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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		
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Wicedziekan Rady r.pr. Piotr Ligus		
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(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
TERMINARZ ZEBRAŃ REJONOWYCH WYBORCZYCH W 2020
Bielsko-Biała – 20 maja 2020 r.
Chrzanów – 21 maja 2020 r.
Gliwice – 22 maja 2020 r.
Katowice Południe – 27 maja 2020 r.
Cieszyn – 28 maja 2020 r.
Katowice Północ – 3 czerwca 2020 r.
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Tychy – 4 czerwca 2020 r.
Sosnowiec – 17 czerwca 2020 r.
Wadowice – 18 czerwca 2020 r.
Bytom – 25 czerwca 2020 r.
Rybnik – 26 czerwca 2020 r.

3

SPIS TREŚCI

Stanowisko Rady OIRP w Katowicach������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Słowo Dziekana �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Do nas, o nas ...���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Wiadomości z Izby �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
A w Krajowej Radzie...�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Zenon Klatka
To nas dotyczy ...���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Agnieszka Bielska-Brodziak
Po co prawnikom sumienie? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
dr hab. Tomasz Kubalica
Z filozoficznego punktu widzenia���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
dr Aleksander Chmiel
Witryna myśli ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
Ugór Sądu i Rzecznika Dyscyplinarnego ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
Z samorządowej wokandy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
Edukacja prawna ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
Maria Nogaj
Kultura – Muzyka łagodzi obyczaje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
Klub Podróżnika. Indochiny. Cz. I. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71

4

STANOWISKO
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie zagrożenia niezawisłości sędziów
i odrębności władzy sądowniczej
oraz praw i wolności obywateli.
Podstawą porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętego w ogólnonarodowym referendum, jest ustanowienie sądów władzą odrębną i niezależną
od innych władz. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i wolni, podlegają tylko Konstytucji i ustawom w zgodzie z Konstytucją ustanowionym
oraz przyjętym przez Polskę normom prawa Unii Europejskiej.
Jako członkowie samorządu radcowskiego zobowiązani do ochrony i umacniania porządku prawnego, wykonujący zawód którego istotą jest obrona interesów, praw i wolności człowieka, mający niezbywalne prawo żądać i oczekiwać, że
wniesione przez nas sprawy zostaną rozpatrzone przez sąd wolny od ingerencji
władzy wykonawczej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań zawartych
w projekcie ustawy z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 69/IX kadencja Sejmu).
Żaden akt prawny pojawiający się w przestrzeni cywilizacji europejskiej XXI wieku nie może żądać od sędziów, pod rygorem postępowania dyscyplinarnego, by
zaprzestali nakazanego im nie tylko przepisami prawa, ale także orzecznictwem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawowania kontroli legalności powołania i działania organów Państwa rozstrzygających o sprawach obywateli.
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach wyraża podziękowanie
i solidaryzuje się ze wszystkimi sędziami, którzy wierni ślubowaniu podejmują działania zmierzające do ochrony praworządności i niezawisłości sędziowskiej.
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radca prawny Ryszard Ostrowski
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach

Szanowni Państwo!
Bieżący rok jest ostatnim rokiem kadencji obecnych organów samorządu naszej Izby.
Zbliżająca się nowa kadencja to nowe wyzwania, nowe plany, nowe władze...
Szczegółowy harmonogram naszych jedenastu zebrań rejonowych zamieszczamy
w pierwszej części naszego kwartalnika. Zebrania rejonowe odbędą się w miesiącu maju
i czerwcu tak, by miesiące wakacyjne wykorzystać Państwo mogli na wypoczynek. Warto już teraz sięgnąć do kalendarza i wpisać termin swojego zebrania rejonowego i wziąć
w nim udział, by hasło „nic o nas bez nas” znalazło swoją realizację. Na zebraniach tych
poza przekazaniem informacji o dotychczasowych działaniach samorządu, wybierzemy
delegatów, którzy w naszym imieniu brać będą udział w Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów
należy między innymi wybór dziekana, organów naszej Izby, jak i delegatów na Zjazd
Krajowy. Zwyczajne Zgromadzenia Delegatów corocznie uchwalają plan działania naszej
Izby, jej budżet i przyjmują sprawozdania z jego wykonania; udzielają absolutorium organom Izby i podejmują inne ważne decyzje. Wszystko to są sprawy, które bezpośrednio
bądź pośrednio dotyczą wszystkich radców prawnych naszej Izby.
A jest nas już ponad 3500. W ostatnim czasie w ramach przepływu międzyzawodowego obserwujemy wzrost liczby osób przychodzących z innych zawodów
prawniczych, ubiegających się o wpis na listę radców prawnych. W trakcie rozmów
przed wpisem okazuje się, że decydującym powodem ubiegania się o możliwość
wykonywania zawodu radcy prawnego jest możliwość wykonywania go w ramach
stosunku pracy. Konkurencja rośnie, a tu za pasem w marcu kolejny egzamin radcowski i należy wszystkim zdającym życzyć powodzenia.
W kolejnym numerze kwartalnika będziemy starali się podsumować kadencję 20162020, by podzielić się z Państwem tym co udało się zrealizować, a czego nie. Rok 2020 to
również ostatni rok cyklu szkoleniowego. Przypomnę, że zobowiązani jesteśmy do uzyskania 40 punktów w ciągu tego cyklu kończącego się 31.12.2020 r., a niewypełnienie tego
obowiązku zapisanego w naszej ustawie skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną. Na
podstawie uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych dziekan w terminie do 30 czerwca
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roku następującego po zakończeniu cyklu szkoleniowego zobowiązany jest do przekazania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu wykazu osób, które tego obowiązku nie wykonały.
Szkolenia, poza wyjazdowymi trzydniowymi, odbywają się już nie tylko w Bielsku-Białej
i Katowicach, ale także w Tychach, Bytomiu, czy Rybniku. Poza szkoleniami, o których
informujemy na stronach internetowych naszej Izby, istnieje także możliwość skorzystania ze szkoleń e-learningowych na stronach Krajowej Rady Radców Prawnych, co także
uprawnia do uzyskania wymaganych punktów.
Ze spraw mniej poważnych, ale równie ważnych, to już teraz zapraszam Państwa
na nasz piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego, który odbędzie się w dniu 20 czerwca br.
w Wesołym Miasteczku w Chorzowie. Ubiegłoroczna, ponad 1000-osobowa, frekwencja
radców prawnych i ich rodzin oraz doskonałe recenzje upewniła nas w zamiarze powtórzenia pikniku w tym samym miejscu. Atrakcji z pewnością nie zabraknie.
Liczne inne wydarzenia kulturalne nie wymagają już zbytniej promocji, bo z radością zauważam, że bilety zarówno na koncerty w filharmonii czy do teatrów w Bielsku-Białej, Katowicach czy Gliwicach rozchodzą się błyskawicznie. Również wydarzenia sportowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a sportowcy naszej Izby,
czy to w ogólnopolskiej rywalizacji między izbami, czy na spartakiadzie prawniczej
doskonale promują izbę katowicką.
Mijające miesiące z pewnością w opinii wielu radców prawnych są trudnym czasem dla wszystkich uczestników sprawowania wymiaru sprawiedliwości w naszym
kraju. Nie tylko dla sędziów, których dotyka to w największym stopniu. Jednak ocena
społeczna rzutuje na wszystkich prawników. Jednogłośnie przyjęte Stanowisko Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z 20 stycznia 2020 r. w sprawie
zagrożenia niezawisłości sędziów i odrębności władzy sądowniczej oraz praw i wolności obywateli daje odpowiedź na pytanie, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje
radcowski samorząd katowicki. Na stronach Krajowej Rady Radców Prawnych publikowane są zarówno stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych jak i jej Prezydium
dotyczące bieżącej sytuacji związanej z wymiarem sprawiedliwości.
Na zakończenie, w związku z docierającymi informacjami, że do wielu radców nie
dotarła informacja: od 1.01.2020 r. obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych
realizowane jest przez ubezpieczyciela AXA. Obsługą ubezpieczeń zajmuje się Broker Willis Towers Watson, zarówno w zakresie likwidacji szkód, jak i wydawania certyfikatów, które wielu radcom są niezbędne w celu informowania klientów, czy też
potrzebne podczas udziału w przetargach.
Cykl wydawniczy powoduje, że w kolejnych dwóch numerach mam przyjemność
składać Państwu życzenia świąteczne. W ostatnim były bożonarodzeniowe tym razem otrzymacie Państwo ten numer przed Wielkanocą. Życzę zatem w imieniu naszej Rady i swoim, by był to czas wiosenny, pełen optymizmu, radości, czas spędzony
w gronie najbliższych.
Ryszard Ostrowski
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Koleżanki i Koledzy!
Przychodzi baba do prawnika i mówi: ja prosta Baba z Radomia jestem, ale po świecie chodzę już trochę i tu i tam
byłam, i w Warszawie na wycieczce z parafii byłam i Sąd
Najwyższy widziałam i ksiądz mówił, jakie mądre rzeczy na
kolumnach napisane są. I ten Sąd locuta powiedział, a minister na to w telewizji naszej, że to wszystko nieważne jest.
Z tego wychodzi, że te mądre rzeczy na kolumnach też nieważne są, a minister wyedukowany jeszcze bardziej, niż te
kolumny jest, bo mówią o nim magister, zupełnie jak aptekarz u nas za rogiem na Mójczej, któren wszystko wie: kiedy
na zaparcia albo na wstrzymanie kiedy co dać i nie myli się,
jak Pani Prezes Magister, co obiady gotuje i odkryciem towarzyskim jest, też temu
sądu na wstrzymanie dała. Bo spór komplikacyjny wszczęty został, bo nie może
być tak, żeby ten sąd przeciw Polsce występował i obcych sądów słuchał. Bo oni
tam w obcych językach mówią, przeciw nam mówią, aż wiceminister musiał odpór
dać, że glutami ciepłymi plwa na profesorów z tego Sądu Najwyższego, bo on za
Polakami, czyli za mną jest, i też magister. Ale nic to, przyjadą górnicy, jak Prezydent
wezwał i zrobią z nimi porządek, z tymi, co te inteligenckie dyrdymały wyrokami
nazywają. A w Sejmie pokazany środkowy palec im był. Na kole gospodyń to jedna
pani, ważna, z Brukseli, taka w okularach o tęskniącym spojrzeniu, powiedziała, że
to oczywiście zdrajcy są, i zaprzańcy, i donosiciele, co Ojczyznę racz nam zwrócić
Panie, na obcych dworach sprzedają. Dlatego wzienam manifestować poszłam,
o tu – wyciąga fotografię i pokazuje – o tu stoję z transparentem moim z napisem
„Precz z Targowicą!”. I mówi Baba z Radomia i mówi, a ja coraz bardziej przekonany
jestem, że to co opisuje nie dzieje się naprawdę, to nie może być prawda...
„Nature” donosi, że grupa fizyków z CERN przeprowadziła najdokładniejszy w historii pomiar momentu magnetycznego antyprotonu – liczby, która mierzy, jak
cząstka reaguje na siłę magnetyczną – i okazało się, że jest dokładnie taka sama jak
w przypadku protonu, ale ze znakiem przeciwnym. Informacji tej nie powinniśmy
lekceważyć, ponieważ, jak pisze Christian Smorra, fizyk z CERN-u Barion-Antibaryon
Experimental Experiment, wszystkie obserwacje potwierdzają całkowitą symetrię
między materią i antymaterią, a jak wiadomo w momencie kontaktu antymaterii
z materią obie ulegają anihilacji, z czego wniosek najdalej idący jest taki, że wszechświat nasz nie istnieje, bo istnieć nie ma prawa. Zatem nie istnieje Baba z Radomia,
jak i nie istnieje rzeczywistość przez nią opisana – co jest dobrą wiadomością, dlaczego jednakowoż tak wielu ludzi dostrzega świat, który istnieć nie ma prawa?
Otóż już sofista Gorgiasz (ok. 480-385 p.n.e.) w dziele „O naturze albo o niebycie”,
8
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wyjaśnił to, utrzymując, że nic nie istnieje, nawet gdyby coś istniało, nikt nie mógłby o tym wiedzieć, a nawet gdyby ktoś o tym wiedział, nie mógłby tego nikomu
zakomunikować. Albowiem istnieje tylko jednostkowy podmiot poznający, cała
zaś rzeczywistość jest jedynie zbiorem jego subiektywnych wrażeń, których doświadcza jednostka w części jej umysłu. Myśl tę rozwinął George Berkeley, biskup,
co przesądza o tym, że jest to autorytet nie do podważenia, twierdząc, że pogląd,
jakoby istniało coś ponadto poza doznaniami, układem wrażeń percepcyjnych, jest
nieuprawniony i uznany być musi za metafizyczne zmyślenie. To by się zgadzało
z ustaleniami ośrodka CERN.
By praktyczne skutki powyższych rozważań przybliżyć Czytelnikom, wskazać
można na osoby zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej oraz Izbie Kontroli Nadzwyczajnej; wydaje im się, bo taki wewnątrz umysłu mają układ wrażeń percepcyjnych,
że są oni sędziami Sądu Najwyższego, co jest oczywistą nieprawdą: jasno to wynika z ustaleń CERN, myśli starożytnego filozofa greckiego, przekazu Biskupa, a nade
wszystko z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Tutaj, aby być sprawiedliwym, trzeba dodać, że wielojednostkowy, bo w liczbie 59, podmiot poznający w składzie trzech izb Sądu Najwyższego również pobłądził w metafizycznych zmyśleniach i miast wykładnią prawa zajął się naukami
przyrodniczymi, konkretnie fizyką, na gruncie której wywiódł nową teorię, będącą twórczym skojarzeniem szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (w
skrócie: STW) z kotem Schrödingera. Jest to teoria nadrzędnej względności nad
względnością jeszcze większą (w skrócie: NWWW). Z grubsza sądowonajwyższą
teorię można streścić w ten sposób, że jeden i ten sam osobnik może być jednocześnie sędzią i nie-sędzią, a wyroki nie-sędziego wydane do dnia 23.01.2020 r.
są ważne, ale wydane po tym dniu to już ważne nie są, ale niekoniecznie ważne
nie są, ponieważ nieważne są tylko wtedy, gdy „wadliwość procesu powoływania
prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości
i bezstronności w rozumieniu… etc.”. Ale to jeszcze nie koniec: otóż osoba taka
z naruszonym standardem niezawisłości i bezstronności wcale sędzią być nie przestaje, ona nadal sędzią jest tyle, że bez przymiotu „standardu niezawisłości i bezstronności”, czyli w istocie sędzią nie jest, bo jest to standard dla sędziego obowiązkowy. I immanentny, jak mawiał cytowany już biskup Berkeley1. Nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że w obliczu geniuszu trzech Izb Sądu Najwyższego Albert Einstein
okazuje się być zaledwie początkującym relatywistą. A przecież wystarczyło spojrzeć do przepisów i odczytać je, jak uczą tego na studiach prawa: jeżeli sędzią jest
(i może być) wyłącznie osoba, która – spełniwszy inne warunki – została powołana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (waKodeks karny w art. 227 sankcjonuje zachowanie polegające na tzw. przywłaszczeniu funkcji
funkcjonariusza publicznego
1
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runek sine qua non), to aby tak się stało owa Krajowa Rada Sądownictwa musi najpierw istnieć, a istnienie tejże istnieje tylko wówczas, gdy powołana jest w trybie
przez Konstytucję przewidzianym, czyli zasiadać w niej musi piętnastu członków
sędziów wybranych spośród sędziów… Przez kogo wybranych? Nie mogą oni być
wybrani przez Sejm, bo Sejm ma prawo do wyboru jedynie czterech członków
KRS spośród posłów (organy władzy publicznej działają w granicach przyznanego
im prawa), nie może więc wybierać sędziów dodatkowo spośród sędziów, bo prowadzi to do zawłaszczania nienależnych konstytucyjnie uprawnień; więc kto? Tutaj
otwiera się szerokie pole wyobraźni, na którym przy bardzo swobodnej interpretacji słowa „spośród”, bliższą normy konstytucyjnej byłaby regulacja, według której
15 członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów wybierają stali bywalcy
restauracji „Sielanka” w Nieborowicach. Wynika to stąd, że Konstytucja (inaczej, niż
w przypadku Sejmu) nie ogranicza ich uprawnień bez względu na stan, w jakim
znajdowaliby się podczas wyboru2. A Prezydent nie Kaszpirowski, jego ręce nie
mają mocy uzdrawiania, a podpis nie sankcjonuje bezprawia; tutaj znajduje zastosowanie zasada ab initio nullum semper nullum3 Takie to proste, wystarczy tylko
cykorii nie spożywać ponad miarę.
Wspomnienie łacińskiej paremii z kolumny Sądu Najwyższego uprzytomniło mi,
że Baba z Radomia nadal siedzi przede mną, ściska w garści banknot 50-złotowy,
wciąż mówi: …bo ten spór komplikacyjny, co z sędziami jest; ona już tyle lat po
świecie chodzi i pamięta czasy, gdy z sędziami żadnych komplikacji nie było, ale
wtedy w sklepie to tylko ocet i herbata gruzińska. Dlatego przyszła po poradę,
zapłaci: czy czas to już zapasy mąki i cukru robić i dolary skupować?
Więcej na temat, w rubryce kolegi Zenona Klatki „To nas dotyczy”. Mimo zapowiedzi zakończenia cyklu, Redakcja nie potrafiła powstrzymać się przed opublikowaniem tekstu prof. Agnieszki Bielskiej-Brodziak „Po co prawnikom sumienie?”
– organ rzadko używany ostatnimi czasy, o zanikających autorytetach pisze dr hab.
Tomasz Kubalica, czyli coraz bliżej końca, post-historia, post-prawda, post-prawo,
być może będzie – zapowiada dr Aleksander Chmiel. A kolega Krystian Juraszczyk
zaprasza do Indochin (jeszcze bez koronawirusa). Też będzie.
Marek Wojewoda

Ekscytacja ujawnionymi właśnie listami poparcia do tak zwanego KRS nie ma żadnego znaczenia, ta procedura i tak była niekonstytucyjna od samego początku.
3
to co od samego początku jest nieważne, jest zawsze nieważne
2
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r.pr.
Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy
OIRP Katowice

Mikołajki i spotkanie wigilijne

Można powiedzieć „jak co roku” i jest to
fakt, który napawa nas dumą, Prezydium
Mikołajów grudniową porą ciepło i intensywnie myślało o naszych milusińskich, dla
których zorganizowane zostały dwa wyborne wydarzenia. Miejscem akcji wybrany
został ponownie Teatr Ateneum w Katowicach, a w nim najmłodsi mogli nie tylko
napawać się magiczną atmosferą spektakli
teatralnych, ale również spotkać Mikołaja
w towarzystwie dobrego Anioła i pałętającego się za nimi Diabełka, który znów
próbował nabrać dzieciaki i wystrychnąć
je na przysłowiowego dudka. W sobotę
7 grudnia starsze dzieci oglądały spektakl
„Królowa Śniegu”, a tydzień później dzieci

młodsze bawiły się doskonale na kolorowej i wspaniale zainscenizowanej bajce
„Calineczka”. W obu przypadkach repertuar prawie klasyczny, ale wspaniale zagrany
i dodatkowo okraszony pomysłowymi i zabawnymi kostiumami.
Po każdym przedstawieniu na dzieci
czekały świąteczne niespodzianki. Mikołaj,
rzecz jasna, nie przybył z pustymi rękoma
tylko z workiem, w którym znalazły się
prezentowe paczki dla każdego malucha.
Dzieci zresztą nie pozostały Mikołajowi
dłużne, tylko z ochotą prezentowały przygotowane utwory artystyczne, tak więc
tego dnia ze sceny spłynęła na widzów
podwójna dawka wrażeń. Oby tak dalej!
Kilka dni później we foyer Teatru im.
Stanisława Wyspiańskiego odbyło się świąteczne spotkanie Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Katowicach.
Osoby zaangażowane w prace samorządu z członkami organów naszej Izby na
czele podzieliły się tradycyjnym opłatkiem
z seniorami, aplikantami, członkami komisji
oraz zaproszonymi gośćmi z zaprzyjaźnionych samorządów, wykładowcami oraz
oczywiście sędziami. Spotkanie rozpoczął
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Dziekan Ryszard Ostrowski i ciepło, ale również refleksyjnie podsumował mijający rok
i wyzwania, które stały się udziałem naszego samorządu, ale również całego środowiska prawniczego. Familiarna atmosfera
towarzyszyła zebranym przy opłatkowych
życzeniach, wigilijnym poczęstunku i pełnych serdeczności rozmowach. Pozostaje
mieć nadzieję, że choć niewielki promil
tych życzeń spełni się w 2020 roku.
Konkurs plastyczny

Z dumą i radością informujemy, że
zakończyła się III
edycja konkursu
plastycznego organizowanego
przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Katowicach
dla najmłodszych,
którego
tematem przewodnim
w tym roku było hasło: „Radca prawny
na Śląsku. Zawód
zaufania publicznego”. Do naszej Izby
wpłynęło około 40
12

prac konkursowych, tak
więc jury miało ponownie ogromny kłopot
z wyborem laureatów,
gdyż wszystkie prace
stały na naprawdę wyjątkowym poziomie.
Po burzliwych obradach komisji konkursowej przyznano
następujące nagrody:
I miejsce dla Karola Żymły z klasy 3b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Mysłowicach, II miejsce
dla Kasjana Adamka z klasy 2b ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chorzowie, III miejsce
dla Wojtka Balickiego z klasy 2b ze Szkoły
Podstawowej w Sławkowie. Komisja przyznała także wyróżnienie dla pracy zbiorowej uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej
nr 37 w Zabrzu.
Laureatom oczywiście serdecznie gratulujemy, a naszych Czytelników zapraszamy do podziwiania nagrodzonych prac
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młodych artystów, które znaleźć można na
naszej stronie internetowej www.oirp.katowice.pl w zakładce „Po godzinach”.
Warto również nadmienić, że konkurs
plastyczny dla najmłodszych stanowi
wspaniałe uzupełnienie rozwijającego się
programu edukacji prawniczej naszej Izby,
w ramach którego nasi radcy prowadzą
lekcje w szkołach średnich w Katowicach
i Chorzowie oraz organizują konkursy wiedzy prawniczej dla przyszłych adeptów prawa. Dzięki takim inicjatywom uczniowie od
najmłodszych lat nabywają świadomość
prawną i orientację co do swoich praw, ale
i obowiązków, a także zdobywają cenną
wiedzę o uczestnikach obrotu prawnego
i możliwościach oraz bezpieczeństwie jakie
daje korzystanie z usług profesjonalnych
pełnomocników.
Spotkanie sportowców

Rok 2019 jest kolejnym dowodem na
to, że śląscy prawnicy, a w szczególności
radcowie prawni, są ze sportem za pan
brat. Co więcej, że w tej dziedzinie integracji potrafią dominować nie tylko na
arenach sportowych, ale również na polu
organizacyjnym. Z tej przyczyny zorganizowanie spotkania dla sportowców było
nie tylko przyjemnym obowiązkiem dla
naszej Izby, ale również kwestią honoru.
Zawodnicy reprezentujący katowicką OIRP
mogą pochwalić się wspaniałym dorobkiem sportowym, w tym w najpopularniejszych dyscyplinach. Niezmiennie wysoki
poziom trzymają nasi piłkarze, którzy nie
tylko doskonale radzą sobie w rozgrywkach ligowych, ale nie unikają walki w turniejach, dzięki którym w 2019 r. uzupełnili
swoją gablotę o kilka trofeów. Dodatkowo
udział ich silnej reprezentacji w Spartakia-

dzie w drużynie województwa śląskiego
walnie przyczynił się do wywalczenia przez
nią złotego medalu. Klasą sami dla siebie
są również nasi biegacze, którzy sukcesy
odnoszą nie tylko w prawniczej klasyfikacji
Perły Paprocan, ale również w klasyfikacji
generalnej tej i licznych innych imprez biegowych. Ponownie bardzo dobrze wypadli
w ubiegłym roku nasi tenisiści, zarówno na
Mistrzostwach Śląska w Gliwicach, tak i na
Mistrzostwach Polski Prawników w Chorzowie, jak i na Mistrzostwach Polski Radców
Prawnych w Gdyni zdobyli grad medali,
w tym wielokrotnie te w najcenniejszym
kolorze. Ze sportów rakietowych nie można
nie wspomnieć o badmintonistach, którzy
również zaliczyli świetną serię występów
podczas Mistrzostw Śląska w Gliwicach
oraz na Spartakiadzie. Na tle tak wspaniałych sukcesów odrobinę skromniej wypadają nasi koszykarze, którzy podczas pierwszej edycji Mistrzostw Polski w Gliwicach
zorganizowanej w listopadzie 2019 r. nie
wyszli z bardzo trudnej grupy, ale na pocieszenie można wskazać, że przegrywaliśmy
z późniejszymi półfinalistami z Krakowa
i brązową drużyną z Lublina. Pocieszeniem
jest z pewnością fakt, że połączone siły śląskich prawników koszykarzy powróciły do
czołówki spartakiadowej, zajmując w Radomiu trzecie miejsce, czym nawiązali do już
dość odległych wcześniejszych sukcesów
na Spartakiadzie w Szczyrku w 2011 (brąz)
i Katowicach w 2007 r. (brąz). Trudno wymienić wszystkich i docenić każdy indywidualny występ, a było ich naprawdę wiele.
Głównie dzięki indywidualnym występom
reprezentacja sportowców z województwa
śląskiego ponownie znalazła się na III miejscu w generalnej klasyfikacji medalowej, co
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świadczy nie tyle o powszechności udziału
w tej imprezie (ok 60 zawodników na ponad 600 uczestników), ale o wyjątkowej jakości zawodników i ich osiągnięć.
OIRP w Katowicach rozwija się również
na niwie organizacyjnej. Oprócz dwóch
imprez tenisowych o randze mistrzowskiej
(Śląska i Polski), do rangi Mistrzostw Polski
udało się nam podnieść turniej koszykówki,
który od 2019 r. jest imprezą dwudniową.

arcyciekawe spektakle: „Mistrz i Małgorzata” oraz „Miarka za miarkę”, a w 2020 roku
na kwiecień planuje wspólne wrażenia
na przedstawieniu: „Cyrano de Bergerac”.
Katowice oprócz spotkań teatralnych stawiają na muzykę, a spotkania muzyczne
w Filharmonii Śląskiej zdobyły już liczne
grono wiernych melomanów. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej
strony internetowej, gdzie w zakładce

Niezmiennie ciekawą ofertę integracyjną
przygotowaliśmy dla biegaczy, dla badmintonistów, piłkarzy, a w 2020 ponownie dla
narciarzy. Jednocześnie niezmiennie namawiamy pasjonatów wszelkich innych dyscyplin sportowych, którzy mieliby pomysł
na organizację wydarzenia integracyjnego
w naszej Izbie, gdyż każdy nowy pomysł
ma realną szansę na realizację.

