa 25. edycja, tym razem po
raz pierwszy w Katowicach.
No cóż, to my Katowice, a nie Warszawa jesteśmy zdobywcami tytułu Miasta Kreatywnej Muzyki nadawanego
przez UNESCO i dlatego również organizacja rozdania jubileuszowych Fryderyków nam się po prostu należała. A jak
już coś robić, to z wielkim rozmachem,
bo mamy w końcu czym się pochwalić.
Dlatego imprezę rozdania jubileuszowych nagród polskiej branży fonograficznej za dokonania muzyczne przypadające w okresie od 1 stycznia 2018 do
30 listopada 2018 podzieliliśmy na dwie
części: nagrody z dziedziny muzyki roz66

rywkowej i jazzu oraz z dziedziny muzyki
poważnej. Uznaliśmy też, że każda z uroczystości będzie odbywać się w naszej
reprezentacyjnej Strefie kultury, ale innym miejscu, stosownie do swojej rangi
i zapewne publiczności; tzn. rozrywka w
Centrum Kongresowym, a na poważnie
w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej, czyli na dużej sali NOSPR. Pewnie
i tu i tam było wspaniale. Ja byłam w Sali
koncertowej NOSPR, bo należę do publiczności słuchającej muzyki w sali koncertowej, a nie przy stoliku, jakkolwiek
przy stoliku też czasami jest fajnie. Ale to
już inna muzyka i inny nastrój.
W kategorii muzyki rozrywkowej
prawie całą pulę nagród w liczbie 10
zdobył Dawid Podsiadło, a przebojem roku wg publiczności był bliżej
mi nieznany utwór Pawła Domagały
„Weź nie pytaj”. Ja jestem niedzisiejsza
i niestety zawsze pytam zanim wezmę.
W NOSPR na uroczystość rozdania
jubileuszowych nagród zaproszono do
występów ciekawych i chętnie słuchanych przez publiczność młodych artystów, którzy zaprezentowali się w sposób „całościowo oryginalny” (wyjaśnię na
przykładach co oznacza ten słowotwór):
na przykład polski pianista Szymon Nehring, rocznik 1995, zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel-Avivie
oraz finalista XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, w roku 2015 laureat stypendium Krystiana Zimermana
oraz stypendysta Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, w białym
smokingu i na białym fortepianie za-
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grał pierwszą część słynnego koncertu
b-moll Piotra Czajkowskiego. Nie bardzo
mi się podobało, bo zapamiętałam tylko,
że grał tę część koncertu bardzo wolno,
mocno przy tym podskakując na krześle. Moja dezaprobata być może brała
się z tego, że dwa tygodnie wcześniej,
w Katowickiej Filharmonii słyszałam ten
koncert już w całości, wykonany brawurowo, jak na to zasługuje, w niezwykłym
tempie przez trochę już starszego Pana,
Profesora Krzysztofa Jabłońskiego,
tym razem nie tylko finalistę, ale laureata
3 miejsca na XI Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 1985. Byłam pod ogromnym
wrażeniem temperamentu i znakomitej
techniki wykonawcy. Wykonania tego
długo nie zapomnę także dlatego, że
na koncercie miałam zaszczyt siedzieć
obok mojego sąsiada z osiedla, niewątpliwego twórcę sukcesu konkursowego
wspaniałego wykonawcy, profesora Andrzeja Jasińskiego, który jest też, jak
powszechnie wiadomo, przede wszystkim wychowawcą naszego wielkiego
pianisty Krystiana Zimermana.
Kolejną atrakcją katowickiej imprezy był pierwszy w powojennej Polsce
występ na skrzypcach zbudowanych w
roku 1685 przez legendarnego lutnika z
Cremony Antoniego Stradivariego, wirtuoza skrzypiec Janusza Wawrowskiego. Skrzypce zakupione ponoć za
dwadzieścia milionów złotych przez
tajemniczego polskiego bogacza dla
uczczenia 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości były sporą atrakcją imprezy. Jednak chociaż dla
mnie ważne jest na jakim instrumencie

