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     DYŻURY DZIEKANA I CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY OIRP W KATOWICACH

Dziekan Rady r.pr. Ryszard Ostrowski   czwartek od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Grzegorz Łaszczyca  środa od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Marek Wojewoda  środa od godz. 15.30

Wicedziekan Rady r.pr. Piotr Ligus  środa od godz. 15.30 

(w siedzibie Delegatury OIRP w Bielsku-Białej)

Sekretarz Rady r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek środa od godz. 15.30

Skarbnik Rady r.pr. Zbigniew Głodny  środa od godz. 15.30

Członek Prezydium Rady r.pr. Katarzyna Jabłońska środa od godz. 16.00

Członek Prezydium Rady r.pr. Janusz Wiltos czwartek od godz. 14.00

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

radca.pl
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Szanowni Państwo,
piszę do Państwa w połowie maja w trakcie apogeum epidemii w woje-

wództwie śląskim. Mam nadzieję, że gdy obecny numer będzie już u Pań-
stwa w domu, stan epidemii będzie już za nami. Koronawirus zdezorgani-
zował nasze życie zawodowe, ale również życie samorządowe. Dotyczy to 
w pierwszym rzędzie aplikacji, która obecnie przeniosła się do internetu 
i odbywa się w sposób zdalny, lecz trudno wyobrazić sobie ciąg dalszy, jak 
chociażby zdalne zdawanie kolokwiów przez aplikantów. Normalne prze-
prowadzanie zajęć nie wchodzi w rachubę póki uniwersytet nie udostępni 
nam swoich sal wykładowych, a studenci nie wrócą na uczelnię. Jeżeli stan 
epidemii miałby potrwać dłużej niewątpliwie wdrożymy szkolenia w formie 
zdalnej. Będzie to prawdopodobnie jesienią, a będzie tym bardziej zasadne 
gdyż 31.12.2020 r. kończy się nam okres szkoleniowy i każdy z nas powinien 
posiadać na swoim koncie 40 punktów szkoleniowych. Póki co możemy ze 
szkoleń korzystać na forum Krajowej Rady Radców Prawnych, gdzie oferta 
jest nader ciekawa. Polecam opracowania zamieszczone na stronach „kra-
jówki”, jak również opracowane ustawy covidowskie, czy inne które mogą 
być bardzo pomocne przy codziennym wykonywaniu naszego zawodu. 

Niestety, z powodu epidemii zrezygnować musieliśmy z wszelkiej ak-
tywności integracyjnej. Nie tylko przesuwamy Mistrzostwa Polski w tenisie, 
ale nie wiemy również kiedy spotkamy się na pikniku, który organizowany 
był przez naszą Izbę corocznie. Brakuje nam wszystkim spektakli teatral-
nych, koncertów filharmonii, czy zwykłych spotkań „face to face” w gronie 
radców prawnych.

Od marca włączaliśmy się w akcje pomocy tym, których dotknęły skutki 
koronawirusa. Podjęliśmy akcję dostarczania paczek spożywczych dla se-
niorów naszej Izby. Rada nasza przeznaczyła 30 tysięcy złotych na zakup  
6 kondensatorów tlenu, które już pracują w szpitalach w Chorzowie i Raci-
borzu wspierając walkę z COVID 19 i wspomagając respiratory. Aplikantom 

radca prawny Ryszard Ostrowski
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Katowicach

SŁOWO DZIEKANA
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przesunęliśmy termin uiszczania opłat za aplikację. Wszelkie decyzje podej-
mujemy na bieżąco. 

Zarówno Rada, jak i jej Prezydium odbywa regularnie swoje spotkania 
w ustalonych terminach, przy użyciu środków komunikowania się na odle-
głość, tj. korzystając z aplikacji Zoom. Okazuje się, że obrady takie są bardzo 
efektywne i rozważamy przeprowadzenie „sprawozdawcze” zgromadzenia 
delegatów w podobny sposób pod koniec czerwca, jeżeli ograniczenia 
związane z epidemią nadal będą występowały.

Epidemia nie wpłynęła na funkcjonowanie Biura Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych. Chociaż część pracowników Biura pracowało w trybie zdal-
nym, Biuro funkcjonowało i nadal funkcjonuje „normalnie”. 