„Aktualności” oraz „Po godzinach” znajdziecie wszystkie szczegóły naszej aktywności w tym zakresie. Cieszymy się
przy tym, że do grona aktywnych konsumentów wydarzeń kulturalnych coraz
liczniej dołączają nasi aplikanci…
…a właśnie jeśli o tych ostatnich
mowa, to jakże rzadko zdarza się, aby życzeniowe myślenie odnosiło jakikolwiek
efekt. W ostatnim numerze radcy.pl pisałem o wydarzeniach, których nie było. Nie
sądzę, aby to tylko moc słowa zadziałała
z taką siłą, ale fakt pozostaje faktem, że
oto w styczniu w ramach „kultury lekkiej”
nasi aplikanci organizują dla samych siebie
spotkanie integracyjne. Jeszcze nie bal, ale
już mamy coś, co napawa nas nadzieją, że
nie samą nauką aplikanci żyją… Mamy też
nadzieję, że relacja z tego spotkania ukaże
się drukiem już w kolejnym numerze.

Kulturalnie dzieje się...

Jeśli ktokolwiek myśli, że tylko sportem Izba żyje, to stanowczo odpieramy
ten zarzut przywołując przebogatą ofertę kulturalną, która towarzyszyła nam
przez cały 2019 rok, i która tylko nabiera
atrakcyjności w roku 2020. Wspaniale rozwinęła się aktywność teatralna, a nasze
spotkania z magią teatru rozbiegły się
pięknie po całym województwie. Dużą
przebojowością na tym polu wykazał się
rejon bielski, który zapraszał Państwa na
14
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A W KRAJOWEJ RADZIE...

Największym
osiągnięciem Krajowej Rady Radców Prawnych obradującej w dniach
6/7 grudnia 2019 r.
w Warszawie było
przyjęcie uchwały
w sprawie planu
pracy
Krajowej
Rady Radców Prawnych na 2020 rok; nasz
organ najwyższy według planu zajmować
się będzie umacnianiem, wspieraniem, promowaniem i monitorowaniem. Będzie też
prowadzić działania, współpracować i aktualizować. Program, jak widać, ambitny jest
i WK już niepokoi się, czy podoła.
Różne formy organizacyjne funkcjonujące przy Krajowej Radzie (mniej lub bardziej potrzebne – zdania są podzielone) nie
chciały być gorsze, przez co i Centrum Mediacji ogłosiło swój plan pracy na kolejny rok,
i Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji na rok
2020 i Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych… Nazwy Centrów i Ośrodków mogą być z lekka mylące, ponieważ nie
jest tak (jak by się wydawało), że Centrum
Mediacji ma zamiar mediować, co to to nie:
mediować mogą różne takie bez „Centrum”,
a prawdziwe Centrum będzie podejmować
działania w zakresie ugruntowania pozycji tego Centrum i kreować będzie i markę,
i wizerunek. I opracuje strategię działań ukierunkowanych na wykreowanie, a po wykreowaniu wysunie ambasadora, „Ambasadora
Mediacji” rzecz jasna. Jeżeli Centrum Mediacji cokolwiek jeszcze zamierza, trudno o tym
cokolwiek powiedzieć, ponieważ zostało
wydrukowane do góry nogami. Podobna
przypadłość dotknęła Ośrodek Badań, ale za

to z części czytelnej dowiedzieć się można,
że robić to będzie sukcesywnie. Za to plan
pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego nie
jest do góry nogami, przez co WK nie będzie
o nim pisał, bo każdy może sobie na stronie
KIRP przeczytać.
Że zbliża się czas rozliczeń i wyborów,
wskazuje na to uchwała w sprawie określenia zasad przeprowadzenia wyborów
delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców
Prawnych (listopad 2020); każda Izba wyłoni jednego delegata na 150 radców
prawnych wpisanych na listę w dniu 1
stycznia 2020 roku, co pozwala mniemać,
że delegacja katowicka liczyć będzie bodaj 23 delegatów. To oni brać będą udział
w wyłanianiu następnej Krajowej Rady
i Waszego Korespondenta.
Aplikantów zapewne zainteresuje
informacja, że podjęta została uchwała
w sprawie zmian w regulaminie aplikacji
i w programach dla poszczególnych roczników wprowadzona została wiekopomna zmiana, a wraz z nią na kolokwiach
z przedmiotu już nie będą nic opracowywać, a zadaniem ich stanie się „rozwiązanie”. WK liczy na to, że istotnie wpłynie to
na poziom aplikacji naszej, wobec którego ostatnio wygłaszano zdania wątpiące
w nieprzychylnych nam ośrodkach…
I na koniec wszem podaje się do
wiadomości, że siedziba Krajowej Izby
Radców Prawnych po kilkuletnim urzędowaniu w pałacu nieopodal, wróciła
na stare śmieci przy Al. Ujazdowskich
18 w oczekiwaniu na przeprowadzkę
do nowych apartamentów odpowiadających żywotnym potrzebom samorządu na skalę naszych sił i możliwości.
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TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka

NIEDŁUGO ZJAZD • JESZCZE O WYROKU TSUE Z 19.11.2019 R. • NIEZALEŻNOŚĆ RADCY PRAWNEGO REPREZENTUJĄCEGO OSOBĘ PRAWNĄ, Z
KTÓRĄ JEST ZWIĄZANY UMOWĄ • O WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI •
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI WEDŁUG SŁÓW PREZYDENTA • SOCJALISTYCZNE TEMPO LEGISLACJI. JAKOŚĆ TEŻ? • UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ • CIĄG DALSZY PRAC W CCBE NAD MODELOWYMI ZASADAMI ETYKI
• O WCISKANIU KITU (ON BULLSHIT) • LEKTURY • KRÓTKO • CYTATY NA
KONIEC RUBRYKI
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar kończy swoją kadencję. Wypełniał
konstytucyjną powinność odważnie i rzeczowo. Był cały czas na linii frontu, atakowany przez polityków i przez media. Lekceważono jego działanie poselską nieobecnością w Sejmie w czasie sprawozdań. Bronił obywatela i nie znosiła go władza.
Panie Doktorze – dziękujemy.
NIEDŁUGO ZJAZD
Nie słychać by przygotowywano, postulowane przecież, zmiany dotyczące
wyborów organów – wyciągając w ten sposób wnioski z niedoszłego Nadzwyczajnego Zjazdu. Podobno pracuje się nad nowym Kodeksem Etyki. Może i tak,
ale dyskusji nad propozycjami, ew. wariantowymi, nie ma. Jak zwykle. Organy
naszego samorządu stojąc przed dylematem: transparentność czy dyskrecja – wybierają to drugie. Przytaczam więc, niejako w zastępstwie, fragmenty
wypowiedzi b. Prezesa D. Sałajewskiego (publikowanej zresztą nie w naszych
czasopismach, lecz w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26.11.2019 r.):
• dla kogo jest samorząd zawodowy i czy on jest orędownikiem bezpieczeństwa
osoby wykonującej nasz zawód, a więc czy reprezentuje jej uzasadnione interesy;
• czy celowy jest obowiązek przynależności do samorządu i jakimi „korzyściami”
można go uzasadnić w sytuacji, gdy mamy niepokojące przejawy (jak od dawna)
niezrozumienia samorządności zawodowej i dystansu wielu członków samorządu
do jego działań (frekwencja na zebraniach). Pytanie szczególnie ważne w czasach,
16
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gdy władza wyraźnie „zmęczyła się” dzieleniem władztwa administracyjnego z samorządem, a istnieje ryzyko zmian, które spowodują, że samorząd będzie fasadowy;
• dlaczego w samorządzie lekceważy się głos jego znacznej części szczególnie
odnoszący się do regulacji sprzyjających gromadzeniu funkcji w jednym ręku
JESZCZE O WYROKU TSUE Z 19.11.2019 R.
W nawiązaniu do omówienia w poprzednim numerze naszego czasopisma orzeczenia TSUE (orzeczenie TSUE C 624 i C625/18 oraz C 585/18 – którego
uzasadnienie zawiera 172 paragrafy) przeczytamy ważne wyjaśnienie M. Safjana
– sędziego tego trybunału („Rzeczpospolita z 25.11.2019 r.). W Trybunale toczyło
się postępowanie w związku z pytaniem prejudycjalnym, co ogranicza jego zakres.
Trybunał wydaje orzeczenie interpretując prawo unii… na podstawie okoliczności
przedstawionej przez sąd pytający. Następnie… pozostawia decyzję o zastosowaniu kryteriów interpretacyjnych sądowi pytającemu… rozróżniamy „interpretację” i
„stosowanie” przepisu… interpretacja prawa UE należy do (trybunału) wyrok… jest
wiążący dla wszystkich sądów państw Unii. One decydują, jak stosować interpretację w danych okolicznościach i stanach faktycznych. …wyrok jest bardzo wyraźną
wskazówką i przesłaniem dla SN, który otrzymał instrukcję w jaki sposób i według
jakich kryteriów ma dokonać własnej oceny. Te kryteria są jednoznaczne i wiążące. …Państwa UE kształtują ustrój wymiaru sprawiedliwości… ale z zastrzeżeniem:
jeśli respektują podstawowe zasady i wartości Unii…(i stwarzają) warunki funkcjonowania w każdym kraju w pełni niezależnego i niezawisłego sądownictwa… kryzys systemowy ogranicza zasadę wzajemnego zaufania państw UE… nie ma tu
automatyzmu pozwalającego stwierdzić, że jeśli sędzia był wadliwie powołany to
upadają wszystkie jego orzeczenia… istnieje ryzyko powstania ogromnego chaosu prawnego.
Ł. Chojniak, adwokat i wykładowca wskazuje, że „wszystko teraz w rękach polskich sędziów, którzy nie zawdzięczają awansu zawodowego nowej KRS… TSUE
przedstawił wyłącznie kryteria… jeśli polski SN uzna, że Izba Dyscyplinarna i jej
sędziowie nie spełniają tych kryteriów, nie powinni mieć mocy ferowania ostatecznych wyroków. …wytyczne… TSUE mogą być brane pod uwagę… też przez sądy
powszechne”.
NIEZALEŻNOŚĆ RADCY PRAWNEGO REPREZENTUJĄCEGO OSOBĘ PRAWNĄ, Z KTÓRĄ JEST ZWIĄZANY UMOWĄ
W numerach 3 i 4 z 2019 r. naszego czasopisma pisałem o sprawie Uniwersytet
Wrocławski i Polska przeciwko Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych
(REA). Przedstawiłem istotę sporu, a także stanowisko Rzecznika Generalnego. Dnia
4 lutego 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał wyrok (C-515/17
P i C-561/17 P), w którym orzekł, iż Sąd naruszył prawo, orzekając, że istnienie
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych zawartej między stroną a jej
adwokatem lub radcą prawnym narusza wymóg niezależności przedstawiciela reprezentującego tę stronę przed sądami Unii.
Trybunał orzekający w składzie wielkiej izby uchylił postanowienie Sądu
Unii Europejskiej, którym odrzucono jako oczywiście niedopuszczalną wniesioną przez Uniwersytet Wrocławski skargę na decyzje Agencji Wykonawczej ds.
Badań Naukowych (REA) ze względu na to, że reprezentujący tę uczelnię radca
prawny nie spełniał wymogu niezależności przewidzianego w statucie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Trybunał wyjaśnił, że celem zadania polegającego na reprezentacji przez
adwokata lub radcę prawnego, o którym mowa w art. 19 statutu, jest przede
wszystkim jak najlepsza ochrona i obrona interesów klienta, z zachowaniem
pełnej niezależności i z poszanowaniem prawa oraz zasad wykonywania zawodu i etyki. Trybunał przypomniał, że pojęcie niezależności adwokata
lub radcy prawnego w szczególnym kontekście wskazanego artykułu statutu
zostało określone nie tylko w sposób negatywny, to znaczy poprzez brak
stosunku pracy, ale również w sposób pozytywny, to znaczy poprzez odniesienie do dyscypliny zawodowej. W tym kontekście spoczywający na
adwokacie lub radcy prawnym obowiązek zachowania niezależności jest
rozumiany nie jako brak jakichkolwiek powiązań z klientem, ale jako
brak powiązań, które w oczywisty sposób ograniczają zdolność takiego
prawnika do wypełniania zadań w zakresie obrony klienta w najlepszym interesie tego ostatniego.
Trybunał przypomniał w tym względzie, że za wystarczająco niezależnego
od osoby prawnej, którą reprezentuje dany adwokat lub radca prawny,
nie może zostać uznany adwokat lub radca prawny posiadający znaczne
uprawnienia administracyjne i finansowe w ramach reprezentowanej przezeń osoby prawnej, sytuujące jego funkcję na poziomie kadry kierowniczej
wysokiego szczebla w ramach tej osoby prawnej, co może naruszyć jego status
niezależnej osoby trzeciej; adwokat lub radca prawny, który zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w ramach reprezentowanej przez siebie osoby
prawnej, ani też adwokat lub radca prawny posiadający udziały w spółce,
którą reprezentuje i której zarządowi przewodniczy.
Trybunał uznał, że Sąd naruszył prawo, orzekając, że samo istnienie między
Uniwersytetem Wrocławskim a reprezentującym go radcą prawnym umowy cywilnoprawnej dotyczącej prowadzenia zajęć dydaktycznych mogło wpłynąć na
niezależność tego radcy prawnego ze względu na istnienie ryzyka, że środowisko zawodowe tego radcy prawnego wywiera, przynajmniej w pewnym stopniu,
wpływ na wyrażaną przez niego opinię prawną. Trybunał uchylił zatem zaskarżone
postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.
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Ponieważ w rozpatrywanej sprawie Sąd nie orzekł co do istoty, sprawa powinna
zostać przekazana mu do ponownego rozpoznania. Sąd nie jest związany orzeczeniem Trybunału wydanym w ramach odwołania.
To jeszcze nie jest ostateczna nasza wygrana w tej niezwykle ważnej dla nas
sprawie. Ale satysfakcjonujące jest dla nas stanowisko Trybunału co do rozumienia „niezależności” radcy prawnego osoby prawnej, z która jest on związany, i którą reprezentuje.
O WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI
• Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová po rozmowach
w Polsce powiedziała, że w wymiarze sprawiedliwości nie ma reformy lecz,
jest zagłada; zmian dokonuje się przy użyciu łomu, a projektowane środki
dyscyplinujące to bombowy nalot dywanowy.
• Prokurator Krajowy polecił, by prokuratorzy reagowali na kwestionowanie statusu sędziów oraz składali wnioski o wyłączenie tak działającej sędziów,
a także zawiadamiali Rzeczników Dyscyplinarnych.
• Posłowie PIS mają wnieść projekt nowelizujący ustawy sądownicze przewidujący nawet dyscyplinarne usunięcia z zawodu sędziego kwestionującego status innych sędziów. Zamierza się też zakazać SN oceny KRS, a więc prawidłowości
powołań sędziów na jej wniosek. Nie wydanie opinii przez kolegia sądowe o kandydacie na sędziego ma stwarzać domniemanie pozytywnej oceny.
• W związku z wyrokiem TSUE z 19.11.2019 r. oraz wyrokiem SN z
05.12.2019 r. eksperci Marszałka Senatu opracowali projekt przewidujący
wygaszenie mandatów członków KRS i wybór nowego składu oraz likwidację
Izby Dyscyplinarnej z wygaszeniem stosunku służbowego jej sędziów. Projekt
ma zapobiec chaosowi prawnemu i zlikwidować anarchię prawną.
• Po uchwale trzech izb SN i wyrokach SN z 19.11.2019 r. i 23.01.2020 r. pełnomocnicy mogą zechcieć występować z wnioskami o wyłączenie sędziego
lub podważać wyrok już wydany. Fundacja Obywatelskiego Rozwoju (na twitterze) przygotowała listę 330 sędziów, którzy mogli zostać powołani lub awansowani
z naruszeniem Konstytucji. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia listę sędziów
powołanych przez Radę Państwa. Jest równowaga?
• 17 Dziekanów Wydziałów Prawa i branżowych instytutów (również Cz.
Martysz) przyjęło stanowisko w sprawie Okrągłego Stołu dla Praworządności, ponieważ ostatnie zmiany wywołały chaos z uwagi na naruszenie Konstytucji i umów
międzynarodowych.
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI WEDŁUG SŁÓW PREZYDENTA
Wypowiedzi prezydenta w ostatnich tygodniach, prawie zawsze na lokalnych
wiecach, warto utrwalić dla dziejów prawnictwa w Polsce. Oto niektóre:
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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• Prezydent oświadczył, że ujawnienie nieprawidłowości w listach poparcia kandydatów do KRS nie miałoby znaczenia ponieważ członków KRS powołał
Prezydent. „Kropka.” Ta „kropka” to już znak firmowy Prezydenta. A całkiem współczesną interpretację tej kropki dopowiedział Z. Hołdys w Newsweeku: „Widzę rzekę
kłamstwa. To nie jest wyborcze wciskanie kitu – to wiara”.
• Prezydent powiedział też, że z Polski płynie rzeka kłamstw nt. reformy
wymiaru Sprawiedliwości oraz, że ogarnia go wstyd, że „ktoś kto mieni się Pierwszym Prezesem SN może o Polskim Państwie mówić takie rzeczy”.
• „Nie będą nam w obcych językach narzucali jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone Polskie sprawy”.
• O sędziach powiedział: „czarne owce… muszą być natychmiast eliminowane”.
• Powiedział też, że sędziowie „mają swoje możliwości oddziaływania międzynarodowego, mają swoich kolegów, swoich ludzi w trybunałach i innych miejscach. Opowiadają różne bzdury…”.
SOCJALISTYCZNE TEMPO LEGISLACJI. JAKOŚĆ TEŻ?
Projekt nowelizacji ustaw sądowniczych wpłynął do Sejmu 12.12.2019 r.;
trzy czytania odbyły się 12, 19 i 20.12.; 80 wniosków mniejszości nie przeszło; w głosowaniu dnia 20.12. projekt przyjęto głosami 232 do 212 i 10 wstrzymujących. Do
Senatu skierowano projekt w dn. 23.12. – Senat pracował nad projektem 5 dni i dn.
17.01.2020 r. głosami 51 do 48 odrzucił ustawę (w Senacie komisje odbyły 6 posiedzeń; przedstawiono im 18 opinii zewnętrznych – w tym jednoznacznie negatywną opinię również naszego OBSiL, – w której podniesiono, że projekt ustawy dewastuje wymiar sprawiedliwości i podważa podstawowe standardy niezależności
sądów oraz niezawisłości sędziów, a także autonomię samorządu sędziowskiego
i orzecznictwa dyscyplinarnego oraz procedurę wyboru pierwszego Prezesa SN.
Również adwokatura wskazała, że celem zmian jest podporządkowanie sądów
władzy wykonawczej. Także 24-stronicowa opinia kancelarii Senatu krytycznie
ocenia standard legislacyjny – odnosząc się również do orzecznictwa unijnego i
materiału porównawczego. KRS ocenia projekt oczywiście pozytywnie.
Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Marszałka Sejmu w czasie procedowania ustaw sądowniczych uznał, że projekt nie powinien zostać uchwalony. Opinia
Rzecznika, na 42 stronach, wskazuje, że „Polskie sądy wchodzą w skład europejskiego, unijnego wymiaru sprawiedliwości” oraz zawiera szczegółowe uwagi (również
przytaczające wyroki TSUE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także
odniesienia do uregulowań w innych państwach) i wskazuje, że zmiany istotnie ograniczają prawo do sądu i sądowej kontroli działań administracji publicznej, a także są
niedopuszczalną ingerencją władzy ustawodawczej w podstawowe kompetencje
władzy sądowniczej, co uniemożliwia wykonanie wyroku TSUE z 19.11.2019 r. Byłoby
to odmową lojalnego wykonywania obowiązków członkowskich.
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Ponownie w Sejmie już 22.01.2020 r. komisja wnosi o odrzucenie uchwały Senatu, co Sejm czyni 23.01.2020 r., a Prezydent podpisuje ustawę 4.02.2020 r. Ale
warto też zwrócić uwagę na nadzwyczajną podniosłość preambuły do ustawy:
„W poczuciu odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości… konieczność poszanowana trójpodziału i równoważenia władz… demokratyczne państwo prawne…
niezależność, bezstronność, niezawisłość i apolityczność sądów… ustrojowa rola
Trybunału Konstytucyjnego… podwyższenie standardów prawa… niepodważenie statusu sędziego”.
UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ
Trwa żenujący spektakl związany z nieujawnianiem list poparcia dla kandydatów do KRS. Ujawniono na razie po wyroku NSA, że poparcia udzieliło łącznie
364 sędziów, w tym 89 poparło od 2 do 9 kandydatów. Nie wiemy wciąż ile było
popierań własnej kandydatury lub „nawzajem”. Nikt by się już nie zdziwił, gdyby
też ujawniono, że wśród popierających byli nowo mianowani prezesi sądów, albo
sędziowie delegowani do Ministerstwa. Przecież nie ma się czego wstydzić? Według ostatniego oświadczenia Marszałek Sejmu listy zostaną ujawnione. Czekamy.
CIĄG DALSZY PRAC W CCBE NAD MODELOWYMI ZASADAMI ETYKI
Według sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Jędrzeja Klatki w dn.
28.11.2019 r. przyjęto treść zasad dotyczących:
relacji z klientem
• Co do zasady, prawnik i klient mogą zakończyć współpracę w dowolnym momencie, jednakże, jeśli prawnik wypowiada umowę, powinien powiadomić o tym
klienta w sposób konieczny do ochrony jego interesów.
• Prawnik ma obowiązek poinformować swojego klienta o możliwości skorzystania z pomocy prawnej z urzędu.
• Prawnik nie powinien przyjmować zlecenia w sprawie, o której prawnik wie
lub powinien wiedzieć, że nie będzie w stanie poradzić sobie kompetentnie.
• Prawnik może zapewnić wymaganą wiedzę prawną, umiejętności i zasoby,
działając we współpracy z innymi prawnikami.
• Kompetentna reprezentacja wymaga wiedzy prawniczej, umiejętności, dokładności i przygotowania niezbędnych do reprezentacji. Prawnik jest w stanie
zapewnić taką kompetentną reprezentację tylko wtedy, gdy nadąża za szybkimi
zmianami technologicznymi, społecznymi i prawnymi.
Opracowywane są komentarz do tych postanowień.
Nie przyjęto natomiast propozycji co do zakresu zatrzymywania dokumentów klienta zalegającego z zapłatą (zostanie przeprowadzona ankieta wśród
krajowych delegacji).
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O WCISKANIU KITU (ON BULLSHIT)1
Wymiar sprawiedliwości jest nadal przedmiotem rozgrywek politycznych i medialnych uproszczeń. Politycy i media nie mają skrupułów przed wciskaniem kitu.
Filozoficzno-etyczne wyjaśnienie tego zjawiska znajduje się w wykładzie H. G.
Frankfurta – O wciskaniu kitu (On Bullshit) – Czuły Barbarzyńca PRESS 2008.
Wybitny amerykański filozof moralności H. G. Frankfurt z Uniwersytetu Printseton
wygłosił wykład pod powyższym tytułem, w którym powiedział „…ktoś przystępujący do wciskania kitu dysponuje znacznie większą swobodą działania…
to już nie rzemiosło lecz sztuka…; wymaga… kreatywności znacznie bardziej ekspansywnej i niezależnej, opartej na improwizowaniu i nieskrępowanej grze wyobraźni. … wciskającego kit nie ograniczają żadne sztywne reguły; nie stoi ani po
stronie prawdy, ani po stronie nieprawdy. W ogóle nie sugeruje się faktami…
nie obchodzi go, czy to, co mówi właściwie opisuje rzeczywistość, dobiera to albo
wymyśla, tak by służyło jego własnym celom. …wciskającemu kit prawda jest
obojętna. …Nie odwraca się od prawdy ani jej nie odrzuca, jak czyni to kłamca.
W ogóle nie zwraca na nią uwagi. Z tegoż to właśnie powodu wciskanie kitu jest
znacznie groźniejsze od kłamania”.
Współczesnym uzupełnieniem tego wykładu sprzed 30 lat są słowa Z. Hołdysa
(Newsweek), że to co się dzieje, to już nie jest wyborcze „wciskanie kitu” – to wiara.
LEKTURY
Lord Kanclerz Thurlow o Przewodniczącym Sądu Ławy Królewskiej (w latach
1756-1788) Lordzie Mansfieldzie powiedział: „Lord Mansfield był rzeczywiście
zadziwiający – w 99 przypadkach na 100 miał rację, a jeżeli się mylił, to zaledwie 1 prawnik na 100 był w stanie to rozpoznać”.
To pocieszające dla nas.
(J. Zajadło – „Lord Mansfield – sędzią być” wyd. U.GD 2018)
KRÓTKO
• Prezes olsztyńskiego sądu Nawacki, też członek KRS, podarł w gmachu sądu
na oczach sędziów i telewizji uchwałę sędziów popierających sędziego Juszczyszyna. Nie miał twarzy inkwizytora bądź umundurowanego dyscypliną funkcjonariusza. Jego twarz wyrażała bardzo złe wychowanie, zaś jego awans był zdecydowanie zbyt wysoki.
• Prezes Trybunału Konstytucyjnego usiłowała zawiesić (sic!) posiedzenie
trzech Izb Sądu Najwyższego z dn. 23.01.2020 r. Ale jeszcze dziwniejsze jest to, że
Prezes na oczach kamer całuje się przy powitaniu „z dubeltówki” ze zwykłym
Wciskanie kitu (bullshit) – dosłownie „bycze gówno”, wciskanie kitu, brednia, blaga, nonsens,
blef, humbug
1
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posłem Jarosławem Kaczyńskim. A co z niezależnością i niezawisłością czyli unikaniem również „widomych znaków”? Prezes nie uznała tez za potrzebne uczestnictwo w posiedzeniu sejmowej komisji oceniającej coroczną pracę Trybunału.
• Prezydent na sali sejmowej po ogłoszeniu wyników głosowania odrzucającego uchwałę Senatu w sprawie ustaw sądowniczych – bije brawo i to jeszcze przed
analizą projektu i podjęciem decyzji o podpisaniu lub o wecie.
• Sędzią Izby Dyscyplinarnej SN (wynagrodzenie ok. 30 000 zł) ma zostać
nasz główny Rzecznik Dyscyplinarny J. Sobutka. Może słusznie docenia się jego
osiągnięcia w samorządzie? Sprawdza się znane powiedzenie o żołnierzu, który
nosi buławę w plecaku.
• Sędziemu Markiewiczowi („Iustitia”) Rzecznik Dyscyplinarny przedstawił
95 zarzutów za „naruszenie apolityczności… i podżeganie” w piśmie skierowanym
do innych sędziów. Gdy Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w obronie sędziego rzecznik dyscyplinarny pouczył go o właściwym rozumieniu wolności słowa.
• Prezydium KRRP w listopadzie i grudniu 2019 r. wyrażało w uchwałach
głębokie zaniepokojenie ingerowaniem władzy wykonawczej w sferę władzy sądowniczej będące naruszaniem zobowiązań członka UE, a także krytycznie oceniło
projekt ustawy o sądownictwie apelując by każdy radca prawny stanął w obronie zasad. Prezes uczestniczył w posiedzeniu senackiej komisji pracującej nad
ustawą sądowniczą. Był też obecny na Marszu Tysiąc Tóg, a także na Forum PAN o
praworządności. Reprezentował nas wszystkich. Na zlecenie KRRP prof. Grzeszczak
opracował raport oceniający ustawy zmieniające ustrój sądownictwa i ich skutki
w sferze prawa unijnego (dostępny na stronie internetowej KRRP).
• Marszałek Senatu powołał Zespół Doradców ds. Ochrony Konstytucyjności Prawa z prof. M. Chmajem jako przewodniczącym.
• W oświadczeniu 22 b. sędziów TK protestuje przeciwko udziałowi sędziów
TK Piotrowicza i Pawłowicz w rozpatrywaniu sprawy dotyczącej ustawy, w której
uchwaleniu czynnie uczestniczyli jako posłowie. Pojawił się również list otwarty
prawników w sprawie naruszania zasad Prawa Europejskiego (89 podpisów pracowników naukowych wielu uniwersytetów; ok. 30 z U. Śląski).
• K. Pawłowicz pracuje już na konto Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedziała się o Kidawie-Błońskiej – „bezkrytyczna marionetka, nieudany socjolog”.
Klasa? Klasa! Tłumacząc się z użycia w Sejmie słowa „mordy” oznajmiła, że nie jest
to wulgarne, bo przecież Prezes tak powiedział.
• Adwokat R. Giertych został ukarany przez Izbę Dyscyplinarną grzywną
3 000 zł za zachowanie na sali sądowej (nie wstał na wyjście sądu oświadczając,
że go nie uznaje). Co ciekawe ten sam skład nie uwzględnił kasacji Ministra od
umorzenia jego sprawy dotyczącej wypowiedzi politycznych.
• Wg Okopress Wirtualna Polska miała współpracować z ministerstwem Sprawiedliwości blokując artykuły krytyczne bądź konsultując materiały z żoną ministra.
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RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