się gra, ale ważniejsze kto i jak gra. Janusz
Wawrowski z niewątpliwą tremą związaną zapewne z tym, że trzyma w ręku tak
cenny instrument, zagrał na nim piękny i
melodyjny II koncert skrzypcowy d-moll
Henryka Wieniawskiego. Ja natomiast
już cieszę się na czerwcowe spotkanie
skrzypcowe z Bomsori Kim. No i ze
słynnym pianistą (zwycięzca I nagrody na Konkursie Chopinowskim),
Rafałem Blechaczem. Nie będzie
wprawdzie „słodkiego” Wieniawskiego,
ale za to będą przepiękne sonaty Mozarta, w których fortepian będzie flirtował ze skrzypcami.
Jednak dla mnie największą atrakcją wśród młodych wykonawców tego
jubileuszowego koncertu był występ
znakomitego wirtuoza klarnetu Ismaila Lumanowskiego, urodzonego w
Macedonii, a dzięki swojemu talentowi
Obywatelowi Świata. Klarnecista jest
zwycięzcą wielu międzynarodowych
konkursów, koncertował z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, niektóre zakładał, a wyspecjalizował się w
muzyce bałkańskiej, tureckiej, cygańskiej
i żydowskiej. W Katowicach wystąpił z
bardzo dobrym kwartetem smyczkowym Pan Ton Quortet i razem wykonali, w sposób przyprawiający mnie o
dreszcze, specjalnie skomponowany dla
Ismaila Lumanowskiego utwór pt. Dybuk. Tytułowy bohater „Dybuk” w mistycyzmie i folklorze żydowskim występuje jako grzeszny duch, który wchodzi
w ciało żywego człowieka, najczęściej
również grzesznego. Ponieważ ”któż z
nas jest bez winy”, dlatego od dziecka
często bałam się żeby nie stać się takim