• Z delegacją Komisji Weneckiej (eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec) zbierającą materiały dla oceny ustawy sądowniczej nie spotkali się ani Minister Sprawiedliwości, ani Marszałek Sejmu. Komisja Wenecka w raporcie zaleciła nie
przyjmowanie ustawy nowelizującej ustawy sądownicze z uwagi na ograniczenie
niezależności sędziów i narażanie ich na postępowanie dyscyplinarne za stosowanie prawa unijnego.
• Obyczaje sejmowe przenosimy do Parlamentu Europejskiego B. Szydło
o europośle Sikorskim „jest Pan kłamcą niegodnym mandatu”.
• W grudniu 2019 r. protesty w obronie niezależności sądów organizowały
stowarzyszenia sędziowskie, prokuratorskie i adwokackie.
• Parlament Europejski wzywa do unieważnienia około 80 uchwał samorządów
terytorialnych przeciw „ideologii LGBT”.
CYTATY NA KONIEC RUBRYKI
„Czułość jest … sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego odnajdowania podobieństw.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co
nie jest „ja”.
Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem
patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący, i od siebie współzależny.”
					Z przemówienia noblowskiego Olgi Tokarczuk
„Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana na poczet aktualnej polityki. Nie
bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ
istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że
prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy
jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące.
Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny.”
				Z przemówienia Mariana Turskiego w Auschwitz
radca prawny Zenon Klatka
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Po co prawnikom sumienie?

Dr hab. prof. US. Agnieszka Bielska-Brodziak
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski

Wstęp. Prawnicze sumienie. Głos sumienia

„Aby w czynach podejmowanych w sprawach ważnych, móc kierować najwyższymi władzami naszej natury, naszymi uczuciami i zmysłami, natura zaszczepiła
nam sumienie, jako najszlachetniejszy i najbardziej boski z naszych zmysłów. Dzięki
niemu odróżniamy to, co przystojne, stosowne, chwalebne w naszych uczuciach,
sposobie życia, naszych słowach i czynach”. Ten cytat z F. Hutchesona nie wyczerpuje oczywiście całego zakresu zjawisk moralnych scalonych pojęciem sumienia,
wyodrębnia jednak jego fundament – ukazuje sumienie jako szczególną instancję
podmiotową, dającą nam w momentach ważnych wyborów „poczucie moralnej
kompetencji”. Właśnie Hutcheson, a wraz z nim cała tradycja teorii tzw. moral sense
kładzie nacisk na aspekty emotywne przeżycia moralnego, aspekty skądinąd maskowane przez nas prawników różnymi instytucjami, w ramach których działamy
i – chcąc czy nie chcąc, świadomie czy nieświadomie – mierzymy się tak z emocjami jak i z sumieniem. O jakich instytucjach myślę? O sądzie, który orzeka, a nie o sędzim, który podejmuje własne decyzje. O ustawie, która w prawniczym świecie
„stoi” za rozstrzygnięciem (sąd jest wszak tylko „ustami ustawy”), a nie o człowieku,
który w istocie rzeczy zawsze przecież ponosi moralną odpowiedzialność za kształt
tego rozstrzygnięcia. O jednolitej linii orzeczniczej, która firmuje jakieś rozumienie
sprawiedliwości, a której przełamanie z powołaniem się na emocje i sumienie nie
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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wchodzi przecież w grę. O racjonalnym prawodawcy, którego wolę – choćby nie
wiem jak absurdalną – mamy realizować, aby uszanować podział władz. O sprawiedliwości, która ma tyle wątpliwości i trosk, że aż oślepła, a może i ogłuchła.
I wreszcie o Rzeczpospolitej Polskiej, w imieniu której sprawiedliwość jest wymierzana, tak jakby to Rzeczpospolita, a nie jednostka podejmująca decyzje, mierzyła
się „tu i teraz” z ciężarem odpowiedzialności moralnej. Tak, prawnicy zdecydowanie
„ulepili” sobie świat, w którym w strefie cienia ukryli samych siebie ze swymi osobistymi dylematami, koniecznymi, niezbywalnymi ludzkimi emocjami, wątpliwościami, poczuciem winy i wyrzutami sumienia. Prawniczy świat systemowo oddziela
porządek rozumu od porządku serca, choć pascalowskie rozłączenie tych dwóch
porządków dawno już zostało zakwestionowane przez psychologię, a także – jeśli
tylko damy sobie przestrzeń i wewnętrzny wgląd – może zostać zakwestionowane przez nasze osobiste, codzienne doświadczenie. Człowiek zwyczajnie nie jest
w stanie działać neutralnie emocjonalnie, nie jest w stanie „wyłączyć serca”. Nawet
jeśli na świadomym poziomie mamy poczucie odłączenia, odcięcia od emocji, to
jest to tylko złudzenie, mechanizm obronny. Jak mawia pewna rozchwytywana
na Śląsku terapeutka „nic nie czuje tylko nieboszczyk”. Nasze pozornie zneutralizowane, zamrożone emocje „gdzieś” zostają zepchnięte, a brak świadomości tego
faktu, brak rozbrajania tych skumulowanych emocjonalnych kryzysów przekłada
się na wielorakie koszty: życia osobistego, zniewolenia uzależnieniami od używek
czy ryzykownych zachowań, podwyższonego lęku, napięcia, frustracji rozdrażnienia i w końcu fizycznego i psychicznego zdrowia.
O sumieniu rozprawia się często przedstawiając je jako „głos”. Wyobrażenie to
wskazuje na naszą skłonność do absolutyzowania nakazów sumienia; odczuwamy
je właśnie jako głos, który jest w nas samych; głos, który skłania nas do pewnych
działań, od innych zaś powstrzymuje. Nie zadajemy sobie pytania, dlaczego tak się
dzieje, ponieważ ten wewnętrzny instrument budzi nasze pełne zaufanie; sposób
w jaki reguluje i kontroluje nasze działania, wydaje się nam bezwzględnie słuszny. Mechanizm ten znosi także nieprzyjemne poczucie rozterki w obliczu wielości
możliwych rozwiązań – w tym wypadku nie zastanawiamy się jednak, dlaczego
inne dyrektywy wyboru byłyby mniej słuszne; po prostu doznajemy silnego przeżycia, które odczuwamy jako nasze własne, głębokie i nieintersubiektywne, jako
rodzaj niedyskursywnej intuicji, która każe nam zareagować właśnie w ten, a nie
inny sposób. Czujemy, że jest to sposób właściwy, ponieważ uczynienie mu zadość
zaspakaja potrzebę naszego psychicznego dobrostanu.
Niniejszy tekst będzie raczej impresją na temat prawniczego sumienia. Spytać
po co prawnikom sumienie, to coś innego niż spytać generalnie po co ludziom
sumienie. Odpowiedź jaka nasuwa się na drugie z pytań to: sumienie ludziom jest
potrzebne po to, by odróżnić dobre od złego. Ale czy prawnicy mają taki przywilej
i komfort, kiedy występują w swoich zawodowych rolach? Jaki wybór ma pełno26
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mocnik, kiedy w imię obrony swego klienta ma poświęcić prawdę? Czy z równym
spokojem sumienie w relacjach prywatnych poświęci prawdę w imię „krycia” osoby
trzeciej, albo też przystanie na to, by zostać okłamanym w imię dobra czy interesu
osoby trzeciej? A jaki wybór ma sędzia, kiedy orzeka w oparciu o jednoznaczną literę prawa, choć czuje, że ta litera krzywdzi człowieka? Albo też jak ma się czuć, kiedy
przewiduje, że prawda sądowa jest w absolutnej kontrze do prawdy obiektywnej?
Już sama dychotomia prawda materialna – prawda sądowa jest przecież zabiegiem kontrowersyjnym moralnie. To tak, jakby powiedzieć partnerowi: „jestem
Ci formalnie wierny, choć w sensie prawdy materialnej jestem wiarołomny (ale
na to dowodów nie posiadasz)”. Puchatkowe „Czego nie widzisz, tego nie ma”
przynosi systemowi prawa liczne profity, lecz można się poważnie obawiać,
czy w ślad za tym daje prawnikom poczucie moralnej integralności, spokoju
sumienia i psychicznego dobrostanu. Zresztą natychmiast pojawia się tu inna
wątpliwość, mianowicie czy na jakimkolwiek etapie edukacji prawniczej a potem kariery prawniczej „system” dba o dobrostan psychiczny prawniczej kadry? Nie dba, a moja intuicja podpowiada mi, że to właśnie będzie wyzwaniem
najbliższych lat: zmienić balans między inwestycjami, jakie państwo czyni na
rzecz wyrzeźbienia prawniczego umysłu, a inwestycjami jakie koniecznie trzeba ponieść, aby zadbać o prawnicze serca (sumienia).
Sumienie w służbie prawu

Brać coś na swoje sumienie, obciążać czyjeś sumienie, coś leży komuś na sumieniu, nie mieć sumienia, mieć czyste sumienie1 – to nagromadzenie związków
frazeologicznych odzwierciedla szereg intuicji na temat tajemniczej instytucji sumienia. Podejmując pierwszą próbę wypełnienia go treścią, zgodnie z ulubioną
praktyką prawników, sięgnąć można do słowników. W jednym z nich czytamy, że
jest to „właściwość psychiczna, zdolność pozwalająca odpowiednio oceniać własne postępowanie jako zgodne lub niezgodne z przyjętymi normami etycznymi”2;
słownik PWN uzupełnia, że jest to „świadomość odpowiedzialności moralnej za
swoje czyny”3.
Prawo (w sensie system prawny) nie radzi sobie z sumieniem. Zauważyć trzeba, że choć w polskim porządku prawnym odwoływanie się do sumienia nie jest
zjawiskiem rzadkim, to użycia tego terminu w różnych aktach prawnych nie powodują wytworzenia jakiegoś spójnego i jasnego obrazu. Sumienie należy do tej
grupy pojęć, dla których ustawodawca nie przewidział definicji legalnej. Próba
zrekonstruowania znaczenia tego terminu w różnych fragmentach systemu prawa
wskazuje, że generalnie sumienie pojawia się w dwóch konotacjach – sumienie
A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, Słownik frazeologiczny PWN, Warszawa 2007 s. 322–323.
M. Szymczak, Słownik języka polskiego, Warszawa 1995, s.
3
Słownik języka polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/sjp/sumienie;2525263.html
14.11.2019).
1
2
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prywatne i sumienie „publiczne”. Sumienie prywatne to to, które jest chronione
w każdym przypadku, gdy chodzi o jednostkę i jej życie indywidualne, intymne,
prywatne. Sumienie „publiczne” to to, które jest chronione, gdy chodzi o jednostkę
występującą w roli profesjonalnej (lekarza, sędziego, radcę prawnego). Rzecz jasna
lekarz, sędzia czy radca to także podmiot posiadający intymne, prywatne życie,
intymne prywatne emocje, i intymne, prywatne sumienie, ale to nie jest wszystko.
Prawo stwarza bowiem sztuczny świat, w którym ten podmiot ma niejako dostęp
do dwóch sumień. Przykładowo, prywatnie sumienie będzie nakazywać mu będzie działanie X (mówić prawdę i ta wolność mówienia prawdy będzie chroniona),
ale publiczne sumienie będzie nakazywać obronę klienta (nawet wbrew prawdzie).
Trudno nie dostrzec tu paradoksu i trudno nie zdumieć się nad tym, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie bez psychologicznego wparcia dawać sobie radę z takim
schizofrenicznym obrazem świata.
Wróćmy do sumienia w prawie. Analiza prawniczych baz danych wykazała, że
w postępowaniach przed Sądem Najwyższym (1952-2017), sądami apelacyjnymi
(1998-2017), Naczelnym Sądem Administracyjnym (1984-2017), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (2004-2017) oraz Trybunałem Konstytucyjnym (1991-2017),
odnoszono się do sumienia łącznie 1280 razy. To niewielki zbiór jak na tak wielką
sprawę. System Informacji Prawnej „Legalis” grupuje odwołania do tego terminu
według rodzajów spraw. W tym zestawieniu najwięcej odniesień (215) dotyczyło
spraw dóbr osobistych, ich naruszeń (162) oraz ich ochrony (117), prawa wyznaniowego (168), ochrony danych osobowych (87), praw człowieka i wolności (82),
a także czynów niedozwolonych (70).
O istotności „sumienia” w systemie prawnym zaświadczać może jego kilkukrotne pojawienie się w Konstytucji RP, gdzie wplecione zostało w preambułę, jak
również odniesienie się do niego expressis verbis w artykułach odnoszących się
do wolności. Ustawodawca odwołuje się do sumienia również w ważnych aktach
rangi ustawowej, na przykład w Kodeksie cywilnym, w którym traktuje swobodę
sumienia jako jedno z dóbr osobistych oraz w Kodeksie karnym, gdzie cały rozdział
odnosi on do przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania. Zapewnieniu
realizacji wolności sumienia poświęcono także całą osobną ustawę4. Omawiany
koncept – co nie zaskakuje – pojawia się również w treści ślubowań składanych
przez przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych5, czy w ustawach
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz.U. z 2017 r.
poz. 1153 ze zm.
5
por. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.,
art. 15; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2019 r.
poz. 52, ze zm., art. 66; Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2019 r.
poz. 825, ze zm., art. 34.
4
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regulujących inne zawody zaufania publicznego6, a także w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej7.
Jak wspomniałam, ustawodawca nigdzie wprost nie definiuje sumienia, zatem
nie można jednoznacznie określić do jakiego porządku odnosi się, sięgając po ten
termin. Odwołując się do głosów doktryny, można zauważyć dominujące powiązanie sumienia z tradycją chrześcijańską, z której konstytucyjny system praw i wolności wywodzi przyrodzoną godność człowieka8. Możliwe jest jednak także łączenie
sumienia z przekonaniami wychodzącymi poza sferę religijności9. Bardzo widoczne
jest, że przywołana już ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania koncentruje się na określeniu zakresu wolności poprzez wskazanie, że „obejmuje ona
swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie”10. W przypadku treści ślubowania, składanego przez
przedstawicieli zawodów prawniczych, sumienie, do którego odwołują się słowa
roty, nie jest tą samą konstrukcją normatywną, którym kierują się jednostki11. Tutaj
ustawodawca chce zapewnić wierność nie prywatnym przekonaniom jednostki,
a tym, które stanowią fundament demokratycznego państwa prawa12.
Odwołania do sumienia dokonywane w orzecznictwie (przez podmioty biorące udział w sprawie) najczęściej koncentrują się wokół kilku kwestii. Wśród nich
pojawia się problematyka naruszeń wolności sumienia, ustalania istoty tej wolności, budowania definicji samego sumienia, co czynione jest poprzez sięganie do
dorobku innych dziedzin, takich jak filozofia, teologia czy psychologia. Wyraźnie
pojawia się także zagadnienie konstytucyjnej gwarancji niezawisłości, na którą składa się przecież prawo do działania w zgodzie z własnym sumieniem.
W orzeczeniach podnosi się, że wolność sumienia w porządku prawnym występuje w zestawieniu z wolnością wyznania lub religii13, co łączy się ze sferą religijności człowieka. Wskazuje się na istnienie dwóch aspektów tej wolności: wewnętrznego, odnoszącego się do formowania myśli i przekonań, których dotyczy wolność
sumienia oraz zewnętrznego, związanego z wolnością uzewnętrzniania tych myśli
por. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. z 2019 r. poz.
537, ze zm., art. 39; Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. z 2019 r.
poz. 576 ze zm., art. 12 ust. 2.
7
por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych
przez kościelne osoby prawne, Dz.U. 2002 Nr 204, poz. 1722 ze zm., § 2.
8
M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.
9
P. Winczorek, Wolność wyznaniowa, „Państwo i Prawo” 2015, nr 4, s. 7.
10
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach…op. cit., art. 1 ust. 2.
11
J. Zajadło, Sumienie sędziego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 4, s. 33.
12
Ibidem.
13
Wyrok TK z dnia 9 września 2009 r., U 10/07, 2009 nr 210, poz. 1629, str. 16437.
6
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i przekonań oraz ze zgodnym z nimi zachowaniem14. W innym orzeczeniu wolność sumienia określona jest jako pojęcie szersze, zawierające w sobie nie tylko
wolność religii, lecz również wolność przyjęcia innego rodzaju światopoglądu15.
Zauważyć można, że w obszarze wolności, w orzecznictwie pojawia się odniesienie do sumienia jednostki, określane jako „moralna samoświadomość człowieka”16.
Podkreśla się, że istotą wolności sumienia jest zarówno możliwość swobodnego
kształtowania poglądów i reguł, działanie zgodne z nimi, jak i gwarancja, że dana
jednostka nie będzie musiała podlegać przymusowi realizacji przyjętych przez
nią przekonań17. Może jednak zaistnieć sytuacja odmiennego oceniania danego
zachowania przez jednostkę i porządek prawny (choć w państwie zbudowanym
na demokratycznych fundamentach, powinna być to rzadkość). Widoczna jest
tutaj dialektyczna relacja między prawem a moralnością: prawo będzie pełnić
funkcję ochronną wobec sumienia, ale może też być dla niego zagrożeniem18.
Instrumentem mającym pogodzić te sprzeczności ma być klauzula sumienia. Jak
jednak pokazuje polska współczesność, stwarza ona realne niebezpieczeństwo
skrajnego relatywizmu, różnego rodzaju naruszeń prawa, a przede wszystkim
krzywdy ludzkiej (najbardziej wstrząsające przypadki uwidoczniły się w ostatnich
latach w sprawach aborcyjnych). Dlatego właśnie, jak wskazuje Trybunał: „oceny
i płynące z nich działania oparte o głos sumienia nie mogą aspirować do miana
powszechnych prawd moralnych”; nie każde odwołanie się do sumienia jest moralnie uzasadnione i nie każde działanie dyktowane głosem sumienia może być
prawnie akceptowalne”19.
Sumienie w filozofii

Przypomnijmy teraz kilka istotniejszych impresji o sumieniu z obszaru filozofii.
Pojęcie to wywodzi się z łacińskiego słowa conscientia, które odnosi się do dzielenia wiedzy (scientia). Słowo to pochodzi prawdopodobnie od greckiego suneidenai lub syneidesi, które literalnie oznacza „z wiedzą”. Con-sentia to współ-wiedza,
termin bliski ze „współrozumem”. Rozwój tego odczucia posiadania wiedzy wspólnej, umożliwia rozpoznanie w sobie (we własnym umyśle) umiejętności rozróżniania dobra i zła (conscire sibi)20.
Ibidem.
Wyrok TK z dnia 6 października 2015r., sygn. akt: SK 54/13, Dz.U. 2015, poz. 1632.
16
por. Wyrok TK z dnia 7 października 2015, sygn. akt: K 12/14, Dz.U. 2015, poz. 1633.
17
Ibidem.
18
W. Załuski, Zapis przebiegu debaty „Głos sumienia” zorganizowanej w ramach obchodów pięćdziesięciolecia Uniwersytetu Śląskiego, na Wydziale Prawa i Administracji (25 kwietnia 2018 r., Katowice).
19
Ibidem.
20
https://www.etymonline.com/search?q=conscience&ref=searchbar_searchhint.
A. Giubilini, „Conscience”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/conscience/.
14
15
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Sumienie w filozofii bywa określane w różny sposób: jako „tajemniczy
głos” (Kant), „zew” (Heidegger), „boski duch” (Cyceron) czy „głos Boga” (św.
Tomasz). Najprościej ujmując, jest drogowskazem wskazującym co należy
czynić, a czego należy się wystrzegać 21; prowadzi nas do czynienia dobra,
a unikania zła. Pojęcie sumienia tradycyjnie odnoszone jest do wiedzy moralnej, którą dzielimy z „samym sobą”. Odniesienie do własnej jaźni, nie wyklucza jednak tego, że źródła tej wiedzy moralnej mogą tkwić poza człowiekiem.
Może być to przykładowo Bóg, wpływ kultury i wychowania czy superego.
Trzeba podkreślić, że pojęcie sumienia na gruncie filozofii nie musi mieć
związku z żadnym konkretnym poglądem moralnym. Głos sumienia może
sugerować różne zasady i różne zachowania różnym ludziom. Innymi słowy,
nie ma psychologicznego ani konceptualnego związku między sumieniem
a jakąkolwiek szczególną wiarą moralną. Jako zasadnicze cechy sumienia
pojmowanego filozoficznie należy wskazać pluralizm, neutralność moralną
i jego subiektywny wymiar22.
Jak trafnie wskazuje Passavant: człowiek rozpoczynający życie został wyposażony w ster i kompas, a więc odpowiednio wolę i sumienie. To ostatnie
jest prawem moralnym wpisanym w duszę ludzką. Kompas, trybunał, sędzia,
głos boży – wszystkie te określenia czynią z sumienia jakąś wyjątkową, mającą wielkie znaczenie cząstkę natury ludzkiej. Wytworzyło to nawyk myślenia
o sumieniu jako o czymś autonomicznym, co wiedzie własną egzystencję.
To „uświęcenie sumienia” i wyniesienie go na religijne ołtarze zablokowało
zresztą na wiele lat badania empiryczne nad tym fenomenem 23.
Starożytni nie posługiwali się pojęciem sumienia wprost, ale niektóre
fragmenty ich prac w wyraźny sposób nakreślają prototypy współczesnego
myślenia o sumieniu. W Państwie po raz pierwszy Platon opisuje duszę człowieka jako „zlepek” trzech postaci-symboli: wielobarwnego i wielogłowego
zwierzęcia, lwa oraz człowieka (najmniejszego z trzech). Symbol człowieka
oznacza rozum moralny, który można odpowiednio formować i który sta-

A. Ziółkowska, Hermeneutyczna wykładnia sumienia (Heidegger – Ricoeur), Diametros 2007,
nr 13, s. 58.
22
A. Giubilini, „Conscience”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/conscience/.
23
W. Szewczuk, Sumienie – studium psychologiczne, Warszawa 1988, s. 204-207.
21
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nowi „miejsce” rozpoznawania sankcji moralnych24. Z kolei Arystoteles, opisując
władze poznawcze, wyróżnił wśród nich rozsądek, który jest trwałą dyspozycją do
działania opartego na trafnym rozważeniu tego, co dla człowieka dobre lub złe.
W innym zaś miejscu określa rozsądek nawet mianem „oka duszy”.
Historycy są zgodni co do tego, że właściwym momentem pojawienia się w filozofii nauki o sumieniu jest działalność szkoły stoickiej25. Cyceron jako pierwszy
dał pewne całościowe spojrzenie na zjawisko sumienia (De legibus, De republica).
Istotnym elementem koncepcji sumienia Cycerona jest połączenie pojęcia sumienia z prawem natury, prawem ducha, prawem wrodzonym (rex innata). Dawcą tego
prawa jest sam Bóg, dlatego cechuje się tym, że jest powszechne, wrodzone i niezmienne. Bóg jest obecny w całym swoim stworzeniu: w przyrodzie jest prawami, w człowieku zaś – jego sumieniem. W kontekście moralności, prawe sumienie
„przewyższa” rozum – ze względu na swoje przyrodzone i boskie pochodzenie. Podobnie o sumieniu pisał Seneka – dla niego sumienie „jest cząstką boskiego pneuma, które napełnia świat, a mieszka w ludziach doskonałych. W sumieniu dokonuje
się pokierowanie indywidualnych istot rozumnych poprzez ten jeden kosmiczny
rozum, w którym one mają udział w parcjalnej formie”26. Seneka zwraca uwagę
na tajemniczość i intymność sumienia: nikt poza nami nie ma do niego wglądu.
Pisze również o wyrzutach sumienia: nieusuwalna i pierwotna świadomością dobra i zła, świadczy o naszym postępowaniu głównie poprzez tak zwane czyste lub
nieczyste sumienie. Występuje pomiędzy nimi radykalna różnica: dobre i czyste
sumienie pozwala żyć „na oczach ogółu”, chodzić z podniesionym czołem. Sumienie naznaczone złym postępowaniem nie pozwala nam na dobre samopoczucie:
„Można uciekać przed ludzkimi sądami, lecz przed wyrzutami sumienia nie ukryjemy się nigdy”27. W ujęciu innego wielkiego stoika, Marka Aureliusza sumienie jest
wyrazem jednego i jedynego porządku (prawa). Poszczególne sądy sumienia nie
są powszechne, lecz konkretne (gdyż wydawane przez konkretną osobę), sumienie
zaś jako takie jest uniwersalne, gdyż wynika z obiektywnej struktury świata28. Co
S. Gałecki, Spór o sumienie – źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana, Kraków 2012,
s. 22; M. O’Brien, Plato and the „Good Conscience”: Laws 863E5-864B7, Transactions and Proceedings
of the American Philological Association 1957, vol. 8, s. 83: W Prawach znajduje się bardzo długi opis
tego, co stanowi źródło zła (złych występków). Fragment ten powszechnie jest interpretowany w ten
sposób, że sprawiedliwość składa się wyłącznie z „wewnętrznego standardu” tj. głosu sumienia; sprawiedliwość jest posłuszeństwem wobec tego głosu. Jak wskazują badacze dzieł Platona, taka interpretacja (wskazująca, że jedynie wewnętrzny aspekt głosu sumienia jest decydujący dla pojęcia
sprawiedliwości) wydaje się nieprzystająca do głównej myśli Platona i błędna.
25
S. Gałecki, Spór o sumienie – źródła…, s. 22-28.
26
S. Gałecki, Spór o sumienie – źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana, Kraków
2012, s. 22-28
27
Ibidem.
28
Ibidem.
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ciekawe, obecnie rozwijane są propozycje zestawienia stoicyzmu i robiącego dość
spektakularną karierę w świecie zachodnim (w tym w Polsce) buddyzmu29. Badania te ukazują jak wielki potencjał może mieć refleksyjna i medytacyjna postawa
względem własnych uczynków i jak wiele mają do zaoferowania współczesnemu
człowiekowi z wysoko rozwiniętej części świata kategorie wglądu i uważności.
Rozwiniętą koncepcję sumienia przedstawił również św. Tomasz z Akwinu.
Akwinata pisał o sumieniu jako naturalnej, wrodzonej zdolności do wydawania
sądu. Widział je jako nakaz rozumu, zastosowanie wiedzy do uczynku (wydając
konkretne osądy stosujemy ogólną wiedzę do szczególnego przypadku). Św. Tomasz wyróżnia również prasumienie, które stanowi swoisty spichlerz najbardziej
podstawowych i ogólnych zasad moralnych, jest czymś niezbywalnym i nieomylnym. Stanowi immanentny element „właściwego” sumienia30.
W okresie oświecenia interesujące i kompleksowe ujęcie sumienia zarysowuje
się w pracach wspomnianego już irlandzkiego filozofa, Francisa Hutchesona. Sumienie jawi się tu jako boski i najszlachetniejszy ze zmysłów, zaszczepiony przez naturę, który ma kierować umysłem i uczuciami „w sprawach ważnych”. Jest tym co
umożliwia człowiekowi odróżniać „to, co przystojne, stosowne, chwalebne w naszych uczuciach, sposobie życia, naszych słowach i czynach”31. Sumienie to zatem
szczególna instancja podmiotowa o naturalnym autorytecie, która w sytuacji wyboru zapewnia swoiste poczucie moralnej kompetencji32.
Interesująca jest również koncepcja sumienia Immanuela Kanta, wskazująca
na jego trzy zasadnicze funkcje: 1) sumienie decyduje, czy dokonaliśmy określony
czyn (jest prawodawcą, określa co jest słuszne samo w sobie); 2) sumienie stosuje
prawo do tego czynu; 3) sumienie wydaje prawomocny osąd. Sumienie nie jest
władzą, ale instynktem, „właściwym naszej naturze popędem, aby sądzić samych
siebie”33. Istnieje w nas samych „trybunał drugiej instancji” – instynkt do oceny samego siebie. Sumienie to świadomość istnienia tego „wewnętrznego sądu” – człowiek może „udawać”, że nie zważa na ten głos, ale nie może uwolnić się od słyszenia tego głosu. Zadania sumienia to w istocie zadania człowieka związane z nim
samym34.
Wśród współczesnych myśli koniecznie trzeba wspomnieć koncepcję Tadeusza
Kotarbińskiego, który ujmuje sumienie jako głos intuicyjnej oceny etycznej, formoZob. wszystkie badania Marcina Fabjańskiego, http://sasana.wikidot.com/fabjanski-marcin;
np. M Fabjański, Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu.
30
Ibidem, s. 29.
31
F. Hutcheson, An Introduction to Moral Philosophy, Glasgow 1764, s. 18.
32
J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1993, s. 8.
33
???
34
F. Ricken, Sumienie i rozum praktyczny u Immanuela Kanta, Horyzonty Wychowania 2005, vol.
4, nr 8, s. 63-64.
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wanej na podstawie wspólnego dla wszystkich ludzi trzonu solidarności. Z drugiej
strony ma ono wymiar dynamiczny, ujawniający się w dążeniu do uniwersalności. Powszechność oceny etycznej (głosu sumienia), a więc pewnej obiektywności osądu i wartościowań etycznych, ukształtowała się w toku dziejów na gruncie
powtarzających się uporczywie sytuacji w gromadach ludzkich, kiedy trzeba było
stawiać czoło niebezpieczeństwom w obronie istot podlegających opiece, a zagrożonych czy to przez siły przyrody, czy to przez wrogów ludzkich35. Sumienie jest
całokształtem intuicyjnych przeświadczeń o tym co haniebne, a co czcigodne. Jest
także centrum dyspozycji głównych odmian motywacji i zachowania się zasługującego na etyczną pochwałę lub naganę etyczną36. W ten sposób, drogą indukcji,
dochodzi się do tworzenia zasad moralnych. W wizji Kotarbińskiego sumienie nie
pochodzi od bytu nadprzyrodzonego, ani z warunków bytu społecznego. Wynika
to z wyraźnego oddzielenia sfery religii od etyki – „etyka niezależna jest niezależna
jeszcze i w tym sensie, że własnego głosu sumienia nie podobna zastąpić głosem
cudzym”37. Sumienie nie wydaje się być również bytem dającym (i zawierającym)
odpowiedzi na niepokoje moralne – „W wielu przypadkach zostawia nas bez odpowiedzi głos sumienia, dostatecznie poinformowany o rzeczach i prawidłowościach. Zostajemy bez odpowiedzi, co robić, by się zachować tak, jak się winien zachować porządny człowiek”38.
Ostatnim z poglądów na sumienie jakie chcę przywołać jest ujęcie Hannah
Arendt. Ta wybitna badaczka, osadzająca swój dorobek w czasach wojennych przekonuje, że decyzje co do tego jak postąpić, ostatecznie nie zależą od czynników
zewnętrznych (religia, wychowanie, kultura), ale od nas samych: „Inaczej mówiąc,
nie mogę zrobić pewnych rzeczy, ponieważ gdybym je zrobiła, nie potrafiłabym
już żyć ze sobą”39. Myślenie, refleksja, „wiatr myśli”, „może uchronić przed katastrofą”
i doprowadzić do rozwiązań słusznych. Sama rozmowa o dobru czy sprawiedliwości może uczynić człowieka lepszym, nawet kiedy nie zdobędzie on wiedzy o tym,
czym jest dobro i sprawiedliwość. Tym, co może nas uchronić przed czynieniem
zła jest więc myślenie, dzięki któremu jako „skutek uboczny” powstaje sumienie.
Wniosek Arendt wynika z przyjęcia sokratejskiej koncepcji myślenia jako dialogu
prowadzonego ze sobą samym40.
T. Kotarbiński, Tezy etyki niezależnej, [w:] T. Kotarbiński, Pisma etyczne. red. P. J. Smoczyński,
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: 1987, s. 196.
36
T. Kotarbiński, Trzy główne problemy, [w:] Pisma etyczne, red. P. J. Smoczyński, Wrocław: Ossolineum 1987, s. 137-139.
37
T. Kotarbiński, Zagadnienia etyki niezależnej, Kronika 1956, nr 21, http://www.kulturaswiecka.
pl/node/214 (dostęp 14.11.2019).
38
T. Kotarbiński, Istota oceny etycznej, Etyka 1966, nr 1-2, s.10.
39
H. Arendt, Kilka zagadnień filozofii moralnej,[w:] Odpowiedzialność i władza sądzenia, tłum. W.
Madej, M. Godyń, Warszawa 2003, s. 127.
40
Ibidem.
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A teraz, po tej historycznej przebieżce, niech każdy Czytelnik rozważy jaką
wizję, jaki obraz sumienia uznaje za własny i z jakimi powinnościami sumienia
się identyfikuje?
Sumienie w religii

W naszym kręgu kulturowym sumienie bardzo mocno łączone jest z tradycja religijną. Z tego powodu poświęcę tej kwestii kilka wersów. Sumienie w ujęciach religijnych jest postrzegane jako element, pierwiastek boży
w człowieku, iskra duchowa, pochodząca wprost od samego ognia Bożego,
która wiążąc to, co ludzkie z tym co boskie, jest wewnętrznym źródłem sądów o dobru i złu moralnym41. Sumienie w religii chrześcijańskiej jest analizowane głównie jako forma obecności Boga w człowieku (głos Boga). Głos ten
przekształca się w nieodłączny atrybut człowieka, konieczny do funkcjonowania. Sumienie przyjmuje rolę pedagoga, który ostrzega, osądza i gani. Jest
wewnętrznym głosem człowieka i wypowiada się jako realna osoba, nawiązując z człowiekiem osobisty dialog w relacji „ja” i „ty”42.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego sumienie jest ujmowane jako „sąd
rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje jakość moralną konkretnego
czynu, który zamierza wykonać, który właśnie dokonuje lub którego dokonała. Katolickie sumienie jest oparte na posłuszeństwie. Człowiek we wszystkim tym co mówi i co czyni, powinien iść wiernie za tym, o czym wie, że jest
słuszne i prawe”43. Sumienie jest tu nośnikiem prawdy pochodzącej od Boga.
Człowiek słuchając tego wewnętrznego głosu, może usłyszeć Boga, który
do niego przemawia44. W „głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, które
sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos
wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra,
a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj” 45.
Ponadto, to najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa
on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa 46. Za pomocą
sumienia Bóg przekazuje to, czego pragnie, wymaga od człowieka. Sumienie stanowi zatem miejsce dialogu Boga i człowieka.
S. Gałecki, Spór o sumienie – źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana, Kraków
2012, s. 22-28.
42
?? było: D. Buksik, s. 300 ale chyba to nie to
43
S. Bukalski, Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju sumienia. Aspekty teolgiczno-psychologiczne [w:] Sumienie – ujęcie interdyscyplinarne, red. B. Gulla, M. Cholewa, Kraków 2015, s. 97-98.
44
Katechizm Kościoła Katolickiego 1777-1778, https://www.teologia.pl/m_k/kkk1s15.htm (dostęp 14.11.2019).
45
Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965), 16.
46
S. Bukalski, Psychospołeczne uwarunkowania…, s. 97-98.
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Teologia katolicka podkreśla jednak, że sumienie nie jest czymś nieomylnym
per se, pojawiającym się z chwilą urodzenia47. Człowiek musi nieustannie pracować
nad własnym sumieniem, formatować je w kierunku rozróżniania dobra i prawdy.
W przeciwnym razie stanie się ono głosem zwodniczym. Kościół naucza, że sumienie jest darem Boga, który człowiek musi odpowiednio „spożytkować”. Mówiąc
o sumieniu jako o „głosie Boga” w życiu człowieka, należałoby je widzieć jako zdolność do słuchania Boga i dawania wolnej odpowiedzi. „Tam słyszy człowiek przemawiającego do niego Boga, tam urzeczywistnia swoją wolę i staje się świadomy
swojego stanu”48. Praca nad sumieniem według katolickiej nauki wymaga zatem
pośrednictwa kościoła i udziału w procedurach religijnych.
Sumienie w psychologii