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

67

KULTURA

Dybukiem i przypadkiem, broń Boże,
nie przemawiać np. męskim głosem. Na
szczęście dotąd udało mi się tego uniknąć, ale rewelacyjna, niesłychanie sugestywna gra całego zespołu, a zwłaszcza
samego solisty, spowodowała nie tylko
u mnie, ale również u innych słuchaczy,
ogromne emocje. I to był mój największy
koncertowy zachwyt.
Statuetki konkursowe rozdano w 8
kategoriach a ponieważ 100-lecie odzyskania Niepodległości zobowiązuje, zwyciężyły na ogół nagrania bardzo patriotyczne. Dla mnie największą rewelacją
była zwycięska płyta w kategorii Najlepszy Polski Album za Granicą – Leonard
Bernstein Symphony No.2 „The Age
of Anxiety” w wykonaniu Berliner
Philharmoniker, którymi dyrygował
mój ulubiony sir Simon Rattle, a solistą
był, a jakże, Krystian Zimerman. Płytę sobie oczywiście zaraz kupiłam. Jest wspaniała, orkiestra i solista rewelacyjni, a wisienką na torcie jest załączona do płyty
opowieść Zimermana o tournee z Leonardem Bernsteinem i nagrany z kompozytorem jeden z ostatnich wywiadów.
Tournee odbyło się tuż po celebracji 70
urodzin kompozytora który, zapraszając
młodego pianistę na tournee, podobno
zapytał: a czy będzie pan ze mną koncertował za 30 lat na moje setne urodziny?
Trzydzieści lat minęło, koncertu z kompozytorem nie było, za to jest wspaniała
płyta. I to są cuda fonografii.
A wracając do Fryderyków, to były
jeszcze złote, dla Wandy Warskiej,
ulubienicy mojej młodości, którą z zachwytem niegdyś słuchałam, m.innymi
na koncercie w Paryżu, a towarzyszył jej
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wtedy na fortepianie mąż, wspaniały pianista jazzowy i kompozytor o nazwisku
Kurylewicz. Niezapomniany Andrzej
Kurylewicz. Szkoda, że już nie żyje. Drugą złotą statuetkę otrzymał znakomity
dyrygent Jacek Kaspszyk, który w czasie jak był stałym dyrygentem NOSPR
pisał się Kasprzyk. Złotego Fryderyka w
kategorii muzyki rozrywkowej otrzymali
Skaldowie, moi wspaniali rówieśnicy.
Czasy Moniuszki i Aleksandra Kurzak na gali operowej w NOSPR w
200. rocznicę urodzin kompozytora.
Dla wszechstronnej /nowe określenie głosu sopranistki, która może śpiewać wszystko, od arii lirycznych, przez
arie koloraturowe po pieśni neapolitańskie Aleksandry Kurzak nadszedł teraz
czas „zbierania poziomek” – określenie
wymyślone przez Ingmara Bergmana/.
W Katowicach z okazji moniuszkowskiej
gali operowej (3 maja) mogliśmy ją słuchać i zobaczyć w pełnym rozkwicie
głosu i urody. Mogliśmy nawet zobaczyć
jej uroczą córeczkę, której szczęśliwym
ojcem jest Robert Alagna oraz kupić nagraną ze słynnym mężem płytę z duetami miłosnymi Pucciniego, podpisaną
osobiście przez piękną divę. Na żywo
natomiast mogliśmy usłyszeć po mistrzowsku wykonane piękne arie miłosne z oper Verdiego, bo pierwsza część
wspaniałej Gali była poświęcona operom Verdiego, czyli kompozytora bardzo sławnego, żyjącego i komponującego w czasach Moniuszki. Moniuszko był
trochę młodszy od sławnego włoskiego
kolegi i trochę mniej sławny. Umarł z kolei dużo wcześniej, więc tak naprawdę
nie wiemy, czego jeszcze mógł doko-
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nać. Bo Moniuszko umarł w roku 1872, a
Verdi swoje najlepsze opery, czyli „Aidę„
i ‘”Otella”, z których arie mieliśmy przyjemność usłyszeć, skomponował już
po jego śmierci. I potem jeszcze miał
dużo czasu na delektowanie się życiem
w sławie i dostatku, już bez trudu komponowania, a nasz kochany Moniuszko
do śmierci klepał raczej biedę, trudząc
się przy tym, szczególnie w czasach wileńskich, ze skompletowaniem w miarę
przyzwoitej orkiestry operowej. Tak, życie nie jest sprawiedliwe, co wyraźnie
pokazała nasza znakomita sopranistka
śpiewając arie Verdiego w efektownej,
iskrzącej się złotem czerwonej sukni,
podczas gdy arie Moniuszki śpiewała
może w elegantszej, ale jednak czarnej
kreacji. Dodam, że śpiewała przepięknie,
prezentując najwyższej klasy profesjonalizm, a wtórowała jej nasza wspaniała
orkiestra NOSPR, tym razem z dyrygentem Francuzem Yvanem Cassarem,
urodzonym w roku 1966 i obdarzonym długimi do ramion, efektownymi
siwymi włosami oraz niesamowitym
temperamentem, który objawił się w 2
mazurach Moniuszki, ze” Strasznego
Dworu” i z „Halki”. Szczególnie brawurowo, tak jak tego wymaga akcja
opery, zabrzmiał mazur ze „Strasznego Dworu”, także my, zgromadzona w
Katowicach publiczność, nie mogliśmy
usiedzieć na swoich miejscach. Mazur z
„Halki” jest bardziej zróżnicowany, bo
tego też wymaga tragiczna akcja opery,
ale i on miał swoje tempo i charakterystyczny rytm, dzięki któremu ten polski
taniec, znany za granicą jako ”Mazurka,”
jest znany na całym świecie, chociaż