Przegląd rozważań o sumieniu w kontekście religii i filozofii uwidacznia metafizyczny wydźwięk tego zjawiska. Mając na uwadze wcześniejsze ustalenia odnoszące się do miejsca sumienia w prawie, trudno nie dostrzec, że istota sumienia, o którym wspomina w wielu miejscach ustawodawca, ma swoje źródło raczej w tych
dwóch dziedzinach. Korzystając ze współczesnej tendencji do otwierania się nauk
prawnych na inne dyscypliny, nie wydaje się zasadne poprzestanie na takiej konstatacji. Kontynuując refleksje nad sumieniem, co do którego jednoznacznie można stwierdzić, że jest ono ściśle związane z człowiekiem i jego funkcjonowaniem
w świecie, chcę wspomnieć także wiedzę z zakresu psychologii. Przy czym można
to uznać za przejście całkowicie naturalne, zważając na filozoficzne korzenie tej
stosunkowo młodej nauki49, które są źródłem inspiracji między innymi dla badań
nad moralnością (a co za tym idzie, nad sumieniem). Uzupełnieniem ujęcia psychologicznego będzie także odwołanie się w ograniczonym zakresie do neuronauk.
Sumienie dla jednych jest osądem rozumu, dla innych aktem intuicji, czy
też indywidualną selekcją wartości. Psychologia, czerpiąc zarówno z poglądów filozoficznych, jak i etycznych, umiejscawia sumienie w badaniach nad
wewnętrznym przeżywaniem moralności. Należy jednak podkreślić, że mimo
dość oczywistego dla każdego człowieka poczucia sumienia, kategoria sumienia przez wiele lat nie była wprost obecna w psychologii 50. Trudnością dla
psychologii były przede wszystkim teologiczny rodowód konstruktu sumienia oraz empiryczne problemy związane z badaniem go. Ujęcie sumienia jako
czegoś co stanowi „odniesienie do siebie” wskazuje na to, że z psychologicznego punktu widzenia obejmuje ono introspekcje, świadomość własnego
zachowania i samocenę.
Ibidem, s. 100-101.
Ibidem, s.100-101
49
D. P. Schultz, S. E. Schultz, Historia współczesnej psychologii, Kraków 2008, s. 2-5.
50
B. Gulla, Sumienie w koncepcjach psychologicznych [w:] Sumienie – ujęcie interdyscyplinarne,
red. B. Gulla, M. Cholewa, Kraków 2015, s. 65.
47
48
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Jak już wskazałam wcześniej, do sumienia odnosi się wiele wyrażeń funkcjonujących w języku potocznym. Podkreśla się jednak, że w psychologii zdecydowanie
rzadziej używa się tego określenia, co wiązać się może z jednej strony z jego złożonością, a z drugiej właśnie z jego metafizycznym nacechowaniem51. Problematyczne jest też jego subiektywny charakter oraz możliwość badania jedynie metodami introspekcyjnymi. Oznacza to konieczność nazywania własnych przeżyć przez
badanych, co niejednokrotnie jest trudnym przedsięwzięciem52. Zatem znacznie
bardziej popularne są badania odnoszące się do zjawisk towarzyszących sumieniu
niż do istoty sumienia.
W okresie początków współczesnej psychologii, czyli w okolicy narodzin koncepcji Freuda, w dalszym ciągu można było zauważyć silne zabarwienie filozoficzne
sumienia. Ojciec psychoanalizy odniósł się do niego w swojej teorii osobowości53.
Postrzegał je jako element superego, które związane jest ze sferą moralności człowieka, będące pochodną zbioru zasad odnoszących się do postępowania, których
dziecko uczyło się od swoich opiekunów poprzez kary i nagrody. Obok ideału ego,
ukształtowanego przez nagrody, przyznawane za zachowania pochwalane przez
rodziców lub grupę społeczną, funkcjonować ma także sumienie, które jest wynikiem kar za zachowania potępiane. Zatem najpierw czyny dziecka są pod kontrolą
dorosłych, a po uformowaniu się superego człowiek uzyskuje zdolność samokontroli, od tego momentu on sam karze się i nagradza54, przy czym, zdaniem Freuda,
to właśnie sumienie jest tą strukturą, która nas karci, jest związana z posłuszeństwem wobec autorytetu55. Tym, co powstrzymuje nas przed łamaniem norm oraz
powoduje, że doświadczamy negatywnych emocji, nazywanych też wyrzutami
sumienia czy wstydem, jest lęk przed naszym sumieniem, określany inaczej lękiem
moralnym56. Im bardziej sumienie jest rozwinięte, tym większe jest nasilenie tego
lęku57. Co więcej Freud zauważył, że sumienie za dobre uważa wszystko, co daje
jednostce przyjemne odczucia. Może więc nieprzyjemnym być to, co będzie właściwe z punktu widzenia etyki, a to co moralnie złe może być czymś dla człowieka
korzystnym (przyjemnym)58. Miałoby to wskazywać na odejście od przekonania,
że funkcjonuje jakaś „naturalna zdolność rozróżniania dobra od zła”59. Mimo że poR. Stach, Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych, Kraków 2012, s. 8.
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dejście Freuda było wynikiem obserwacji, aniżeli badań naukowych, widoczne jest
już tutaj zwracanie się psychologii ku mechanizmom uczenia się, postrzegania sumienia jako wyniku socjalizacji60. Tak rozumiał je także wybitny psycholog Alfred Bandura,
wskazując dodatkowo, że autokontrola zachodzi w oparciu o ocenianie zachowania
według jego zgodności z własnymi standardami61. Człowiek dokonuje wtedy porównań społecznych i reaguje pozytywnie (nagradzając się) albo negatywnie (nakładając
karę). Tutaj nasuwa się refleksja, że jeżeli sumienie podlega procesom uczenia się, to
jego kształt zależy od tego w jakiej „szkole życia” człowiek wzrastał. Czy takiej, której nauki są zgodne z powszechnie obowiązującymi w społeczeństwie zasadami, czy takiej,
gdzie dominują wzorce przeciwne. Wszystkie te ustalenia, wzbogacone o wiedzę z zakresu neurobiologii, doprowadziły do tego, że we współczesnej psychologii sumienie
możemy określić jako „mechanizm adaptacyjny, (samo)nagradzający lub (samo)karzący”, pozwalający na dokonywanie oceny naszych zachowań i ich konsekwencji w wymiarach „dobre-złe uczynki” lub „przyzwoitość-nieprzyzwoitość”62. Ocena ta może
z kolei oddziaływać na samoocenę, a powstałe emocje negatywne lub pozytywne
skłaniają nas lub powstrzymują od określonych zachowań63. Przy czym zauważa się,
że sumienie staje się dostępne naszej świadomości głównie w sytuacjach społecznych
– kiedy dokonujemy ewaluacji naszego zachowania wobec innych, albo gdy dopiero
zamierzamy zainicjować taką interakcję64. Co ważne, sumienie bierze udział w pojawianiu się negatywnych emocji, związanych z obniżeniem samooceny w odpowiedzi na
czynienie krzywdy innym, a emocji pozytywnych, przyjemności, kiedy działamy we
wspólnocie, pomagamy. Jednak miary tego co dobre, a co złe są zmienne, a co za tym
idzie, zmianom ulega także sumienie człowieka65. Świadczyć to może o tym, że jest ono
mechanizmem, który w dalszym ciągu kształtuje się w procesie ewolucji, a to powoduje, że może działać nieprawidłowo, przyzwalając na zachowania niemoralne66.
Zgodnie z badaniami autorstwa W. Szewczuka, reakcje sumienia najczęściej
przyjmują postać negatywnych reakcji emocjonalnych67, które jak już wcześniej
wykazano prowadzą do powstrzymywania się od określonych zachowań. To jest
ze społecznego punktu widzenia i funkcjonowania w grupie, najważniejszą funkcją
sumienia. Badacze zauważają, że występowanie tych silnych emocji powodowało,
że ludzie od zawsze szukali sposobów na eliminację działania sumienia, przede
wszystkim tej karcącej części. Zagadnieniem tym szeroko zajął się R. Stach, którego
60
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rozważania warto tutaj szerzej przytoczyć68. Otóż wskazuje on, że sumienie bywa mechanizmem zawodnym, ponieważ w trakcie naszego życia uczymy się różnego rodzaju strategii działań wobec niego, które umożliwiają niedopuszczanie do nałożenia na
nas samych kar albo czynienie ich mniej dolegliwymi. Czyli uczymy się intencjonalnie
manipulować sumieniem. Drugi powód jego nieprawidłowości ma swoje źródło w organicznych zaburzeniach struktur mózgu, które odpowiadają za jego działanie (na to
mamy jednak raczej nikły wpływ). Wartościowym wydaje się przyjrzenie się temu jak
„uciszamy sumienie”. Przede wszystkim przeprowadzamy dialogi wewnętrzne, które
prowadzić mają do odmiennego ocenienia tego, co mamy zamiar zrobić, ale też do
zmodyfikowania naszych wartości czy zasad, tak by nieuchronna kara była mniejsza lub
żeby uznać ją za co coś, co nam się nie należy. Ten sposób nawiązuje do tego, o czym
mówi teoria dysonansu poznawczego Festingera69. W praktyce prawniczej może to
przybrać formę przyjmowania odmiennych standardów, kryteriów, według których
oceniamy swoje działania, na przykład powołując się na potrzebę bycia skutecznym,
a nie moralnym70. Bliski zawodom prawniczym może być także mechanizm, zgodnie
z którym jednostka może uważać się za wyjątkową, zatem uprawnioną do pewnych
działań71. W kontekście charakteru zawodu wykonywanego przez odbiorców niniejszego tekstu można wskazać wiele innych, ciekawych mechanizmów „obronnych”.
Rolę „tłumików” sumienia pełnią przykładowo mechanizmy zrzucania odpowiedzialności za nasze działania na autorytety72, władzę, a także prawo i zwyczaje73. Również
posługiwanie się stereotypami, czyli przypisywanie pewnych cech danej zbiorowości,
które usprawiedliwiają niemoralne działanie wobec człowieka z niej pochodzącego,
powodować może, że nie doświadczymy wewnętrznej kary za nasze zachowanie74.
Z tą metodą wiąże się też pozbawianie ofiary jej człowieczeństwa, dokonywane przez
sprawcę, poprzez nadawanie ofierze właściwości, których w rzeczywistości nie posiada, także przypisywanie jej złych intencji. Jak wskazuje R. Stach to wszystko czynimy,
żeby w danym momencie uchronić się przed negatywnymi emocjami. Chronimy tak
naszą samoocenę, co jest psychologicznie uzasadnione. Jednak zgodnie z prawidłami warunkowania, ciągła nieobecność kary w określonych sytuacjach powoduje, że te
niepożądane z moralnego punktu widzenia zachowania będą się powtarzały, stając się
naszym nawykiem75.
Zakończenie
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W poszukiwaniu i odkrywaniu czym jest/powinno być sumienie przebyliśmy podróż przez różne dziedziny aktywności człowieka. Spróbujmy zebrać tę
wiedzę i odpowiedzieć na pytanie: po co prawnikom sumienie?
Jak wiemy, jest to pojęcie, którym ustawodawca posługuje się w licznych aktach normatywnych, a którego źródeł upatruje w przyrodzonej godności człowieka. Ta dość tajemnicza ludzka właściwość, pozwala nam kształtować swoje przekonania i przyjmować wartości czy wierzenia, które kierują następnie
naszymi działaniami. Kraje charakteryzujące się demokratycznym porządkiem
prawnym zapewniają szeroką ochronę wolności sumienia na wypadek sytuacji,
gdy wewnętrzne systemy moralne wejdą w kolizję z prawem stanowionym.
Z filozoficznej perspektywy sumienie jest czymś niewątpliwie ważnym,
wręcz koniecznym dla funkcjonowania moralnego człowieka. Ten obszar
rozważań może skłonić prawnika do kilku refleksji. Mianowicie powinniśmy
mieć na uwadze, że podejmując decyzje – bardziej niż w większości profesji
– możemy uczynić „drugiemu” krzywdę, szkodę, sprowadzić na niego negatywne konsekwencje. Zawsze przecież występujemy w imieniu „drugiego”
albo rozstrzygamy o jego ważnych sprawach. Popełniając błędy możemy co
prawda uniknąć stanięcia przed odpowiedzialnością, ale zawsze będziemy
stawać w obliczu swojego sumienia. Ono zaś – jeśli wierzyć filozofom – wymierza niematerialne, lecz dotkliwe, często odroczone w czasie, kary. Jak
wskazywano przez wieki, mało prawdopodobne jest uniknięcie usłyszenia
tego wewnętrznego głosu.
Pojawia się pytanie, czy prawnik powinien polegać na swoim sumieniu?
Jeśli odwołać się na przykład do Kotarbińskiego, raczej tak, przyjmując, że
jest to zbiór doświadczeń naszych przodków, którym udało się przeżyć walkę o przetrwanie. Jednak pamiętać trzeba, że sumienie niekoniecznie daje
nam jednoznaczne odpowiedzi. Może zaświecić „czerwone światło”, dać
początek rozważaniom nad właściwą decyzją, zachowaniem. Dać asumpt
do duchowego rozwoju. Jak wskazywała Arendt, sumienie jest skutkiem
ubocznym myślenia, konieczna jest rozmowa i myślenie nad tym co dobre,
a co złe, szukanie argumentów. Tym, co podkreśla się i na co kładzie się nacisk w rozwoju duchowym, jest potrzeba ciągłej pracy nad sumieniem, nieustanne doskonalenie przez świadomą refleksję. Potrzebny jest stan, który
nazywamy uważnością, mindfulness, wglądem. Ale czy prawnicy mają na to
czas? A jeśli nie mają, to czy nie powinni go poszukać dokonując pewnych
przekształceń w hierarchii ważnych spraw i istotnych wartości? Tu otwiera
się perspektywa rozważań o szczęśliwym życiu i czynnikach, które życie czynią szczęśliwym. Dla mnie, na obecnym etapie, czas i możliwość spokojnej
refleksji nad własnymi decyzjami to warunki szczęścia nawet za cenę obniżenia materialnego standardu życia.
40
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Z kolei wiedza z zakresu psychologii pomaga nam, prawnikom rozumieć
mechanizmy „zarządzające” sumieniem, rozważać i skupiać się na jego subiektywnych aspektach. Tutaj sumienie traktuje się jako właściwy danemu człowiekowi mechanizm adaptacyjny, powiązany z silnymi emocjami, które albo
są negatywne i powstrzymujące nas od jakiegoś zachowania, albo pozytywne, przynoszące nagrodę i skłaniające do powtarzania zachowania zgodnego
z naszym systemem wartości i dobrem społeczności. Te intensywne przeżycia
afektywne powodują, że aby uniknąć kary ze strony sumienia, ludzie posługują się szeregiem „chwytów”, mających na celu jego „uciszenie”. Można uważać różnie, jednak trudne do zaprzeczenia jest fakt, iż prawnik jest działającą
w oparciu o emocje jednostką, która nie chce cierpieć. Tymczasem prawnicy
cały czas są narażani na konflikty moralne i konieczność wyborów, zatem niebezpieczeństwo nieprzyjemnych, frustrujących odczuć jest wysokie. Właśnie
dlatego ta grupa zawodowa często będzie skłonna do manipulacji sumieniem,
co może w końcu doprowadzić do gruntowania przez jej przedstawicieli niemoralnych zachowań w przestrzeni zawodowej i niestety nieuchronnego przenoszenia ich do sfery prywatnej, intymnej. Będąc wyposażonym w tę wiedzę,
łatwiej jest nam zauważać momenty, w których zaczyna się nadużywać tych
mechanizmów „kneblujących”.
Niezależnie od liczby instytucji prawnych, które mają odgrodzić prawnicze
emocje od procesu stosowania prawa i niezależnie od ilości energii przeznaczonej na uciszanie tych emocji, są one zawsze obecne i kierują naszym działaniem jako nieodłączny element funkcjonowania człowieka. Chcemy czy nie,
emocje działają i wywierają wpływ; choćby z „tylnego siedzenia”. Sumienie jest
istotnym człowieczym mechanizmem, który aktywizuje się nad wyraz często
w pracy prawnika. Dobrze jest więc umieć głos sumienia rozpoznać, wsłuchać
się w jego narrację, filtrować przez ten głos własne decyzje, świadomie rozliczając zyski, straty i ofiary. Takie podejście uwrażliwia na to, czego w słowach
ustaw nie ma. E. Kästner powiedział, że „sumienie jest zegarem, który chodzi
zawsze dobrze. Tylko my czasami chodzimy źle”. Bez wątpienia potrzebujemy poświęcić refleksji nad sumieniem więcej uwagi. W imię jasnych, prostych
dróg, po których można kroczyć „stanowczo, łagodnie, bez lęku”76.

Nawiązuje do tytułu wspaniałej książki, podręcznika asertywności i „wewnętrznej demokracji”, który chcę polecić każdemu prawnikowi: M. Król-Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku,
Wydawnictwo WAM, 2013.
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Autorytet się chwieje
dr hab. Tomasz Kubalica

Kryzys autorytetów przejawia się w tym, że coraz mniej
osób uznaje się za godnych naśladowania. Zaczyna się w
rodzinie, gdy rodzice nie potrafią podjąć roli przewodnika
dla swoich dzieci i podporządkowują się ich zachciankom.
Dalej dostrzegamy go w szkole, gdzie nauczyciel przestaje
być mistrzem kształtującym wiedzę i postawy życiowe uczniów, a staje się urzędnikiem kuratorium oddelegowanym
w celu przygotowania ich do kolejnych egzaminów. Również dziedzina sprawiedliwości poddaje się temu kryzysowi tak, że nawet
sędzia nie może autorytatywnie sprawować władzy sądowniczej, tylko musi
jak niezawodny trybik w machinie biurokracji wykonywać wydane przepisy.
Powszechny egalitaryzm dominuje i skuteczne wypiera relacje, które niestety egalitarne być nie mogą.
Próbę diagnozy przyczyn kryzysu autorytetu podejmowało wielu autorów.
Wśród nich znaleźć można niebanalny tekst Hannah Arendt Co to jest autorytet?, która w następujący sposób przedstawia problem autorytetu: „Ponieważ
autorytet zawsze wymaga posłuszeństwa, przeto nagminnie bywa mylony z
różnymi formami siły i przemocy. A przecież tak naprawdę wyklucza on używanie zewnętrznych środków przymusu.” Problem autorytetu polega zatem na
tym, że nawet autentyczny autorytet jest mylony z tyranią, czyli narzucaniem
innym własnej – często arbitralnej – woli, co jest bardzo trudne do pogodzenia
z egalitarną strukturą demokratycznego społeczeństwa. Gorszą stroną demokracji jest bowiem okoliczność, że wielu uczestniczących w niej ludzi ma poważne trudności z uznaniem kogoś innego za lepszego pod jakimś względem.
Wydaje się, że równość w społeczeństwie wyklucza hierarchiczny porządek autorytetu do tego stopnia, że nawet racjonalna dyskusja, która polega na sile argumentów, stoi w sprzeczności z ideami egalitaryzmu, postulującego równość
wszystkich punktów widzenia, nawet tych nonsensownych i niedorzecznych.
U podstaw tego przekonania znaleźć można ukształtowane w nowożytności stanowisko liberalnego egalitaryzmu, który rodził się w konfrontacji z sięgającym czasów przed nowożytnych poglądem uznającym podstawową rolę autorytetów. To dawne pomieszanie autorytetu z feudalnymi stosunkami władzy
legło u podstaw utożsamiania totalitaryzmu z władzą opartą na autorytecie,
tak że każde autorytatywne ograniczenie swobody chcemy postrzegać jako
tendencję totalitarną. Na to nałożyły się tragiczne doświadczenia dwudziestego wieku, które ogromnie wzmocniły to przekonanie. Czy jednak autorytatyw42
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ne ograniczenie swobody oznacza to samo, co zniesieniem wolności w warunkach totalitarnych? Być może nieco racji mają konserwatyści, dla których zanik
autorytetu wcale nie oznacza nieuchronnego postępu na drodze do wolności,
lecz przeciwnie – bezradność i bezbronność unicestwiającą wolność. W tym
ujęciu autorytet oznacza regulujące ograniczenia, które bronią wolności przed
chaosem anarchii.
Właściwe źródła pojęcia autorytetu – zdaniem Arendt – można znaleźć w
starożytnym Rzymie. Łacińskie słowo auctoritas pochodzi od czasownika augere, który oznacza tyle, co powiększać, rozszerzać czy umacniać. Autorytet
w tym ujęciu polegał na stałym umacnianiu fundamentu miasta Rzymu i należał do „rady starszych”, czyli do senatu. Dlatego właśnie Cyceron stwierdza
na temat związku władzy i autorytetu, że „cum potestas in populo auctoritas in senatu sit” (choć władzę posiada lud, to autorytet spoczywa w senacie). Członkowie senatu swój autorytet zawdzięczali tradycji wywodzonej od
wielkich przodków założycieli Rzymu – Romulusa i Remusa. Autorytet senatu
miał również swoje wsparcie religijne w postaci siły auspices, które oznaczały w
starożytnym Rzymie odgadywanie woli bogów. W przeciwieństwie do greckiej
wyroczni auspicje nie polegały na przepowiadaniu przyszłości i odsłanianiu
obiektywnego toku przyszłych zdarzeń, lecz tylko objawiały aprobatę lub dezaprobatę bogów dla ludzkich działań. Etymologia potwierdza to przekonanie i
wskazuje ponadto na słowne pokrewieństwo autorytetu z autorem, czyli pierwotnym twórcom, którego należy odróżnić od pochodnych wykonawców i
budowniczych (artifices), którzy realizują pierwotny zamysł autora.
Rozwój chrześcijaństwa dokonywany przez Kościół katolicki polegał nie tylko na wcielaniu filozofii greckiej do doktryny religijnej, ale także na syntezie
rzymskiego pojęcia autorytetu z grecką ideą wartości transcendentnych rozumianych jako podstawa chrześcijaństwa także w wymiarze politycznospołecznym. Jak pisze Arend, „tradycja chroniła mianowicie przeszłość, przekazując z
pokolenia na pokolenie dziedzictwo przodków, którzy byli świadkami i twórcami świętego początku, a później przez stulecia umacniali go dzięki autorytetowi. Dopóki owa tradycja biegła nieprzerwanie, autorytetowi obca była przemoc, a podejmowanie działań poza autorytetem i tradycją, poza u święconymi
przez czas wzorcami i przykładami, bez pomocnej mądrości ojców założycieli,
byłoby czymś niepojętym.” Zawarta w pojęciu tradycji zasada ciągłości autorytetu przetrwała Cesarstwo Rzymskie i wieki średnie, by zostać zakwestionowana w nowożytności. Raz zakwestionowany autorytet oparty na tradycji, nie
może zostać ugruntowany i ustanowiony na nowo ani na drodze rewolucji, ani
nawet przez przywrócenie przerwanej tradycji.
Subtelność właściwego rozumienia autorytetu trafnie wyraził prawnik, historyk i noblista Theodor Mommsen, że jest on „czymś więcej niż rada i mniej
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niż rozkazem – taką radą, której nie można bez obaw zignorować.” Współczesny strach przed totalitarną tyranią – skądinąd w pełni uzasadniony – zaciera
tę subtelną różnicę pomiędzy autorytetem i poleceniem. Skuteczność rozkazu
opiera się na możliwości zastosowania sankcji przymusu, co w gruncie rzeczy
znosi swobodę uznania autorytetu a w konsekwencji również sam autorytet.
Paul Ricoeur w Paradoksie autorytetu podejmuje wątek przedstawiony
przez Arendt i zwraca uwagę na akt nadawania autorytetu, który, by obowiązywał, wymaga swoistego rodzaju akredytacji (accrediter), czyli uprawomocnienia. W kreowanej przez autorytet relacji polecenie – posłuszeństwo sytuuje
się para autorytetu, który ma prawo do wymuszania posłuchu oraz uznania
– lub odmowy uznania – tego prawa przez podporządkowanego. Następuje
zatem swoiste przejście od porządku faktu do porządku prawa, gdyż autorytet
może nie tylko faktycznie panować, lecz musi być do tego uprawniony w szerokim tego słowa znaczeniu. To uprawomocnienie opiera się przede wszystkim
na kredycie zaufania. Jak pisze Ricoeur: „Bez tego podwójnego odniesienia do
wiarygodności ze strony tego, kto rozkazuje i do zaufania ze strony tego, kto
słucha nie bylibyśmy w stanie odróżnić autorytetu przemocy od autorytetu
perswazji”. Autorytet owszem znajduje się na granicy z przemocą, gdyż ma
możność dominującego narzucania posłuszeństwa, ale różni się od niej nie tylko prawomocnością, lecz głównie – swoistym kredytem zaufania związanym
z wolnym uznaniem prawa przysługującego autorytetowi (instytucji bądź jednostce) do narzucania posłuszeństwa.
Ricoeur odnajduje źródło kryzysu autorytetu w utrwaleniu skostniałej
struktury chrześcijaństwa, które zatarło historię swej własnej genezy i zdławiło własne źródłowe zasoby kreatywności w konfrontacji z podważającym
go przeciwstawnym autorytetem Oświecenia. Połączenie autorytetu symbolicznego Pisma Świętego z autorytetem instytucjonalnym niefortunnie
petryfikowało strukturę społeczną. Kościół uzyskał fatalną – jak się okazało – władzę kwalifikowania wszelkich nowych wypowiedzi jako ortodoksyjnych bądź heretyckich. Na początku utrwaliło to strukturę społeczno-religijną chrześcijaństwa przez uporządkowanie kwestii kontynuacji autorytetu
i jego modyfikacji, czyli egzegezy, interpretacji i nadinterpretacji tekstu. Ta
instytucjonalno-symboliczna struktura nie wytrzymała próby czasu i uległa kryzysowi w czasach nowożytnych, czego przykładem było francuskie
Oświecenie, które ogłosiło Encyklopedie czymś w rodzaju anty-Bibli. Nie
spowodowało to jednak stabilnego utrwalenia nowych autorytetów, lecz raczej wywołało coraz to nowe wątpliwości także wobec autorytetów samego
Oświecenia. Okazało się, że raz zerwana więź tradycji nie tylko nie może być
trwale unowocześniona, lecz również nie może być na powrót nawiązana w
ramach jakiejś formy restauracji.
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Mimo wszystko próbę filozoficznego uporania się kryzysem autorytetu
podjął polski logik i filozof Józef M. Bocheński w rozprawie Co to jest autorytet? Jako kontynuator tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej wziął na
warsztat pojęcie autorytetu, żeby uporządkować jego różne znaczenia i ich
konsekwencje. Podstawowe założenia jego analizy – jak to w logice – wydają się trywialne, ale wnioski już niekoniecznie. Najważniejsze z punktu
widzenia naszych rozważań jest rozróżnienie dwóch sposobów rozumienia
autorytetu: epistemiczny i deontyczny. „Autorytet epistemiczny przysługuje
ludziom, którzy lepiej; głębiej niż my znają przedmiot, np. autorytet nauczyciela dla jego uczniów jest autorytetem epistemicznym. Jest to autorytet
rzeczoznawcy, tego, który wie. Natomiast autorytet deontyczny nie jest autorytetem człowieka, który lepiej wie, ale tego, który ma władzę i ma prawo
rozkazywać: szefa, komendanta, kierownika.” Bocheńskiemu chodzi o rozróżnienie znaczeń – a nie osób – i dlatego oba autorytety nie wykluczają się
wzajemnie; podmiot autorytetu deontycznego w danej dziedzinie może być
równocześnie autorytetem epistemicznym w tej samej dziedzinie. Najważniejsze jednak dla prawników jest to, że autorytet epistemiczny i autorytet
deontyczny odnoszą się do dwóch różnych dziedzin. „Dziedzinę autorytetu deontycznego stanowi, w tym wypadku, pewna klasa dyrektyw, podczas
gdy dziedzinę autorytetu epistemicznego tworzą odpowiadające im zdania
praktyczne.” Oba autorytety nie wykluczają się wzajemnie i dobrze byłoby,
gdyby się wspierały.
Rozróżnienie Bocheńskiego wychodzi ponad dominujący w socjologii
funkcjonalizm i rzuca światło na nieporozumienia związane ze sposobem rozumienia autorytetu. W szczególności zawęża on związek autorytetu z przymusem w zasadzie tylko do tak zwanego autorytetu deontycznego sankcji,
która powinna być legalna (np. policja), choć czasami bywa nielegalna (np.
gangster). W większości przypadków uznaje jednak bardzo wyraźnie, że przemoc fizyczna, jak i psychiczna wyklucza relację autorytetu. Bocheński też klarownie określa, kiedy autorytet deontyczny staje się totalitaryzmem. Dzieje
się tak tylko wtedy, kiedy zaczyna on obowiązywać we wszystkich dziedzinach życia. A zatem dopóki istnieją choć enklawy wolności od autorytetu
deontycznego, nie ma zagrożenia tyranią totalitaryzmu. Co więcej, autorytet epistemiczny sam w sobie nie jest zagrożeniem dla wolności, czyli mimo
egalitaryzmu i demokracji na przykład lekarz, prawnik lub klimatolog zna się
lepiej na swojej dziedzinie i ma prawo być w niej autorytetem.
Tomasz Kubalica

K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach

45

WITRYNA MYŚLI

dr Aleksander Chmiel
radca prawny

PONOWOCZESNOŚĆ,
POSTPRAWDA...
„Pewnego dnia zapytałam Kruzo, czy na jego wyspie obowiązują jakieś prawa, a
jeśli tak, to jakie; czy też może woli się stosować do wewnętrznych nakazów ufając,
iż własne serce poprowadzi go ścieżką prawości. Tak mi odrzekł: – Prawa ustanawia
się w jednym tylko celu: ażeby trzymać nas w karbach, skoro w naszych żądzach
tracimy umiar. Dopóki pożądamy wstrzemięźliwie, niepotrzebne nam prawa.”
John Maxwell Coetzee1

Motto dzisiejszego artykułu zostało zamieszczone z dwóch powodów – pierwszy z nich jest dedykowany „czytelnikom – prawnikom” i myślę, że nie wymaga
dalszych uzasadnień, jednakże drugi powód jest bardziej złożony i wiąże się z wykładem noblowskim „Czuły narrator” naszej Noblistki Olgi Tokarczuk. Poruszając
w nim wiele istotnych dla literatury kwestii i swoich doświadczeń weszła także w
zagadnienia teorii literatury, pisząc między innymi: >Żyjemy w rzeczywistości wielogłosowych narracji pierwszoosobowych i zewsząd dochodzi nas wielogłosowy
szum. Mówiąc „pierwszoosobowe” mam na myśli ten rodzaj opowieści, który zatacza wąskie kręgi wokół „ja” twórcy, piszącego mniej lub bardziej wprost tylko o
sobie i poprzez siebie. Uznaliśmy, że ten rodzaj zindywidualizowanego punktu widzenia, głos z „ja”, jest najbardziej naturalny, ludzki, uczciwy, nawet jeżeli rezygnuje
z szerszej perspektywy.(…) Mimo to jednak doświadczenie czytelnicze zaskakująco
często jest niekompletne i rozczarowujące, bo okazuje się, że ekspresja autorskiego
„ja” nie daje gwarancji uniwersalności. Czego nam brakuje, to – jak się zdaje – paraboliczny wymiar opowieści. Bohater paraboli jest bowiem zarazem sobą, człowiekiem żyjącym w określonych warunkach historycznych czy geograficznych, a
jednocześnie wykracza daleko poza ten konkret, stając się Każdym i Wszędzie2.< W
tym cytacie, być może, zbyt długim, zaskakuje stwierdzenie, iż narrator pierwszoosobowy nie może stworzyć uniwersalnego świata. Zaprzeczeniem są nie tylko
John Maxwell Coetzee – pisarz południowoafrykański i australijski (obywatelstwo uzyskał w
2006 r.) , laureat Literackiej Nagrody Nobla w 2003 r.
2
Cytat za „Rzeczpospolitą”: https://www.rp.pl/Kultura/191209471-Czuly-narrator-Pelny-tekst-noblowskiego-wykladu-Olgi-Tokarczuk.html
1
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powszechnie znane utwory jak „Proces” Franza Kafki, czy „Dżuma” Alberta Camusa
(choć tu narracja jest tylko częściowo pierwszoosobowa), ale także, przykładowo,
teksty Johna Maxwella Coetzee (też Noblisty), który jest uważany za mistrza narracji odautorskiej, pierwszoosobowej, a jego powieść „Czekając na barbarzyńców”
za wybitne osiągnięcie literatury, między innymi właśnie z uwagi na mistrzowską
narrację. Uniwersalizm tej powieści, to życie człowieka jako oczekiwanie na coś nieuchronnego, co jednak nie nadchodzi, takie powieściowe „Czekanie na Godota”.
Z wykładem Noblistki chyba jednak nie wypada polemizować (czyżby poprawność polityczna?) choć teoretycy literatury – niejednokrotnie z tytułami profesorskimi – dyskutują o tym przy kawie … a studenci wyciągają z wykładu (być może)
błędne wnioski …
Ponowoczesność/postmodernizm

Trudno się temu dziwić, skoro Olga Tokarczuk w innym miejscu swojego wykładu, powołując się na Arystotelesa pisze „Fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy.” Według postmodernistów3 wszystko jest płynne, niedookreślone, względne.
Idąc dalej, można więc powiedzieć, że fikcja to prawda indywidualna „osobista” a
przecież odrzucenie prawd odpowiednio uzasadnionych naukowo odbiera postmodernizmowi prawo do uznawania go za kierunek naukowy, czyli opierający się
na nauce.
Należy w tym miejscu przypomnieć (a być może niektórym uświadomić), że
mieliśmy już w historii socjalizm naukowy (jego program był zawarty w Manifeście
komunistycznym z 1848 roku) a także komunizm naukowy… Nie chcę tu przypominać, że wielu znawców4 tych nauk, którzy doktoryzowali i habilitowali się z „walki klas”, „materializmu historycznego czy dialektycznego” zajmuje się teraz innymi dziedzinami nauki, w tym także ponowoczesnością…. Mówiąc wprost – wielu
marksistów/neomarksistów zajmuje się obecnie naukowo(?) postmodernizmem.
Powszechnie panująca – także i w Polsce – poprawność polityczna nie zawsze
pozwala na polemikę z tekstami uważanymi za wykładnię postmodernizmu. Jednym z najwybitniejszych krytyków postmodernizmu (a także tzw. poprawności
politycznej) jest Jordan Bernt Peterson – kanadyjski psycholog kliniczny, profesor
psychologii na Uniwersytecie w Toronto, zajmujący się psychologią ideologii, religii,
osobowości, świadomości oraz systemami totalitarnymi5. Uważany jest za najbardziej znaczącego, konserwatywnego, anglojęzycznego współczesnego myśliciela
tego kierunku.
Postmodernizm – za Wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/Postmodernizm_(filozofia)
Za jednego z współtwórców postmodernizmu/ponowoczesności uważany jest Zygmunt
Bauman – z jego życiorysem naukowym można się zapoznać: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
5
Jordan Bernt Peterson – za Wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jordan_Peterson
3
4
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Jego polemika z koncepcjami postmodernizmu jest logiczna, naukowa i
przekonywająca 6; skoro postmoderniści twierdzą, że istnieje nieskończona
liczba interpretacji i nie ma żadnych nadrzędnych interpretacji, to doktryna
marksistowska także nie może być nadrzędna (choć niektórzy z postmodernistów twierdzą, że wykorzystanie tej koncepcji wynika ze „współczucia” dla
części społeczeństwa).
Jedynym elementem koordynującym piramidy hierarchii – jak widzą świat
postmoderniści – jest władza, a ponieważ istnieje nieskończenie wiele różnych
interpretacji, to dana konkretna interpretacja uprawnia daną osobę do posiadania jakiejś jej części, a co za tym idzie, do „słusznej” interpretacji używanej dla realizacji własnych celów czyli uzyskania władzy i kontroli nad innymi. Sami postmoderniści uznali, że poza władzą nie istnieje nic innego, a więc uzyskanie władzy
to ich jedyna nadrzędna motywacja. Aby uzyskać władzę trzeba zniszczyć to co
istnieje – w Europie nie trzeba chyba przypominać o rządach jedynie „słusznych”
i „współczujących ludziom pracy najemnej” partii marksistowskich…
Peterson jest kapitalistą i nie wstydzi się o tym mówić, i tak zarabia7: 80 tys. dolarów miesięcznie na „Patreon”, jego książka sprzedaje się w nakładzie 20 tys. kopii
tygodniowo (tantiemy 1,5 dolara za kopię), za wykład bierze 35 – 50 tys. dolarów,
posiada też biznes, który daje mu ok. 200 tys. dolarów miesięcznie, ma też inne
drobne dochody…. Nie jest jasne czy chodzi tu o dolary amerykańskie czy kanadyjskie, ale chyba to nie ma większego znaczenia. Poglądy profesora J.B. Petersona
są jak na razie w Polsce niezbyt znane dlatego chciałem trochę je przybliżyć.
Postprawda

Postmoderniści, chcąc przeforsować swe jedynie słuszne interpretacje często
posługują się postprawdą, czyli nie rozpatrują danych poglądów w jako sądu zgodnego z rzeczywistością tylko informacjami nieprawdziwymi. Bowiem postprawda,
to w rzeczywistości operowanie fałszem w taki sposób, aby oddziaływać na kształtowanie opinii publicznej poprzez odwoływanie się do emocji i osobistych przekonań.8 Kłamstwa nie nazywa się już kłamstwem, tylko postprawdą, a każda osoba,
która nim się posługuje usprawiedliwia się, że czyni to w „słusznej” sprawie. Prawda
traktowana jest w ujęciu postmodernistycznym jako coś relatywnego, ma względny charakter. Skoro (zdaniem postmodernistów) istnieje nieskończenie wiele interpretacji, to tym samym istnieje nieskończenie wiele prawd. W praktyce oznacza to,
że można mówić wszystko co jest dla nas w danej sytuacji wygodne czy korzystne.
Porównaj wykład J.B. Patersona „Poprawność polityczna i postmodernizm” - https://www.
youtube.com/watch?v=xSudDg0xZV0
7
Jordan Peterson vs francuski dziennikarz (od 12 minuty) - https://www.youtube.com/
watch?v=xSudDg0xZV0
8
Porównaj w tym zakresie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Postprawda
6
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Poszczególne grupy osób korzystające z mediów społecznościowych (Facebooka, Instagrama czy Twittera) zamykają się w swoich grupach prezentujących zbliżone poglądy i poprzez wzajemne przekazywanie sobie fałszywych wiadomości
utwierdzają się w słuszności swoich przekonań. Uzyskują w ten sposób komfort
psychiczny (w grupie raźniej), znika poczucie osamotnienia, a otrzymywane informacje wzmacniają ich pozytywne emocje – „słuszność jest przecież po naszej
stronie”. Ponieważ użytkownicy mediów społecznościowych mogą korzystać do
pewnego stopnia z anonimowości, to znika poczucie odpowiedzialności za rozpowszechnianie fałszywych informacji. Kiedyś osoby wychowane w poszanowaniu
prawdy, gdy zdarzyło się skłamać czerwieniły się lub bladły, a jak można się zaczerwienić na Facebooku? Czcionka przecież nie zmieni koloru na czerwony!
W polityce postprawda służy między innymi do tłumaczenia różnych najczęściej
niekorzystnych dla danej grupy zdarzeń społecznych, np. przyczyn przegranych
wyborów. Wiara w pozory prawdy (postprawdę) powoduje, iż żyjąc w tym świecie
tracimy zdolność odróżnienia kłamstw od faktów, a co za tym idzie nasze oderwanie od rzeczywistości się pogłębia. Wszelkie dyskusje przestają być obiektywne,
decydującym o wygraniu sporu staje się to, czym uda się wzburzyć przeciwników
lub przekonać zwolenników. Nie ma dyskursu – liczy się własne emocjonalne przeświadczenie o słuszności argumentacji.
=====
W założeniu ten artykuł miał obejmować także kolejne zagadnienie jakim jest
postprawo, a właściwie jego postmodernistyczna interpretacja, czyli wykładnia
przepisów prawa. Skoro istnieje nieskończenie wiele możliwości interpretacji norm
prawnych, a nie możemy wybrać jednej nadrzędnej, to oczywiste jest, że nasza
interpretacja jest słuszna. I nie ma tu znaczenia, że nie odpowiada ona prawdzie.
Rozważania dotyczące wykładni dokonanej w duchu postprawdy wymagają
jednak odrębnego artykułu. Na dzień dzisiejszy proponuję interpretatorom „powrócić do korzeni”, a mianowicie do logiki klasycznej – tam nie ma postprawdy: są
tylko dwie wartości prawda i fałsz i na tym powinniśmy opierać naszą wykładnię.
Aleksander Chmiel
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Redakcja, choć bez entuzjazmu, przyjęła do wiadomości, że Rzecznik Dyscyplinarny
w niewielu wolnych od obowiązków samorządowych chwilach staje się Dziadkiem i wyjechał właśnie z wnukami na narty� Ponieważ jednak zadania Rzecznika sprowadzają się
do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki, a etyka to nic innego, niż przyzwoitość,
wartość najwyższa i zapomniana – drukujemy pismo sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego, Prezesa Izby Karnej, o przejściu w stan spoczynku� Wskazane w piśmie
przyczyny tego kroku są wyrazem najwyższej przyzwoitości właśnie���
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Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

r.pr. Barbara Konarzewska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Czy wymierzenie radcy prawnemu
wysokiej kary przez Okręgowy Sąd
Dyscyplinarny, zatwierdzonej przez
Wyższy Sąd Dyscyplinarny, powinno
wzbudzić u tegoż refleksję jego niewłaściwego postępowania?
Orzeczeniem OSD OIRP w Katowicach
wymierzono radcy prawnemu łączną karę
pieniężną w kwocie 7.000,00 zł oraz karę
łączną dodatkową zakazu wykonywania
patronatu na czas 5 lat, obciążając kosztami
postępowania.
Sąd uznał radcę prawnego winnym zarzucanych mu we wniosku o ukaraniu czynów a to, że:
1/ będąc pełnomocnikiem w sprawach
przed sądami powszechnymi, pomimo wypowiedzenia mu przez mocodawców pełnomocnictw, nie zwrócił akt spraw swym
byłym mocodawcom, a także uzależniał to
od zapłaty wynagrodzenia,
- wystąpił do sądu rejonowego przeciwko byłym mocodawcom o zapłatę
tytułem części nieuiszczonego i umówionego wynagrodzenia pomimo, że z uwagi na wypowiedzenie pełnomocnictw
w obu ww. sprawach postępowań tych
nie ukończył, w związku z czym winien był
rozważyć jego zmiarkowanie, tj. o czym
z art. 64 ust. 1 u.r.p. w zw. z art. 46, art. 36
pkt. 2 i art. 11 KERP,
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2/ błędnie informował potencjalnych
klientów w treści wpisu w CEIDG, że prowadzi kancelarię w mieście X, podczas gdy
w rzeczywistości, co wynika z treści strony
internetowej oraz jego wyjaśnień, prowadzi
swoją kancelarię wyłącznie w mieście Y,
tj. o czym z art. 64 ust. 1 u.r.p. w zw. z art.
32 pkt. 1 KERP,
3/ odmawiał wypłaty wynagrodzenia
wynikającego z faktury wystawionej przez
agencję nieruchomości za wykonaną, zgodnie z umową pośrednictwa, usługę polegającą na wyszukaniu lokalu biurowego, a następnie zawarł umowę najmu z właścicielem
lokalu nie wnosząc zastrzeżeń, tym samym
uznając wykonanie usługi przez agencję
nieruchomości w całości, tj. o czyn. z art. 64
ust. 1 ustawy o.r.pr. w zw. z art. 11 KERP.
Obwiniony nie przyznał się do żadnego
z zarzucanych mu czynów.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalając
stan faktyczny w sprawie oparł się na dowodach z dokumentów zebranych w sprawie,
które uznał za w pełni wiarygodne, a których
autentyczności oraz wiarygodności żadna ze
stron nie kwestionowała.
Sąd oparł się na wyjaśnieniach obwinionego jedynie odnośnie tych okoliczności,
które były niewątpliwe na gruncie przedmiotowej sprawy, pozostające w zgodzie z resztą
zgromadzonego materiału dowodowego.

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY

Zgodnie z dyspozycją art. 46 KERP radca
prawny nie może odmówić klientowi, na jego
wniosek – po zakończeniu stosunku prawnego, na podstawie którego prowadził sprawę
– otrzymanych od niego dokumentów oraz
pism procesowych w tych sprawach. Nie
może także uzależnić wydania dokumentów
od uregulowania przez klienta należności.
Wysokość honorarium (art. 36 pkt. 2
KERP) powinna być ustalona z uwzględnieniem m.in. koniecznego nakładu pracy radcy prawnego. Nakład pracy obwinionego
przy prowadzeniu jednej ze spraw obligował go do rozważenia jego miarkowania.
Informowanie o wykonywaniu zawodu niezgodnie z rzeczywistością (wpis
w CEIDG), co może wprowadzić w błąd
potencjalnych klientów, jest naruszeniem art. 32 pkt. 1 KERP.
Odnośnie trzeciego z czynów Sąd uznał,
że Obwiniony czynem tym naruszył art. 11
KERP, zgodnie z którym radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu nie
tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w działalności publicznej i w życiu prywatnym.
Oceniając rodzaj i stopień naruszonych
przez obwinionego obowiązków, Sąd uznał
go za znaczny i podkreślił, iż ustawodawca
działał w szczególnym zaufaniu do zawodu
radcy prawnego. Zdaniem Sądu wymierzona kara pieniężna, wprawdzie wysoka,
powinna wzbudzić w obwinionym refleksję
nad jego niewłaściwym postępowaniem.
Od orzeczenia OSD odwołanie wniósł
Obwiniony zaskarżając je w całości. Zarzucił
sądowi dokonanie błędnych ustaleń faktycznych, błędne ich zastosowanie i uznanie, że Obwiniony naruszył przepisy wskazane w zaskarżonym orzeczeniu.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny utrzymał
w mocy zaskarżone orzeczenie, podzielając w całości ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd I instancji co doprowadziło
do wniosku, że Obwiniony dopuścił się
zarzucanych mu czynów, a jego wina
oraz okoliczności przypisanych przewinień dyscyplinarnych nie budzą żadnych
wątpliwości. Odnosząc się do podstaw
odwoławczych wskazanych przez Obwinionego, a to zarzutu błędu w ustaleniach
faktycznych (art. 438 pkt. 3 kpk) łączonego z zarzutem obrazy prawa materialnego (art. 438 pkt. 1 kpk), WSD wskazał, że
już ze swej istoty nie mogą być skutecznie
podnoszone. Odwołując się do piśmiennictwa i orzecznictwa stwierdził, że doktryna i orzecznictwo wielokrotnie i prawidłowo wskazywały, że obraza prawa
materialnego może być przyczyną odwoławczą jedynie wtedy gdy ma ona charakter samoistny. Cyt. „Zarzutu obrazy prawa
materialnego nie można skutecznie stawiać, jeżeli jednocześnie stawia się zarzut
błędu w ustaleniach faktycznych, mającego wpływ na treść wydanego orzeczenia,
a więc skarżący, stawiając taki zarzut, musi
wykazać, że nastąpiło wadliwe zastosowanie (lub niezastosowanie) prawa materialnego, w orzeczeniu opartym na prawidłowych ustaleniach faktycznych” (wyr. SN
z 20.04.2011.IV KK 26/11, Legalis).
Orzeczenie jest prawomocne. W tym
przypadku przedstawicielowi naszego zawodu prawdopodobnie zabrakło refleksji
niewłaściwego postępowania. Następna
sprawa z jego udziałem jest znacznie ciekawsza, a opiszę ją gdy będzie prawomocne
orzeczenie I instancji.
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Raport edukacyjny
Grzegorz Chycki
Radca prawny
Koordynator Lokalny obchodów EDP
Koordynator edukacji prawnej

Szanowni Czytelnicy, winny jestem Państwu zrelacjonowanie działań
edukacyjnych Naszej Izby w roku 2019 r. a sporo się wydarzyło.
Nasza Izba począwszy od 2014 r. realizuje program edukacji prawnej
dla uczniów szkół licealnych w oparciu o zawierane porozumienia cywilnoprawne z poszczególnymi liceami z terenu województwa śląskiego. Jest
to zatem kolejny już 6 rok kalendarzowy i szkolny, w którym ten program
działa. Dla przypomnienia warto wskazać, że porozumienia zostały jak do
tej pory zawarte z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w 2014 r. z Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie w 2017 r.
a w 2018 r. z III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Program edukacji prawnej z celem promocji korzystania z usług radcy
prawnego, uświadamiania potrzeby i konieczności korzystanie z tych usług
oraz uświadamiania istnienie prawa i jego skomplikowanej natury to niejedyne działania Izby i jej komisji w tym zakresie.
W marcu oraz na przełomie maja i czerwca – przygotowano i zrealizowano Ogólnopolską Akademię – Konkurs Wiedzy o Prawie – IV edycję. Izba
organizowała etap okręgowy. W tym celu, jak w latach ubiegłych, wynajęto
aulę na Uniwersytecie Śląskim, zapewniono catering. W tym roku z przyczyn znanych, oczywistych i poważnych liczba uczestników była mniejsza
niż w latach ubiegłych. Do etapu okręgowego przystąpiło 23 uczestników.
Trzeba jednak przyznać, że nie tylko akcja strajkowa mocno zaburzyła to
wydarzenie ale także egzaminy w szkołach. Nasza izba i jej koordynator niżej
podpisany zgłaszał ten problem już wiele razy. Problem ten także sygnalizowali sami uczestnicy jak i rodzice i oczywiście nauczyciele. Mimo wielu potencjalnych chętnych uczniów trudno oczekiwać poświęcenia egzaminów
warunkujących dalszą ścieżkę edukacji na rzecz ważnej ale jednak nie ko54
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niecznej naszej olimpiady. Tym bardziej, że ponownie mimo zgłaszania tego
aspektu nadal olimpiada nie daję tzw. punktów. Zasady samej olimpiady
pozostały niezmienione i były analogiczne jak w roku 2018. Niestety materiał, pytania w ocenie niżej podpisanego mało ambitny i mało wymagający,
ale o czym niżej, te uwagi zostały wreszcie wysłuchane i zrealizowane. Także
tym razem wybieraliśmy 2 finalistów w poszczególnych grupach, tj. szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Zwycięzcami zostali: w grupie
uczniów szkół podstawowych wygrała, już po raz drugi z rzędu, Karolina
Kopeć ze Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Katowicach, zaś w grupie
szkół ponadpodstawowych wygrał Piotr Szynkowski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Mikołaja
Reja w Świętochłowicach. Trzeba jednak wspomnieć, że w tej edycji – mimo
braku formalnej nagrody i awansu do etapu centralnego – jury postanowiło
wyróżnić Wiktorię Kupczyk ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie, która po wyczerpującej walce w dogrywce i paskudnie trudnych i nieznośnie ciężkich pytaniach dodatkowych wrednego jury
uległa o włos laureatce. Dodatkowo trzeba wspomnieć Katarzynę Pawłesę
z Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Popie-
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łuszki w Świerczyńcu, która formalnie wygrała część ustną, uzyskując maksymalną liczbę punktów – niestety suma z częścią pisemną nie pozwoliła
jej na finał.
Kolejnym istotnym wydarzeniem było celebrowanie ustanowionego
przez Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), a przesuniętego na 25 październik Europejskiego Dnia Prawnika. W tym roku pod
hasłem „Twoje prawo do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych
oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności”.
Zwyczajowo już i niestety jak w zeszłym roku wsparcie ze strony KIRP było
znikome, a o Ministerstwie Sprawiedliwości nie ma niestety czegokolwiek
do napisania i wsparciu czy też uczestnictwie nawet nie warto wspominać. Nasza Izba uznając to za pewną, smutną normę także w tym roku samodzielnie i z pełnym zaangażowaniem podjęła się organizacji tego wydarzenia. Ponownie jak w zeszłym roku należy przypomnieć, że Europejski
Dzień Prawnika ustanowiła CCBE w celu promowanie idei państwa prawa
i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby propagować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę
społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku również wystąpiłem z propozycją do naszych szanownych koleżanek i kolegów o przeprowadzenie lekcji
na temat prawa i zawodu radcy prawnego w wybranych przez siebie szkołach. Spotkało się to z brakiem odzewu. Ocenę pozostawiam czytającym.
Tendencja, którą wskazywałem w poprzednich artykułach na ten temat,
jak widać znalazła swoje zwieńczenie całkowitą obojętnością. Nie zawiodła wypróbowana w bojach edukacyjnych kadra, która stawiła się w pełnej
gotowości i z pełnym zaangażowaniem i werwą podobnie jak latach poprzednich. A werwa byłaby potrzebna, bo w tym roku obchody z atrakcjami
zostały rozszerzone na dwie szkoły.
Obchody bowiem odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach oraz w III Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
Z tej też okazji w obu liceach przygotowano przy udziale prowadzących
zajęcia z edukacji prawniczej radców prawnych, a to: niżej podpisanego
Grzegorza Chyckiego – Koordynatora Obchodów Europejskiego Dnia Prawnika i Koordynatora edukacji prawnej, Adama Jasiewicza – obecnie sędziego
Sądu Dyscyplinarnego, Macieja Niwińskiego – członka Rady, oraz Tomasza
Raka wydarzenie składające się z symulacji tym rozpraw. Z racji dużego już
doświadczenia w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach odbyły się aż 4 symulacje, zaś w III
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach 2 symulacje. Niżej podpisany w ramach odkrytej w sobie tendencji podnoszenia
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poprzeczki przygotował wyjątkowo trudne i paskudnie skomplikowane symulacje rozpraw z zakresu:
––prawa rodzinnego – rozwód z uwagi na niewierność,
––prawa pracy – o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną,
––prawa cywilnego – zasiedzenie własności parku,
––prawa handlowego – unieważnienie uchwały
Symulacje rozpraw odbyły się wg zasad jakie opracowano jeszcze w roku
2014. Oczywiście były to scenariusze dla 5 osób każdy, zatem wzięło w nich
czynny udział łącznie odpowiednio w danej szkole 20 uczniów i 10 uczniów.
Scenariusze bazowały na autentycznych sprawach z własnej praktyki zawodowej. Jak zwykle dzięki uprzejmości naszych edukatorów wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w togi radcowskie. Skład jury był kompletny i poważny i weszli do niego: mec. Grzegorz Chycki, mec. Adam Jasiewicz, mec.
Adam Niwiński, mec. Tomasz Rak i ze strony szkoły do jury weszli nauczyciele: Panie Anna Ptaszyńska-Zaród i Anna Richter – LO im. Konopnickiej oraz
Dyrektor Katarzyna Piotrowska Pan Łukasz Durczyński – LO im. Mickiewicza.
Uczniowie w rolach stron byli odpowiednio do charakteru przebrani, modulowali głos, korzystali z rekwizytów. Co więcej zadbano o instytucje wywołania rozpraw przez osobę woźnego sądowego. To wszystko robiło ogromne
wrażenie nie tylko na organizatorach ale i samych uczestnikach wywołując
raz oklaski raz salwy śmiechu. Uczniowie znowu zaskoczyli jury korzystając
z rzutnika i prezentując przygotowane na tą okoliczność nagrania, zdjęcia
i filmy jako materiał dowodowy. Jednym słowem Rewelacja!!!
Jury po burzliwych obradach korzystając z opracowanych także tym razem specjalnie na tę okazję, przez niżej podpisanego, kart ocen zawierających kryteria: poprawności merytorycznej, doboru słownictwa, stylu wypowiedzi, postawy, zachowania i kultury oraz ogólnego wrażenia i korzystając
z opracowanej punktacji wybrało po 3 laureatów. I tak
W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Konopnickiej w Katowicach: I miejsce – Jakub Buksiński z klasy 3a, II miejsce – Kacper Michalik z klasy 2a1, III miejsce – Zofia Westerowska z klasy 3a
(w zeszłym roku miejsce II J). W III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach: I miejsce – Zuzanna Kornacka z klasy 3d, II miejsce
– Amelia Pałasz z klasy 2d i III miejsce – Piotr Mendel z klasy 3d
Tradycyjnie także tym razem zostały przewidziane i zakupione ze środków Izby nagrody. W tym roku nagrodami były: hulajnoga elektryczna, 4
komplety słuchawek bezprzewodowych oraz 2 powerbanki oraz dyplomy
i nagrody pocieszenia. W imieniu Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nagrody i dyplomy w okolicznościowych – z logo Izby
– opakowaniach, wręczył Koordynator mec. Grzegorz Chycki.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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LO im. Mickiewicza

Zamieszczone zdjęcia uzyskałem dzięki uprzejmości obu szkół, którym
dziękuję za oprawę fotograficzną wydarzenia.
Wracając do Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie w dniach 5 – 6 listopada odbyło się w Warszawie w siedzibie KIRP spotkania Koordynatorów ds.
edukacji prawnej celem przygotowanie kolejnej V edycji. Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes KRRP Leszek Korczak. Podczas spotkania podzięko58
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LO im. Konopnickiej

wania za dotychczasowe przewodnictwo zlikwidowanego Centrum Edukacji Prawnej Pani mecenas Krystynie Babiak. Jak wspomniałem wcześniej tym
razem wysłuchano zastrzeżeń naszej izby w zakresie jakości pytań i kazusów
w ramach tej olimpiady. Efektem tego było powierzenie niżej podpisanemu
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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oraz koleżance mec. Edycie Zubka ze Słupska opracowania nowych pytań
i kazusów. Z tego zadania obie osoby wywiązały się przygotowując do końca listopada zestaw 200 pytań łącznie na obie grupy, tj. szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe oraz kazusy wraz zestawem pytań i kluczami. Całość
spełnia wymagania zmienionych przepisów prawa i jest trudna ale nawiązuje do typowych dylematów jakie mogą spotkać młodych ludzi w szczególności w zakresie korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystywania Internetu, ryzyka naruszania dóbr osobistych.