czasami jest tak zmieniony, że gdyby nie
tytuł, to trudno byłoby go rozpoznać.
O niesłychanym profesjonalizmie
zarówno solistki jak i orkiestry świadczy chociażby to, że w pierwszej części
gali, w 2 ariach (Traviata i Don Carlos)
wskazany byłby partner, którego oczywiście z wiadomych względów nie było,
ale było to prawie niezauważalne bo
np. w „Traviacie” Alfreda znakomicie
zastąpił przystojny wiolonczelista i zabrzmiało to nader ciekawie. Chciałabym
w tym miejscu jeszcze raz zaznaczyć, że
zarówno wszystkie arie z oper Verdiego
jak i Moniuszki artystka wykonała znakomicie, prezentując wszechstronność
swojego głosu oraz wrażliwy i sugestywny sposób interpretacji. Szczególnie wzruszająca była w arii Desdemony
(Ave Maria), którą ta bohaterka śpiewa tuż przed złowieszczym przyjściem
Otella i w arii tragicznej, obłąkanej Matki
z IV aktu Halki. To ostatnie wykonanie
pięknie współgrało z wykonaną na bis
arią Ciociosan z Madam Buterfly, którą to wkrótce, bo na początku czerwca
(artykuł piszę w połowie maja), razem
ze słynnym mężem Aleksandra Kurzak wykona w warszawskim plenerze
na Placu Defilad. Wspomnę jeszcze na
koniec tej części, że w przedstawieniu
tym rolę konsula zaśpiewa kolejny nasz
wspaniały, światowej sławy baryton Andrzej Dobber, o którym szerzej napiszę
innym razem.
Powrót do Katowickiej Filharmonii na oratoria
Wielokrotnie w swoich artykułach
pisałam, że w maleńkiej, w porównaniu
do gmachu NOSPR sali koncertowej ka-
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towickiej Filharmonii, wykonywane są i
to w sposób znakomity potężne oratoria,
także te, które szerszej publiczności są
mniej znane. Tak było także ostatnio, kiedy to po raz pierwszy usłyszałam Ucztę
Baltazara - kantatę na baryton, chór
mieszany i orkiestrę, skomponowaną
w roku 1931 przez Williama Waltona (1902-1983). Ten oparty na znanym
fragmencie Biblii tekst o uczcie wydanej
przez Baltazara, bezdusznego i butnego władcę Babilonu, dla rzeszy biesiadników, w czasie której obficie pito wino
w wykonanych z cennych kruszców, a w
szczególności złota, naczyniach używanych w Świątyni Jerozolimskiej dla celów
sakralnych, domagając się przy tym, aby
cierpiący Żydzi śpiewali władcy i jego towarzyszom swoje rzewne i piękne pieśni
religijne, skomponowany przez Waltona
okolicznościowo w roku 1931, był podobno, jak wyczytałam w programie, w
Polsce wykonany po raz pierwszy właśnie w Filharmonii katowickiej. Kompozycje Waltona wykonuje się rzadko, a ja go
praktycznie słyszałam po raz pierwszy.
Z towarzyszeniem chóru katowickiej Filharmonii przygotowanego przez drobnego, ale wielkiego duchem Jarosława
Wolanina, który w dodatku na tę okazję przetłumaczył piękny biblijny tekst
wg Pisma Świętego, opracowany przez
mentora kompozytora Osberta Sitwella. Solistą był młody poznański baryton
Adam Kutny, a całość jak zwykle znakomicie poprowadził maestro Mirosław
Jacek Błaszczyk. Całość znakomita,
a muzyka, mimo biblijnego tekstu, po
świecku pięknie orientalna. Brawo Maestro Błaszczyk.
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Kolejne oratorium w Filharmonii
to tradycyjnie wykonywany w okresie
wielkanocnym „Mesjasz” Haendla, na
które to oratorium, zapewne głównie
dzięki wspaniałemu Alleluja, jak zwykle
brakuje biletów. Tak było i tym razem,
ale ja się jakoś „załapałam”. Tym razem
usłyszałam to oratorium wykonane
częściowo na instrumentach historycznych, a dyrygował od klawikordu jeden
z najbardziej rozpoznawalnych wykonawców nurtu historycznego w Polsce,
Marek Toporowski. Jak zwykle wśród
publiczności najwięcej emocji wzbudziło wykonywane na koniec II części
ALLELUJA. Za to mnie z kolei najbardziej
poruszyła nawołująca do Zmartwychwstania w dolinie Józefata trąbka, może
dlatego, że wykonawca grał stojąc tuż
za moim krzesłem na balkonie.
KOBIETA w NOSPR czyli jubileuszowy (to już 5 lat) Festiwal Katowice Kultura Natura w dniach 1- 19
maja 2019
To będzie już końcowa część artykułu, bo myślę, że dalszych emocji dla
Czytelników byłoby być może za dużo.
Dlatego napiszę tylko w miarę krótko o
samej idei Festiwalu, który jak napisałam
wyżej, obchodzi w tym roku 5-letni jubileusz. A o znakomitych, poruszających
wydarzeniach festiwalowych, takich jak
np. Joanna D`Arc na stosie Arthura Honeggera, czyli oratorium dramatyczne,
które festiwal w tym roku w sposób
efektowny i zarazem wzruszający zainaugurowało, napiszę, jak Bóg da, w
następnym numerze. Jak również o
bardzo dobrych i równie wzruszających
spektaklach transmitowanych z MET,
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których bohaterkami też były kobiety.
No cóż, tym razem to zapewne my będziemy musiały zbawiać ten świat.
Tak więc krótko: organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Katowice
Kultura Natura, którego założycielami są
lub były takie osobistości, jak wymienieni
przeze mnie przykładowo: Wojciech Kilar, Lech Majewski, Mirosław J. Błaszczyk,
Julian Gembalski, Eugeniusz Knapik, Marek Moś, Joanna Wnuk-Nazarowa czy Tomasz Konior. Idea przewodnia festiwalu,
każdego roku inna, jest zawsze zawarta w
jego nazwie. W tym roku jest to Kobieta,
każda w sobie niezwykła, co m.innymi
obrazują zdjęcia, zawarte w towarzyszącym festiwalowi katalogu. W tym roku
zdobią go zdjęcia kobiet, szczęśliwych
wieloletnich abonamentowiczek, które
znamy z koncertów, a niektóre nawet na
co dzień, jak np. moja koleżanka w życiu
i w naszym szacownym wydawnictwie,
radca prawny Barbara Konarzewska. A
zatem pozdrawiam Cię Basiu i do zobaczenia na koncertach.
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, tzn. Don Josego (Kurzak śpiewała sopranową partię
Michaeli).
W „Adrianie Lecouvreur” tytułową
rolę najznakomitszej aktorki francuskiej
XVII 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
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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
niegdysiejszego 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 możnaby 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
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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 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. Natomiast 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
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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
ubogacał wprowadzający w fabułę
każdego aktu balet, charakterystyczny
dla opery 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 „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 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.
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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, dlaczego 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
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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 jednym
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 or-
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ganisty 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.
Maestro Wit przez wiele lat prowadził katowicki jeszcze WOSPR,
przemianowany potem na NOSPR, w
„starym” zaadaptowanym dla „bez-