Ta kwestia i problem, tj. korzystania uczniów z sieci, mediów społecznościowych został dostrzeżony także w szkołach. W dniu 18 listopada na prośbę
Dyrekcji III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
została zorganizowana dla całej szkoły na auli prelekcja na temat odpowiedzialności za działania w Internecie przez uczniów w wielu aspektach. Tego
zaszczytnego, odpowiedzialnego i trudnego zadania podjęli się nasi edukatorzy mec. Maciej Niwiński i mec. Adam Jasiewicz. Prelekcja trwała 2 godziny.
W ramach rzetelności relacji z działań edukacyjnych trzeba przyznać się
także do nieudanego przedsięwzięcia. W dniach od 1 września 2019 r. do 30
listopada 2019 r. został zorganizowany pod patronatem Dziekana Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i przeznaczony
dla studentów tego wydziału konkurs filmowy pn. „Radca prawny na Śląsku:
pewność, perfekcja, bezpieczeństwo” Na potrzeby tego konkursy niżej podpisany zorganizował nagrodę sponsorowaną przez Kancelarię ADP Popiołek
Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Katowicach oraz wydaw60
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nictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Trzeba wskazać, że Izba nie poniosła
w związku tym konkursem żadnych wydatków. Nagrodą zaś było prawo do
odpłatnej praktyki w odrębnie uzgodnionym terminie w Kancelarii ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Katowicach oraz
roczny dostęp do programu Lex dla Studenta wraz z rocznym dostępem do
programu Lexoteka, oraz książkami – „Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne.
Komentarz” pod red. Wojciecha Machały, Rafała M. Sarbińskiego oraz „Ikony
Popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa” autorstwa Katarzyny Grzybczyk.
Cóż, mimo tej nagrody oraz ogłoszeń na oficjalnych stronach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na stronach
facebook studentów tego wydziału, stronie oficjalnej naszej Izby i profilu
na facebook’u, plakatów rozwieszonych w siedzibie wydziału konkurs nie
spotkał się z zainteresowaniem i nie wpłynęła żadna praca.
Działalność edukacyjna przynosi czasem także gorzki smak, ale należy to
traktować jako ubogacające doświadczenie.
Wreszcie na przełomie listopada i grudnia został przygotowany i zorganizowany trzeci już Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu działania Izby. Tym razem pod nazwą „Radca prawny na Śląsku.
Zawód zaufania publicznego”. Trzeba przyznać, że temat trudny i wyzwanie
większe ale mimo to wpłynęło około 40 prac. Konkurs ustanowiony w drodze
zarządzenia Dziekana odbywał się według zasad regulaminu z poszanowaniem zasad RODO i prawa autorskiego w dniach od 15 listopada do 15 grudnia. Prace w dowolniej formie były nadsyłane do Izby do dnia 10 grudnia.
W tym roku konkurs także zyskał wsparcie Kuratorium Oświaty w Katowicach,
które umieściło ogłoszenie o nim na swojej stronie. Prace były oceniane przez
komisję konkursową w składzie mec. Grzegorz Chycki – Przewodniczący, mec.
Katarzyna Jabłońska, mec. Zbigniew Głodny. Wybrano 3 prace jako miejsca
premiowane w kolejności: I miejsce dla Karola Żymły z klasy 3b z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Mysłowicach, II miejsce dla Kasjana Adamka
z klasy 2b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie, III miejsce dla Wojtka Balickiego z klasy 2b ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie (po raz drugi – podobnie w konkursie II edycji!!!)”. Komisja przyznała także wyróżnienie dla pracy
zbiorowej uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu.
Z dumą prezentuję na następnych stronach ww. prace.
Pozostaje serdecznie podziękować i wyrazić uznanie dla wszystkich osób
zaangażowanych w prace komisji edukacji prawnej w naszej Izbie i przygotowanie wszystkich wydarzeń.
Grzegorz Chycki
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I miejsce Karol Żymła z klasy 3b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Mysłowicach

II miejsce Kasjan Adamek z klasy 2b ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Chorzowie
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III miejsce Wojtek Balicki z klasy 2b
ze Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Wyróżnienie dla pracy zbiorowej uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu
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Muzyka, która zachwyca i wzrusza,
czyli zaproszenie do świata sztuki
Maria Nogaj

radca prawny

Motto: Muzyka musi być dla ciebie tym, co zadziwia i porusza, nie zrozumiesz jak jej nie przeżyjesz.

O takiej muzyce staram się pisać, więc
jeżeli przynajmniej jeden mój czytelnik
czuje jak ja, to już jest wspaniale. A inni
niech przynajmniej słuchając, na chwilę zamkną oczy i starają się poddać jej
magii. A potem oczy otworzą i popatrzą
np. na koncercie, jakie wspaniałe rzeczy
dzieją się na scenie, jak poszczególne instrumenty rękami lub ustami muzyków
rozmawiają ze sobą, często podejmując
temat solisty, a czasami z nim polemizując. I słuchają dyrygenta nawet jak na niego nie patrzą. Nie potrzebują, bo często
mają słuch absolutny i go wyczuwają. Ja
niestety nie mam, ale i tak obserwując
i słuchając tego, co dzieje się na scenie,
oprócz zachwytu, który przychodzi nie
zawsze, często po prostu bawię się doskonale. I wracam do domu ciepła i zrelaksowana, pełna życzliwości i czułości
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(jak sobie życzy nasza wspaniała Noblistka) nie tylko dla bliźnich, ale też dla siebie.
Czasami z koncertu lub opery wracam
poruszona i wtedy jeszcze dodatkowo
w domu słucham takiej muzyki, która ma
mnie wyciszyć. Wyciszyć, a przy tym nie
zagłuszyć wrażeń, których doznałam na
koncercie czy często podczas transmisji
spektakli operowych z MET, o których
zazwyczaj piszę. Może to złudzenie, ale
wydaje mi się, że taka Muzyka jednak
łagodzi obyczaje!?
Introwertycy i ekstrawertycy, czyli
Robert Schumann i Ferenc Liszt, ale
nie tylko...
W jednym z ostatnich numerów naszego kwartalnika, w którym anonsowałam repertuar na sezon 2019/2020
wspominałam, że repertuar NOSPR ma
charakter tematyczny i wśród kilku tema-
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tów występuje kategoria Robert Schumann vs. Ferenc Liszt, innymi słowy
dwóch wspaniałych romantyków, prawie równolatków, z których pierwszy był
typowym introwertykiem, a drugi ekstrawertykiem. W ramach tego cyklu, pod
dyrekcją ekstrawertyka (moim zdaniem/,
aktualnego dyrektora artystycznego
NOSPR, o którym wielokrotnie pisałam,
Lawrenca Fostera, wysłuchaliśmy czterech Symfonii Roberta Schumanna
(1810-1856) i dwóch koncertów fortepianowych Ferenca Liszta (1811-1886),
w wykonaniu znanej i znakomitej pianistki, Plameny Mangovej. Pianistki, która
jest laureatką wielu konkursów pianistycznych o międzynarodowej renomie
i która koncertuje z licznymi orkiestrami,
jednak w Katowicach, ja przynajmniej,
usłyszałam ją pierwszy raz. Gdybym oceniała ją tylko po wysłuchaniu pierwszego
Koncertu fortepianowego ES-dur Liszta, to powiedziałabym o niej, że biegła
w swoim fachu, ale mnie nie zachwyciła,
bo zagrała ten koncert jak dla mnie poprawnie, ale bez polotu. I dobrze, że za
tydzień wysłuchałam jej jak wykonała
tym razem II Koncert fortepianowy A-dur
tegoż kompozytora. Bo obydwa Koncerty chociaż wydają się pozornie bliźniacze
(ten sam czas trwania, jednoczęściowa
forma, zbliżony typ narracji muzycznej),
to jednak różnią się między sobą w sposób zasadniczy. Pierwszy skomponował
Liszt-wirtuoz, taki jakiego chociażby pamiętamy z niektórych filmów (ja z filmu
o Chopinie granego przez Piotra Adamczyka, w scenie jak obydwaj młodzieńcy
wzajemnie parodiują swój styl grania
na prywatnym przyjęciu towarzyskim).

Drugi skomponował już Liszt dojrzały twórca – kompozytor, jakim zawsze
chciał go widzieć admirator i przyjaciel
jednocześnie, czyli Robert Schumann.
Zarówno Pierwszy, jak i Drugi koncert fortepianowy w sposób porywający mogą
zagrać tylko nieliczni wirtuozi fortepianu,
jak np. Artur Rubinstein i niewielu innych,
którzy przechodzą do historii. Pozostali, utalentowani i nawet bardzo dobrzy,
już nie. Pierwszy bowiem jest dla bardzo
dobrych, ale młodych, których roznosi
młodzieńczy temperament, drugi wymaga dojrzałości i namysłu. I oczywiście
perfekcji wykonawczej też. I taka tym
razem była Plamena Mangova i dlatego
zachwyciła mnie bez reszty. I chyba nie
tylko mnie, bo po tym koncercie bardzo
gorącym oklaskom nie było końca.
Robert Schumann w swoich Symfoniach, i nie tylko, podoba się praktycznie wszystkim, bo jest wrażliwy, zawsze
melodyjny, na ogół melancholijny, ale
czasami, jak np. w I Symfonii, w której
słychać budzącą się do życia Wiosnę
wesoły, a w czwartej pogodnie dojrzały.
Szkoda, że jednak często nie opuszczała
go depresja, a introwertycy na ogół nie
żyją długo. Dlatego jego Przyjaciel, ekstrawertyk Ferenc Liszt żył od niego 30 lat
dłużej, dzięki czemu miał o tyle więcej
czasu na komponowanie. Ale i tak to, co
zdążył skomponować Robert Schumann
wystarczy, by zachwycać pokolenia słuchaczy. Do których zalicza się też autorka
artykułu.
I żeby zakończyć temat ekstra i introwertyków, chciałabym wrócić do dyrygenta i aktualnego dyrektora artystycznego NOSPR Lawrenca Fostera,
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którego po obserwacjach tego, jak na
koncertach kontaktuje się z orkiestrą, zaliczyłabym do ekstrawertyków. Natomiast
kierując się podobnymi obserwacjami
poprzedniego, wieloletniego dyrektora
artystycznego NOSPR, mojego ulubieńca Alexandra Liebreicha zaliczyłabym
do grona introwertyków. Na koniec tej
części artykułu jednak pragnęłabym
dodać, że tak w przypadku kompozytorów, jak i dyrygentów charakter nie ma
większego znaczenia w przypadku ich
profesji, bo liczy się talent i pracowitość
i przede wszystkim to „coś” ulotnego,
nieuchwytnego, a co ja nazywam darem Bożym, otrzymanym niezależnie
od tego czy osoba obdarowana w Boga
wierzy, czy też nie. Ważne jest to, że tym
darem cieszyć się również mogą pokolenia słuchaczy, szczególnie tych, którzy
obdarowani są pewnym szczególnym
rodzajem wrażliwości, powodującym,
że muzyka ich zadziwia i porusza. Czego
wszystkim moim czytelnikom życzę tym
bardziej, że w przeciwieństwie do obdarowanych twórców, wrażliwości muzycznej do słuchania, moim zdaniem można
się nauczyć...
Opero, Opero, czy jesteś przeżytkiem?
Często słyszę to pytanie, które zadają
sobie zarówno profesjonaliści, jak i zwykli melomani. I pewnie i jedni i drudzy
będą je sobie zadawać do końca świata
i jeden dzień dłużej, jak mówi popularny
Jurek Owsiak. I zarówno wśród jednych
jak i drugich odpowiedzi będą różne.
Profesjonaliści z operą będą dalej próbować różnych bardziej i mniej udanych eksperymentów, którymi część
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widzów i słuchaczy będzie zachwycona, a część rozczarowana. Moim skromnym zdaniem Opera będzie trwać do
końca świata i jeden dzień dłużej i zawsze znajdzie zarówno admiratorów, jak
i krytyków prowadzonych na niej eksperymentów. Ja osobiście lubię eksperymenty, chociaż niektórymi bywam
rozczarowana. Jako autorka artykułów
o muzyce uwielbiam w przerwach i po
spektaklach, szczególnie tych „eksperymentalnych” lub po obejrzeniu oper
skomponowanych współcześnie podsłuchiwać komentarze publiczności
i wierzcie mi, bywają różne. I to mnie
cieszy, bo niech się ludzie zachwycają
i niech narzekają, ale ważne żeby słuchali i oglądali.
A teraz o jednym eksperymencie i jednej operze współczesnego kompozytora. Mojego ulubieńca, chociaż nie wszyscy bywają nim zachwyceni, co wynika
z moich „podsłuchiwanek”. Eksperymentalnej obróbce na potrzeby wystawienia,
z inicjatywy naszego wspaniałego tenora Piotra Beczały w Theater an der
Wien – das Opernhaus w Wiedniu,
poddano polską „relikwię operową”, czyli
„Halkę” Stanisława Moniuszki. Ja niestety
nie byłam na premierze, ale przedstawienia wysłuchałam w radiowej transmisji.
Byłam zachwycona, ale dla pewności
przeprowadziłam wywiad z osobą, która
nie tylko uczestniczyła jako widz na premierze w Wiedniu, ale w dodatku jako
kierownik grupy melomanów z Polski,
więc mogła się ze mną podzielić zarówno swoimi jak i ich wrażeniami oraz tym,
jak zachowywała się (i jak była ubrana)
premierowa publiczność.
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Sympatyczna Agnieszka, współwłaścicielka biura podróży, które specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów do
różnych krajów europejskich na ciekawe wydarzenia muzyczne ze słynnymi

Dowiedziałam się też, że Agnieszce spektakl zarówno od strony inscenizacyjnej,
jak i wykonawczej podobał się bardzo
i że zdanie to podzielili też uczestnicy
prowadzonej przez nią grupy „turystyki

Na pierwszym planie zespół prowadzi reżyser Mariusz Treliński. W drugim rzędzie w
środku jest dyrygent, po jego prawej Piotr Beczała, a po lewej Amerykanka, wykonawczyni
roli Halki, a obok niej Janusz, czyli Tomasz Konieczny.

gwiazdami, na ogół operowymi, przy
czym wyjazdy połączone są zwiedzaniem miejsc wielką sztuką słynących,
jak np. słynna Galeria Uffizi w Mediolanie (a przecież Mediolan to też słynna
La Scala), udzieliła mi ciekawego wywiadu. Dowiedziałam się z niej nie tylko
tego, że w dniu premiery „Halki” Theater
an der Vien był przepełniony do ostatniego miejsca na wysokiej „jaskółce”, że
wśród publiczności było dużo młodzieży
i dużo Polaków, ale nie tylko, że publiczność była bardzo elegancka, przeważnie
w strojach wieczorowych i że spektakl
nagrodziła entuzjastycznymi oklaskami.

kulturalnej”, której przewodziła. I nie tylko
odpowiedziała wyczerpująco na wiele
moich szczegółowych pytań, ale jeszcze
w prezencie przywiozła mi perfekcyjnie
wydany program w języku niemieckim
i angielskim, obficie wzbogacony pięknymi zdjęciami bohaterów spektaklu
i obszernymi informacjami na ich temat.
Z programu wynika, że dla większości
realizatorów i wykonawców, poza scenografem Borisem Kudlicką, udział w premierze „Halki” był debiutem w Theater
an der Wien – Das Opernhaus, jakkolwiek wykonawcy głównych męskich ról,
Piotr Beczała i Tomasz Konieczny są
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wiedeńskiej publiczności doskonale znani i bardzo przez tę publiczność lubiani.
Jak wspomniałam wyżej, gdyby nie Piotr
Beczała, to do premiery zapewne by nie
doszło. Ale doszło, a reżyser Mariusz
Treliński i jego żelazny skład współpracowników był gwarantem międzynarodowego sukcesu. Nasz wspaniały tenor
postawił realizatorom jeden warunek, że
spektakl ma być nowoczesny, ale jednocześnie zrozumiały i zawierający wartości, które są do przyjęcia dla wszystkich.
Przy takim założeniu było dla mnie oczywiste, że piękna muzyka Moniuszki się
przebije i trafi do każdego, niezależnie
od narodowości, wieku i płci. Są oczywiście malkontenci, nawet o znanych
w polskim świecie muzycznym nazwiskach, ale tacy znajdą się zawsze. Nawet
Mona Liza nie wszystkim się podoba.
Agnieszka na pytanie, dlaczego
spektakl jej się podobał, mimo że
delikatnie mówiąc był, szczególnie
dla polskiej publiczności, odważny,
odpowiedziała, że dlatego, bo mówił
o sprawach ważnych na całym świecie i to niezależnie od czasu i miejsca, bo ludzie zawsze się kochali, bo
często ta miłość bywała nieszczęśliwa i prowadziła do tragedii i że
zawsze „różnice stanowe” stały na
przeszkodzie Miłości. A muzyka Stanisława Moniuszki potrafiła znakomicie o tym wszystkim opowiedzieć.
Bo tam gdzie brakuje słów, tam zawsze wchodzi muzyka!!!.
A teraz o tych, którzy na słowa
akceptacji i podziwu zasłużyli, czyli
o wspaniałych inscenizatorach i wspaniałych wykonawcach, czyli:
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– dyrygencie Łukaszu Borowiczu,
o którym dość sporo pisałam wcześniej,
w numerze „radcy.pl” w którym anonsowałam spektakl. Moim zdaniem sprawdził się bardzo dobrze, chociaż niektórzy
do orkiestry (ORF Radio – Symphonieorchester Wien) mieli pewne zastrzeżenia.
Ja nie. Bardzo też podobał mi się Chór,
który jak wiemy w „Halce” odgrywa
bardzo ważną rolę, czyli Arnold Schoenberg Chor, który od roku 2006 jest
bezpośrednio związany z Theater an
der Wien Das Opernhaus.
– Boris Kudlicka, też wielokrotnie
przeze mnie w „radcy.pl” wcześniej
wspominany i dla którego, jako jedynego, nie był to debiut na deskach tego
teatru; scenografię skomponował
w kolorach czarno-białym, co znakomicie oddawało dramaturgię przedstawienia, rozgrywającego się ni to na
jawie, ni to we śnie Janusza (Tomasz
Konieczny, nasz znakomity polski baryton, teraz już w dużym stopniu wiedeńczyk). Należy w tym miejscu dodać,
że „wiedeńska Halka” rozgrywa się w latach siedemdziesiątych XX wieku w hotelu „Pod wypchanym Niedźwiedziem„
odpowiedniku naszego ongiś gangstersko-snobistycznego „Kasprowego”,
położonego w Zakopanem na wzgórzu
„Gubałówki”, co tłumaczy sporą obecność w muzyce folkloru góralskiego.
– Corinne Winters, młoda sopranistka amerykańska, śpiewająca Halkę
po polsku bez amerykańskiego akcentu, dla mnie była objawieniem, bo
była Halką bez kompleksów, potrafiącą
zdecydowanie walczyć o swoją miłość
i, przynajmniej w ni to śnie Janusza,
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wzbudzić w nim poważne wątpliwości
co do prawidłowości podjętej decyzji
pozornie świetnego pod względem
finansowym i społecznym mariażu
z Zofią. Szczególnie podobała mi się
w arii przy straconym dziecku, którą
zaśpiewała bardzo dramatycznie „dziecko moje umiera, a ojciec tam, a matka
tu” – podczas gdy w tradycji polskich
śpiewaczek jest to aria bardzo liryczna.
Dla Halki Corinny Winters liczyła się tylko jej miłość, a ewidentne dla innych
różnice stanowe nie stanowiły żadnej
przeszkody. Młodym musiała się taka
Halka podobać, mnie zresztą też, bo
nasza tradycyjna, zawsze denerwowała mnie swoim żebraniem o miłość.
– W takim obrazie Halki bardzo
pomogli pozostali realizatorzy, a więc
polsko-francuska specjalistka od kostiumów, szczególnie operowych, ale
także filmowych, Dorothee Roquoplo (tak ubierali się w latach siedemdziesiątych XX wieku ludzie na całym
świecie), stały współpracownik Mariusza Trelińskiego od dramaturgii operowej Piotr Gruszczyński i całkiem
nasz, bo absolwent naszego Śląskiego
Bytomskiego Teatru Tańca Tomasz
Wygoda, który szczególnie Polaków
zaszokował współczesną choreografią
do słynnego mazura. Bardzo lubię, jak
się mnie w ten sposób szokuje!!.
– Na koniec inicjator przedstawienia i wspaniały, w tym przedstawieniu w dużym stopniu tradycyjnie śpiewający rolę Jontka (szumią
jodły na gór szczycie..itd) Piotr Beczała!!!!!!!! I te wykrzykniki niech
starczą za całą recenzję.