domnej” 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 dyrygentów
(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

KWARTALNIK Okręgowej Izby R adców Pr awnych w K atowicach

75

SPORT

VI Mistrzostwa Śląska Prawników w Tenisie
i Badmintonie 22-24.03.2019
r.pr. Piotr Zarzecki
Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki
OIRP w Katowicach

Jak co roku do Gliwic przyjechali
pasjonaci tenisa i badmintona z całej
Polski, których oprócz wspólnej pasji
sportowej, łączy także wykonywanie
zawodowo jednej z profesji prawniczych. Podczas turnieju każdy z zawodników walczył dzielnie na korcie
o każdą piłkę lub lotkę, bo od niej zależał wynik końcowy meczu. Jednak
pomimo morderczej i wyczerpującej
walki sportowej, po zakończonych
grach, był czas wspólnie spędzany na
pełnym relaksie. Zadbali o to organizatorzy turnieju, którzy w tym roku
przygotowali dla zawodników Player’s
Party na terenie strefy wellness i basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji Jasna w
Gliwicach. Podczas sobotniej imprezy
wręczono medale i puchary zwycięzcom turnieju badmintona, a następnie
rozegrano turniej basenowej siatkówki i rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów. W trakcie tego
towarzyskiego spotkania serwowano
przepyszne dania kuchni meksykań76

skiej i napoje energetyczne, dzięki
którym uczestnicy finałów turnieju tenisowego, rozgrywanych następnego
dnia byli pełni wigoru i sił witalnych.
Można było także skorzystać z sauny,
gdzie w czapeczce i ręczniku, tańcząc
w rytmach przebojów z lat 80. i 90.,
popisywał się swoimi umiejętnościami mistrz-sauner. Dla odważnych po
takim rozgrzewającym pokazie w parze, istniała możliwość skorzystania z
kąpieli w balii wypełnionej wodą i lodem. Oczywiście po tych doznaniach
można było na koniec wskoczyć do
jacuzzi z hydromasażem, by rozmasować swoje zmęczone ciało. Turniej
tenisowy zakończył się w niedzielę
po południu uroczystym wręczeniem
dla zwycięzców pucharów i medali,
które zawodnicy otrzymywali z rąk Wicedziekana Okręgowej Izby Radców
Prawnych radcy prawnego Piotra Ligusa. Jak zauważyli stali bywalcy tego
eventu na turnieju tenisa i badmintona pojawili się nowi zawodnicy, a za-
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tem życzmy sobie, oby tak dalej rozwijała się ta impreza sportowa.
Dziękujemy sponsorom, a mianowicie: „Legendia” Śląskie Wesołe Miasteczko, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny Jasna z Gliwic, Fizjoterapia Justyna
z Sosnowca oraz organizatorowi turnieju – Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.
Już w najbliższym czasie odbędą
się w dniach 24-26.05.2019 r., na kortach Sport Park Budowlani w Chorzowie XXIII Tenisowe Mistrzostwa Polski
Prawników, na które gorąco zapraszamy miłośników tenisa. W tym też czasie na przełomie maja i czerwca rozpoczyna się w Paryżu turniej – French
Open, Roland Garros – czyli Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w Tenisie, jeden z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema.
Warto przypomnieć, że pierwszy
turniej pod nazwą Championnat de
France został rozegrany w 1891 i miał
lokalny charakter. W 1897 do udziału
dopuszczono kobiety, a w 1912 rozpoczęto grę na mączce ceglanej (do

tego czasu grano w tenisa wyłącznie na kortach
trawiastych). W 1925 do
rozgrywek dopuszczono
najlepszych graczy spoza
Francji i zmieniono nazwę turnieju na Championnats Internationaux
de France. Powrócono
wtedy na chwilę do kortów trawiastych (1925–
1927).
Po zwycięstwie Francji
w Pucharze Davisa (1927), zbudowano nowy stadion, nazwany imieniem
bohatera I wojny światowej, Rolanda
Garrosa, na którym turniej odbywa się
do dziś. Zmieniono jednocześnie nazwę mistrzostw na Tournoi de Roland
Garros (1928). W latach 1945–1947 Roland Garros był rozgrywany po Wimbledonie, jako trzeci turniej wielkoszlemowy. W 1968 mistrzostwa Francji
stały się pierwszym wielkoszlemowym
turniejem „open”, zezwalającym na
start zarówno profesjonalistom, jak i
amatorom.
Od 1981 przyznaje się specjalne
nagrody dla graczy – Prix Orange (za
postawę Fair play), Prix Citron (osobowość turnieju) oraz Prix Bourgeon (rewelacja roku). W 2007 zrównano pule
nagród pieniężnych w rozgrywkach
męskich i kobiecych. Od 2008 oficjalna nazwa turnieju brzmi Roland Garros Tournament.
Nawierzchnia ziemnego kortu w
Paryżu wykonana jest z czerwonej
mączki, a piłka po odbiciu się od niej
zwalnia, robiąc przy tym wysoki kozioł.
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Sprawia to, że mocny serwis przestaje
być dużym atutem na tej nawierzchni.
Zwycięzcy turnieju otrzymują specjalne puchary:
singiel mężczyzn – Coupe des Mousquetaires (Puchar Muszkieterów)
singiel kobiet – Coupe Suzanne Lenglen
gra podwójna mężczyzn – Coupe
Jacques Brugnon
gra podwójna kobiet – Coupe Simone Mathieu
miksty – Coupe Marcel Bernard
Po każdej wygranej nazwisko zwycięzcy zostaje wypisane na oryginalnym pucharze (wykonanym ze srebra),
a zawodnicy otrzymują wierne repliki.
Zatem zapraszamy najpierw na XXIII
Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników Chorzowie (24-26.05.2019),
aby obejrzeć rywalizację najlepszych
prawników-tenisistów, a następnie do
Paryża, aby zobaczyć najlepszych zawodników czołówki światowej.

Poniżej zamieszczamy wyniki VI Mistrzostw Śląska Prawników w Tenisie
i Badmintonie. Relacja filmowa z turnieju:
https://www.facebook.com/
1443261275977394/videos
/867637363569442/
Zapraszamy do oglądnięcia relacji i
aktywnego udziału w naszych imprezach sportowych. Informacje na ich
temat zamieszczamy na fb OIRP w Katowicach i stronie internetowej Izby.
Wyniki - Badminton
singiel pań:
1. Magdalena Jeziorska
2. Wiesława Sewioł
singiel panów:
1. Maciej Kiesler
2. Augustyn Grott
3. Michał Karlikowski, Jakub Sokół
debel:
1. Michał Karlikowski, Jakub Sokół
2. Maciej Kiesler, Augustyn Grott
Sławomir Lach, Janusz
3. 
Sochacki
mikst:
1. Michał Karlikowski, Magdalena Jeziorska
2. Wiesława Sewioł, Tomasz
Żyła
Wyniki - Tenis
singiel panów 65 +
1. Joachim Rassek
2. Andrzej Nowicki
3. Ryszard Kurnik
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singiel panów 55+
1. Piotr Ligus
2. Marek Krypner
singiel panów 45+
1. Piotr Zarzecki
2. Łukasz Gajos
3. Grzegorz Klamala, Dariusz Kita
singiel panów open
1. Tomasz Modro
2. Mateusz Szymański
3. Damian Bess, Dawid Maciejewski
debel panów
1. Mateusz Szymański, Jarek Kowalewski
2. Michał Bednarski ,Tomasz Modro
3.Marcin Chmielecki, Piotr Dobrzański/
Michał Pawlas, Michał Zawiła

debel pań
1. Ewa Jurczak Magda Jeziorska
2. Joanna Olszówka-Zarzecka, Agata Bielawska
3. Joanna Ansion-Dzik, Urszula Zwolak/
Ewa Plutecka Monika Orpel Śmigielska
mikst
1. Magda Jeziorska Tomasz Modro
2. Ewa Plutecka Damian Bess
3. Ewa Jurczak Dawid Maciejewski / Joanna Olszówka-Zarzecka Piotr Zarzecki
panie open
1. Ewa Plutecka
2. Magda Jeziorska
3. Agata Bielawska
panie 35+
1. Ewa Jurczak
2. Joanna Olszówka-Zarzecka
3. Urszula Zwolak, Monika Orpel-Śmigielska
Piotr Zarzecki
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