Podsumowując: wiedeńska „Halka” mieściła się w konwencji wszystkich,
a szczególnie tych wykonywanych na
deskach MET realizacjach operowych
Mariusza Trelińskiego i jego ulubionych współpracowników. Do realizacji
tych zaliczam w szczególności: „Tristana
i Izoldę” Richarda Wagnera i „Zamek Sinobrodego” Beli Bartóka. Dla mnie były to
realizacje wspaniałe, które spowodowały,
że przestałam na tych operach zasypiać,
a wielogodzinne spektakle minęły mi jak
krótka chwila. Takie spektakle pozwalają
mi wierzyć, że opera nie zginie, a z całą
pewnością mnie przeżyje.
I to jest wstęp do prawie ostatniej
części artykułu, czyli czy widzom podoba się opera współczesna, jak np. „Echnaton” amerykańskiego kompozytora Philipa Glassa (ur. 1937). Operę
obejrzałam oczywiście w kinie Kosmos
w Katowicach w ramach transmisji HD
live, sezon 2019/2020. I jak to jest na
ogół z operami oglądanymi z MET, gdzie
wszystko jest bardzo drogie i na bardzo
wysokim poziomie, często wykonywane
w koprodukcji z innymi znakomitymi teatrami operowymi, jak w tym przypadku
z English National Opera, gdzie w dodatku gdy bohater czy bohaterka ma być
piękna, młoda i szczupła, to niezależnie
od wspaniałego głosu taka właśnie jest;
oczywiście byłam zachwycona. Chociaż
muszę dodać, że z moich „podsłuchiwanek” po spektaklu wynika, iż nie wszyscy
byli zachwyceni.
Ale ja zwyczajnie Philipa Glassa uwielbiam, a „Echnaton” należy do jego arcydzieł operowych. Do jego znanych
i stosunkowo często wystawianych oper
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należy wystawiona w naszej Operze
Narodowej „Zagłada Domu Usherow”.
Dość często na deskach sal operowych
wystawiany jest też ”Einstein na plaży”.
Glass jest po prostu kompozytorem,
który zręcznie porusza się między niemal wszystkimi rejonami muzyki, od
popu, poprzez muzykę filmową (kilka
nominacji do Oscara/, symfonie, koncerty skrzypcowe i nawet skomponowany w roku 2015 koncert fortepianowy, po operę. Jego muzykę określą się
jako minimalistyczną, co charakteryzuje
się wielokrotnym powtarzaniem tych samych dźwięków. Dla mnie daje to efekt
fantastyczny, a szczególnie sprawdza się
w „Echnatonie”, opowieści o młodym
faraonie-rewolucjoniście, który jako jedyny z faraonów był wyznawcą Jednego
Boga – Słońca. Musiało to doprowadzić
do tragicznego konfliktu z Kapłanami,
którzy dopilnowali aby po jego śmierci większość zabytków z jego czasów
została zniszczona. Echnaton znany jest
jeszcze jako mąż pięknej Nefretete, kobiety tajemniczej, ale z całą pewnością wyemancypowanej, co wynika z jej
burzliwego życiorysu.
Minimalistyczna muzyka Glassa
brzmi niesamowicie w czasie długiego procesu balsamowania ciała jego
ojca i poprzednika, a z kolei bardzo lirycznie w scenach miłosnych między
nim, a Nefretete, które zaowocowały
sześcioma córkami. Niestety, potem
zgładzonymi. Powtarzające się dźwięki
potrafią w słuchaczach wywołać zarówno dreszcz grozy, jak i podniecenia.
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Nastrój potęgują ni to tancerze, ni to
narratorzy oraz wspaniała scenografia,
kostiumy i światło. Wyszłam oczarowana i zaczarowana, mój nastrój na ogół
podzielili młodzi widzowie, a starsi
nie wszyscy. Ale prawdziwi melomani
z całą pewnością byli na tak.
W ramach transmisji z MET obejrzałam jeszcze „Porgy and Bess” w wykonaniu wyłącznie artystów czarnoskórych,
a skomponowaną przez „białasa” Georga
Gershwina i wystawioną po raz pierwszy w roku 1935, ale o tym już w numerze następnym naszego kwartalnika, bo
nadmiar emocji nie jest wskazany. W tym
miejscu tylko wspomnę, że w rozważaniach czy opera przetrwa czy nie, ta inscenizacja wystawiona w koprodukcji
z Nationale Opera w Amsterdamie oraz
English National Opera w Londynie,
przemawia zdecydowanie za!!..
I jeszcze zapraszam na transmisję
z MET 9 maja b.r. na „Marię Stuart” Gaetano Donizettiego z uwagi na debiut naszego Andrzeja Filończyka jako Cecila.
A więc kolejny młody Polak na deskach
MET. Brawo i trzymamy kciuki.
I jeszcze moja wielka radość, że w tym
roku „paszport Polityki” otrzymał podziwiany przez świat melomanów w ogólności i przeze mnie w szczególności,
nasz wspaniały kontratenor (mój ulubiony głos) Jakub Józef Orliński, o którym
odbierająca to wyróżnienie w jego imieniu Mama powiedziała o swoim wspaniałym i słynnym synu zwyczajnie: to jest
po prostu bardzo dobry człowiek.
Maria Nogaj
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Indochiny. Część pierwsza
radca prawny
Krystian Juraszczyk

Pilot samolotu Emirates lecącego
z Dubaju do Hanoi właśnie przekazał
informację, że samolot za 20 minut
wyląduje na lotnisku Nôi Bài , gdzie
pada deszcz, a temperatura na ziemi to zaledwie 17° Celsjusza. Coś za
chłodno na kraj, o którym miałem
wyobrażenie, że jest trochę cieplejszy.
Dziwię się, bo przeglądając kieszonkowy Atlas Świata – stwierdziłem, że
jesteśmy na szerokości geograficznej
około 21°01’ na północ od równika to
jest o nieco ponad 20 niżej od zwrotnika Raka, którego szerokość geograficzna wynosi 23° i 27`(dla przykładu
Katowice znajdują się na szerokości
geograficznej 50°15’). Przeliczając to
na leżące poniżej nas na południe
państwa, to jesteśmy na południowych krańcach Libii, gdzie temperatura w styczniu jest powyżej 35° C.
Jeszcze jeden dowód na to, że to nie
szerokość geograficzna ma decydujący wpływ na temperaturę i pogodę
w danym rejonie. W tym przypadku
decyduje położenie zatokowe (Wietnam ma ponad dwa tysiące kilome-

trów wybrzeża morskiego, zaś rozpiętość południkowa to prawie 1750
kilometrów) plus wiatry monsunowe.
Przed nami kolejna wyprawa, tym
razem są to Indochiny – Wietnam,
Kambodża, Tajlandia, Laos i ponownie Wietnam Północny. W sumie nasza
wyprawa to siedem osób, cztery Panie
i trzech Panów, a liczba uczestników
decyduje o tym, że poruszać będziemy się co najmniej 8-osobowym busami. Średnia wieku dostojna, bo po
podsumowaniu lat i podzieleniu przez
siedem wychodzi nam dostojny wiek
63 lat. Ale duchem jesteśmy młodzi.
Jeden z naszych jest naszym wodzem
i z tej to przyczyny określony został
jako Guru, któremu przyrzekamy bezwzględne posłuszeństwo.
Przed wylotem ustalamy, że spotykamy się w Hanoi w Hotelu o nazwie
„Hanoi Grattitude” (wdzięczność), albowiem część z nas dociera przez
Moskwę, a część przez Dubaj. Różnica
w cenach biletów 100,00 zł na rzecz
trasy przez Dubaj. Docieramy pierwsi. Czekamy na zamówiony transfer do
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hotelu, który się opóźnia. Na lotnisku
daje się zauważyć jakieś podniecenie
wśród miejscowych. Gdzie to możliwe
przed ekranami telewizorów gromadzą
się grupy ludzi oglądając mecz również
w deszczu. Dojeżdża spóźniony transfer
hotelowy. W samochodzie także mecz.
Jak się okazuje są to azjatyckie mistrzostwa w piłce nożnej w wieku do lat 22.
Wszyscy jesteśmy słuchaczami (w samochodzie) albo widzami (w hotelu) finałowych zmagań. Okazuje się, iż mecz finałowy o mistrzostwo toczy się pomiędzy
Uzbekistanem a Wietnamem. Na ulicach
sprzedają koszulki z wynikiem 3:2. Przepowiednia jednak się nie sprawdziła, albowiem w normalnym czasie gry wynik
1:1, zaś po dogrywce został ustalony na
2:1 dla Uzbekistanu. Na ulicach stolicy
wielka euforia mimo porażki, bowiem
drużyna Wietnamu po raz pierwszy dotarła do finałów, a obserwowana gra była
na wysokim poziomie.
Rankiem przybywa grupa lecąca
przez Moskwę i możemy realizować nasz
program. Zaczynamy od stolicy Hanoi.
Przyglądając się zabudowie uliczek wokół hotelu można zauważyć, że dominuje
tutaj styl kamienic francuskich. Francuzi
zadomowili się w Wietnamie w połowie
XIX wieku i w 1882 r. zdobyli Hanoi. Pod
koniec XIX wieku Wietnam, Kambodża
i Laos weszły w skład Indochin Francuskich. Dlatego też śródmieście jest zabudowane szczupłymi i wysokimi kamienicami od frontu, ale za to głębokimi. Nasza
hotelowa kamienica, będąca własnością
osiadłych tu od pokoleń francuskich
osadników zachowała wiele z czasów
swojej świetności z pierwszej połowy
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XX wieku. Dziś do zwiedzania mamy
fragmenty śródmieścia jakimi są: Pagoda
Jednej Kolumny, Pagoda Da Ba, Świątynia Literatury. Tutaj zatrzymujemy się
dłużej, albowiem miejsce to było przez
ponad 700 lat Uniwersytetem Narodowym. W tym miejscu po prostu czuć ducha czasu wypływającego z w wykutych
w kamieniu dzieł Konfucjusza. Z uwagi
na swój charakter miejsce to jest oblegane przez tłumy turystów. Absolwenci
Uniwersytetu po otrzymaniu dyplomu
urządzają sobie sesje fotograficzne w odświętnych strojach – taki jest miejscowy
zwyczaj. Niestety dzisiaj zwiedzenie ruin
Cytadeli oraz parku Reprezentacyjnego Pałacu Prezydenta jest utrudnione,
a wręcz niemożliwe, bowiem począwszy
od lotniska aż do Pałacu Prezydenckiego
porusza się kolumna, w której najważ-

Gęsty ruch uliczny

niejszy jest autobus na piętrze którego
pozdrawia tłumy piłkarska reprezentacja,
powracająca z Chin ze wspomnianych
mistrzostw. Dziesiątki tysięcy Wietnamczyków fetuje, jak się okazało, największy w historii kraju sukces reprezentacji
piłki nożnej. Siłą rzeczy pałac oglądamy
z pewnego oddalenia, albowiem reprezentację podejmuje w towarzystwie trenerów sam Prezydent.
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Szereg miast wietnamskich jest
znanych powszechnie z komunikatów z okresu walk jakie Wietnamczycy
prowadzili z wojskami amerykańskimi
w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy
to istniały dwa państwa wietnamskie,
a ich granicą był 17 równoleżnik. W wyniku zwycięskiej wojny z Amerykanami
powstało w roku 1976 jedno państwo,
które otrzymało nazwę Socjalistyczna
Republika Wietnamu. Wielu historyków
podkreśla, że dumny naród wietnamski w swojej historii zawsze pokonywał
w wyniku zbrojnego oporu swoich okupantów (m.in. Chińczyków, Francuzów,
czy Amerykanów). Wojna pochłonęła
wiele ofiar. Wielu rannych w czasie wojny znajduje dziś opiekę państwa pracując w specjalnie utworzonych zakładach
zatrudniających inwalidów wojennych.
Stało się nieomal obowiązkiem, że każde biuro podróży ma w swoim programie wizytę w takim zakładzie, gdzie
w przygotowanych sklepach turyści
mogą się zaopatrzyć w miejscowe wyroby rzemieślnicze. Mieliśmy okazję
podziwiać takie arcydzieła. Największe
nasze uznanie zdobyły wyroby z laki, od

skromnych wazoników po przepiękne meble.
Kolejnym obiektem przykuwającym naszą uwagę jest
katedra św. Józefa z XIX wieku
wzorowana na Katedrze Notre
Dame w Paryżu. Została zaprojektowana przez francuskiego
architekta Pigneau de Behaine.
Z daleka i z bliska widać w niej
styl neogotycki, choć można
i dostrzec inne elementy w stylu zachodnim, bądź typowe dla kultury
wietnamskiej. Jest zmniejszoną kopią
swojej starszej paryskiej siostry. Ponieważ jest niedziela siadamy wewnątrz
na kolejnej mszy św. Podchodzi do nas
Europejczyk i piękną polszczyzną prosi
o pożyczenie Oremusa (zestaw czytań ewangelicznych na dany miesiąc),
będącego w dyspozycji jednej z naszych koleżanek. Po chwili ku naszemu
zdumieniu widzimy go jako jednego
z celebrantów mszy świętej. W poszczególnych jej częściach intrygujące dla
nas jest tempo wykonywanych pieśni

Katedra św. Józefa w Hanoi
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Wyroby inwalidów wojennych

dzo ważny dla Wietnamczyków, wiąże się bowiem z legendą o śmiałku, który dzięki
mieczowi otrzymanemu od
zamieszkującego w wodach
jeziora złotego żółwia pokonał okupujących miasto
Chińczyków. Żółw ten jest
ważnym bóstwem, a ku
jego czci na niewielkiej wysepce na jeziorze wzniesiono dość niepozorną, choć symboliczną Żółwią Wieżę. Przechodzimy przez czerwony most
The Huc (most Wschodzącego Słońca),
który prowadzi do Nefrytowej Świątyni,
gdzie można zobaczyć wielkiego żółwia.
Jesteśmy świadkami buddyjskich modłów prowadzonych przez 3 mnichów.
Zmęczeni zwiedzaniem idziemy na
obiadokolację. Wietnamczycy w swojej
tradycji hołdują francuskim smakom, co
jest efektem naleciałości kolonialnych.
Dlatego też zaserwowałem sobie gęstą
zupę ze ślimakami. Była bardzo smaczna.
Cały kolejny dzień naszej wyprawy
poświęcamy wycieczce na wybrzeże
Morza Południowochińskiego do zatoki
Ha Long, znanej z wielu filmów (jest co

– żwawo i skocznie łącznie ze śpiewem
modlitwy Ojcze Nasz. Po mszy podchodzi do nas ów ksiądz i zwracając modlitewnik odpowiada na nasze pytania.
Jest księdzem, który przybył z Radomia
i jest kandydatem na misjonarza. W Wietnamie około 10% obywateli to katolicy.
Jest też wiele kościołów, ale ciągle za
mało kapłanów. To jego pierwsza wizyta
w tym kraju, będzie uczył się języka, a za
pół roku czeka go praca w parafii.
Życząc mu powodzenia, wędrujemy
pieszo na brzeg położonego w centrum
jeziora Hoau Vien. Jest to miejsce weekendowego wypoczynku mieszkańców
stolicy. Tuż nad jeziorem hanojska oryginalność: teatr kukiełkowy na wodzie.
Scena w budynku znajduje się w wodzie, w której poruszają
się aktorzy i ich kukiełki.
Spektakle za pośrednictwem kukiełek przekazują nam w formie
ciekawego widowiska
starowietnamskie
legendy. Nazwa jeziora
oznacza w tłumaczeniu Jezioro Zwróconego Miecza. Ten uroczy
zbiornik wodny jest barZatoka Ha Long
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filmować). Tłumacząc nazwę na język
polski jest to Zatoka Lądującego (inni:
opadającego) Smoka i jej nazwa jest
związana z legendą o Nefrytowym Cesarzu, który posłał Matkę smoka z dziećmi, aby pomogła Wietnamczykom
w walce z najazdami wrogów z północy.
Na obszarze około 1500 km2 z wody wyłania się 1969 wysp i wysepek, z których
tylko 989 jest nazwanych (przewodnicy
wskazują, że łączna liczba wysepek jest
utożsamiona z rokiem śmierci Wielkiego Przywódcy narodu wietnamskiego
Ho Chi Minh). Geologicznie to formacje wapienne najczęściej w postaci słupów wystających z wody. Widok jest po
prostu oszałamiający. Nic dziwnego, że
UNESCO umieściło zatokę na liście światowego dziedzictwa. Zatokę zwiedzamy stateczkiem, na którym serwują nam
posiłek składający się z owoców morza.
Są też przepyszne kalmary. W wielu
miejscach łodzie cumują przy brzegach,
a przewodnicy pokazują przyrodnicze
atrakcje. Na wodach Zatoki sami turyści.
Jedni na rejsie krótkim, inni na całodniowym, a jeszcze inni na 2 i 3-dniowym
rejsie na dużych statkach z kabinami.
Po całodziennym pobycie, zwiedzeniu
największej jaskini i po zajrzeniu do kilku
grot wracamy do Hanoi.
Rankiem następnego dnia udajemy
się na lotnisko krajowe i samolotem
lokalnej linii lotniczej VietJetStar po
dwóch godzinach lądujemy na lotnisku
w Danang. I znów nazwa przypomina nam II wojnę indochińską, a miasto
to było wielokrotnie bombardowane
przez Amerykanów. Po ulokowaniu się
w hotelu idziemy zwiedzić kawałek mia-

sta. Jest tu obecnie duży port nad morzem Południowochińskim, który powstał w II połowie XX w. Miasto leży
poniżej 17 równoleżnika, przez który
przebiegała granica pomiędzy Wietnamem Północnym, a Wietnamem Południowym (francuskim). Początkowo
była to linia demarkacyjna ustanowiona na konferencji genewskiej w 1954 r.
i miała nią być do czasów referendum
zjednoczeniowego, do którego nigdy
nie doszło. Dopiero zjednoczenie Wietnamu po zakończonej zwycięstwem II
wojnie Indochińskiej w 1975 r. zlikwidowało tę granicę. Wydaje się, że mentalność mieszkańców tych dwóch byłych
państw jest nieco odmienna. Dzień
kończymy kolacją w japońskiej restauracji, w której specjalnością był kotlet
z kangura.
Rankiem jedziemy do Hue – Cesarskiego Miasta, które do 1945 roku było
stolicą Wietnamu. Nasza trasa wiedzie
przez przełęcz w Górach Marmurowych
– Hai-Van. Zatrzymujemy się na chwilę.
Okolica spowita mgłą. Widoczność 1520 metrów. Ponieważ mgła gęstnieje,
szybko opuszczamy przełęcz i zjeżdżamy w dół, a z każdym metrem powietrze staje się bardziej przejrzyste. Z taką
mgłą się jeszcze nie spotkałem. W Hue
wita nas deszczowa pogoda. Zwiedzamy kompleks cesarskiego Zakazanego
Miasta – kopia słynnego pekińskiego,
grobowiec cesarski Khai Dinh bogato
zdobiony majoliką, pagodę Thien Mu.
Oglądamy też film o historii miasta i odbudowie zabytków, która odbywa się
pod patronatem UNESCO. Tuż obok
twierdza, będąca siedzibą cesarskiego
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narodowej wyjechał z polską misją
do Wietnamu, gdzie przybył jako
pierwszy zagraniczny konserwator zabytków. Skupił się na Czamskich wieżach w My Son niedaleko Da Nang. Początkowo mieszkał
w bambusowym szałasie i został
nazwany „człowiekiem z dżungli”.
Długi czas pracował we wspomnianym Hue. Kiedy w roku 1984
pojawił się w okolicach Hoi An
mieszkańcy po raz pierwszy zobaUliczka Hoi An
czyli białego człowieka. Tutaj został
wojska. Wszystko to jest pieczołowicie nazwany „Znachor”, albowiem w 1982
remontowane. Grupy rekonstruktorów roku telewizja wietnamska pokazała
pochodzą z wielu państw świata (Fran- polski film pod tym tytułem ze świetna
cuzi, Anglicy, Hindusi z Indii, także Pola- rolą Jerzego Bińczyckiego. Kwiatkowcy). Jeszcze rejs po perfumowanej rzece ski, jako żywo, przypominał Znachora.
przepływającej przez Hue i w deszczu Dzięki jego staraniom zachowała się
wracamy do Danang.
urokliwa starówka i dzisiaj obok Zatoki
Rankiem kierujemy się do miasta Ha Long – Hoi An jest najczęściej odHoi An, słynnego XV-wiecznego mia- wiedzanym miejscem w Wietnamie.
sta i niemniej słynnego portu (jednego Kazimierz Kwiatkowski zmarł 19 marca
z największych na tamte czasy), założo- 1997 r. w Hue na zawał serca (wielu
nego wraz z faktorią handlową przez twierdzi, że z przepracowania). Wielkie
Portugalczyków. Znawcy twierdzą, że zasługi Kwiatkowskiego w ratowaniu
jest to najpiękniejsze miasto w Wiet- zabytków docenili mieszkańcy tego
namie. Zabytkowe centrum jest kompilacją
kultury
wietnamskiej,
chińskiej i japońskiej. Coś
przepięknego.
Trafiamy na Plac Kazika. Kazik
to po prostu Kazimierz
Kwiatkowski, ur. 1944 r.,
architekt z Lublina, który
po zakończeniu wojny
wietnamskiej na apel
rządu
wietnamskiego
Most Japoński w Hoi An
do społeczności między76
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Most w Hoi An

miasta i wspierali go zwłaszcza w jego
walce przeciwko zamiarowi zburzenia
uliczek starego miasta, gdzie miały powstać bloki. W 10. rocznicę jego śmierci na placu Kazika (żaden spotkany
Wietnamczyk nie potrafił powiedzieć
„Kazimierz”) został ustawiony duży
obelisk z jego podobizną. Pogrzeb
Kwiatkowskiego, jaki odbył się w Hue
w Pałacu Cesarskim był iście królewski.
Przy żałobnej muzyce orkiestry w narodowych strojach, po licznych przemówieniach, kondukt ruszył z pałacu i odprowadził zmarłego w towarzystwie
tysięcy mieszkańców i asyście policyjnych motocyklistów do granic miasta.
Został pochowany w Lublinie. Wietnamczycy pamiętają o Kaziku, czego
dowodem były świeże wiązanki kwiatów, obok których położyliśmy naszą
różę. Wracamy do Danang prosto na
lotnisko. Popołudniowym samolotem
udajemy się do miasta Ho Chi Minh
(dawniej Sajgon). Po wylądowaniu
udajemy się do miejsca, gdzie czekają
kierowcy i przewodnicy transferów hotelowych. Las rąk z kartkami na których
są nazwiska, nazwy firm, biur podróży.

Dostrzegamy
kartę, na której
jest napisane:
Ewa. Uczynili to
dlatego, że było
to
najkrótsze
imię w grupie.
Wyjeżdżamy
z parkingu na
ulicę. Widziałem
wiele zatłoczonych miast, ale
takiego gdzie płynie nieprzerwany
potok jednośladów, wśród których balansują samochody osobowe, usiłujące
zmienić pas ruchu lub przebić się na
prawą stronę, jeszcze nie było mi dane
zobaczyć. Po prostu nieustającą rzeka
pojazdów.

Katedra Notre Dame w Ho Chi Minh
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Dziś skoro świt udajemy się w kierunku delty rzeki Mekong, najdłuższej
rzeki na półwyspie Indochińskim, liczącej 4.350 km. Swój bieg rozpoczyna
w Chinach, płynie przez Laos, Tajlandię,
Kambodżę i kończy swój bieg w Wietnamie, wpływając do morza Południowochińskiego. Wielkość delty plasuje ją na
drugim miejscu co do wielkości w Azji.
Po dwóch godzinach dojeżdżamy do
My Tho, gdzie po krótkim oczekiwaniu
przesiadamy się na łodzie motorowe.
Półgodzinna jazda po rzece w jednym
kierunku daje nam początkowo skromne
wyobrażenie o wielkości delty. Ale rzucane przez przewodnika cyfry dotyczące
powierzchni robią wrażenie. W delcie
odwiedzamy kilka wysp. Na jednej manufaktury produkujące cukierki, z których każdy jest zawijany ręcznie. Na kilku
innych wyspach produkcja miejscowych
alkoholi, w których zatopione są różne
węże i inne małe gady. Na kolejnej wyspie znajduje się ogród zoologiczny i podziwiamy małpy, ciekawe ptactwo oraz
krokodyle w różnych fazach rozwoju. Tutaj jest ich hodowla. Po kilku godzinach
pobytu na wyspach delty wracamy do
naszego autobusu. Po drodze jeszcze
zdjęcia na tle uśmiechniętego Buddy
w Mytho i wracamy do hotelu.
Ranek kolejnego dnia poświęcamy na
zwiedzanie miasta Ho Chi Minh. Naszym
przewodnikiem jest emerytowany były
major wojsk południowo-wietnamskich.
Nie wspomina o swoich losach, mówi za
to bardzo dobrze po angielsku. Na naszej trasie budynek Opery, Katedra Notre
Dame, jednak różna od tej z Hanoi, albowiem na dwóch wieżach dobudowano
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tak zwane hełmy. To powoduje, że kościół zewnętrznym widokiem odbiega
od swojego pierwowzoru w Paryżu. Ciekawe jest jednak pomnik Matki Boskiej
widoczny przed kościołem postawiony
w roku 1959. W roku 2005 po jej prawym
policzku spłynęła łza. Każdego dnia napływały tu tłumy turystów z całego świa-

Pomnik Kazika

ta, aby zobaczyć ten cud. Tuż obok budynek poczty głównej, którego konstrukcja
stalowa została zaprojektowana przez
Gustava Eiffel’a, twórcę słynnej paryskiej
wieży. Było to w czasach kiedy Wietnam
w ramach Indochin Francuskich był kolonią francuską. Przestronna hala, a w środku tradycyjne okienka pocztowe, tyle tylko że w ramach komercji pozamieniane
zostały na sklepiki z pamiątkami, a tylko
dwa to właściwe okienka pocztowe.
Z okien busa oglądamy budynek ratusza
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Poczta główna w Ho Chi Minh

miejskiego, przed którym duży pomnik
Ho Chi Minh. W tej części miasta ulice,
aczkolwiek szerokie, są rozkopane. Z napisów wynika, że japońskie firmy budują
tutaj metro. Może wtedy ruch się przerzedzi, bo miasto się już mocno korkuje.
Obok naszego hotelu znajduje się firma
turystyczna, z której ulicznego parkingu
odjeżdża autobus prywatnej linii Mekong
Ekspres do Phnom Penh, stolicy Kambodży. Na pokładzie wita nas sympatyczna,
stosunkowo młoda i dobrze mówiąca
po angielsku stewardesa. Autobus odjeżdża o godzinie 15.00 miejscowego czasu.
Przed nami około 300 km, przy czym ilość
kilometrów jest orientacyjna: w zależności
od miejsc remontowanych dróg wszystko jest płynne. Otrzymujemy posiłek i po
wodzie mineralnej. Pani wręcza nam deklaracje graniczne, które trzeba wypełnić.
Bierzemy Panią stewardesę na spytki. Jest

mieszkanką Kambodży, wychowana została przez dziadków, jej rodzice zaginęli
w trudnych czasach Pol Pota. Prawdopodobnie na polach śmierci (o czym w części drugiej). Starali się o jej naukę i dzisiaj
pracuje jako stewardesa w prywatnych
liniach autobusowych. Właścicielem firmy zarejestrowanej w Kambodży jest
pewien Japończyk, który zakupił 15 autobusów i wozi ludzi z różnych miast do
Wietnamu, Tajlandii, Laosu i wielu miast
w Kambodży. Do stolicy Phnom Penh
(przy wymowie h jest nieme) zajeżdżamy trochę po 20.00. Z dworca autobusowego motorową rikszą przybywamy
do eleganckiego hotelu. Znużeni udajemy się na spoczynek, bowiem jutro do
południa zwiedzanie stolicy, a następnie
dłuższa podróż do Siem Reap.
Ale o tym w następnej części.
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SPRAWDŢ REWELACYJNE CENY
MODELI Z 2019 ROKU!
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