Dużym wyzwaniem dla wszystkich izb będzie zapewne przeprowadze-
nie egzaminu radcowskiego dla osób, które nie były w stanie przystąpić do 
egzaminu w marcu z uwagi na jego odwołanie. Na dzień dzisiejszy Minister 
Sprawiedliwości planuje przeprowadzenie tego egzaminu w terminie 23-
26 czerwca br. Całość organizacji i zapewnienie bezpieczeństwa uczest-
nikom spoczywa na izbie i niełatwo będzie spełnić wszystkie wskazania 
Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ze spraw innych – równie istotnych: szerokim echem odbiło się stanowi-
sko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w sprawie ma-
jowych wyborów prezydenckich, z którym możecie się zapoznać Państwo 
na kolejnych stronach.

Niewątpliwie w czasach epidemii wzrasta wartość koleżeństwa, soli-
darności i troski o osoby będące w potrzebie. Staramy się reagować na 
potrzeby osób wymagających tego, jak też na stojące przed nami wyzwa-
nia techniczne pozwalające funkcjonować tak, by móc wykonywać swoje 
obowiązki. Mimo że już nabraliśmy pewnej wprawy życzeniem wszystkich 
zapewne byłby jak najszybszy powrót do normalności, czego koleżankom 
i kolegom radcom prawnym życzę.

Dziekan
Ryszard Ostrowski

SŁOWO DZIEKANA
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STANOWISKO RADY OKRĘGOWEJ  
IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 

Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 R.

W świetle ostatnich wydarzeń determinowanych epidemią wiru-
sa COVID-19 oraz w poczuciu obowiązku wynikającego z art. 41 pkt 3 
ustawy o radcach prawnych, który zobowiązuje nasz samorząd zawodu 
zaufania publicznego do współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu 
prawa, jako Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach czu-
jemy się zobligowani do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec 
instrumentalnego wykorzystywania dramatycznych okoliczności spo-
wodowanych pandemią w celu realizacji partykularnych interesów po-
litycznych pogłębiających chaos społeczny i prawny.

Zmiany w prawie wyborczym uchwalane w toku trwającej kampanii wy-
borczej, prowadzonej praktycznie przez jednego kandydata, poza budzącym 
sprzeciw trybem ich uchwalania, stanowią zagrożenie dla konstytucyjnego 
wymogu powszechności, bezpośredniości i tajności wyborów. Trudno bo-
wiem od społeczeństwa pozostającego w izolacji spowodowanej epide-
mią wymagać śledzenia i nauczenia się nowych, opisanych trudnym i spe-
cjalistycznym językiem procedur wyborczych. Nie sposób nie zauważyć, że 
zmiana sposobu głosowania i wprowadzenie wyłącznie trybu koresponden-
cyjnego spowoduje de facto wykluczenie całej rzeszy uprawnionych do gło-
sowania, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą w stanie oddać głosu, ale 
także spowoduje ryzyko procederu „kupowania” głosów poprzez nielegalny 
obrót pakietami wyborczymi. Przeprowadzenie wyborów w czasie trwania 
epidemii rodzi nadto uzasadnione obawy co do późniejszej akceptacji ich 
wyników przez część społeczeństwa, co tylko pogłębi podziały społeczne i 
polityczne targające naszym krajem.

Bolesna historia XX w. w sposób jaskrawy pokazała, że prawo stanowione 
w celu realizacji interesów politycznych ulega wynaturzeniu i staje się narzę-
dziem bezprawia. Obecnie – wobec pogłębiającego się od kilku lat kryzysu 
wymiaru sprawiedliwości – jest on szczególnie wrażliwy na proces legisla-
cyjny, który omija konstytucyjny porządek, co może tylko pogłębiać chaos 
prawny i dezorientację obywateli co do przysługujących im praw i ciążą-
cych na nich obowiązków. Zwłaszcza teraz, gdy w czasach pandemii ochro-
na zdrowia i życia naszego społeczeństwa wymaga radykalnych rozwiązań 
uderzających w podstawowe prawa i wolności obywatelskie, kategorycznym 
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imperatywem dla ustawodawcy powinna być logika, rozsądek i wstrzemięź-
liwość, a także pokora – nie w stosunku do przeciwników politycznych, ale 
w stosunku do obywateli, którym cały aparat państwowy zobligowany jest 
służyć. Wzywamy zatem do działania w zakresie i w zgodzie z Konstytucją 
RP, gdyż działanie przeciwne, prowadzone w oparciu o tzw. prawo powie-
laczowe, stanowi naruszenie podstawowych praw konstytucyjnych, a jed-
nocześnie ośmiesza i dezawuuje cały system tworzenia prawa oraz wymiar 
sprawiedliwości. Konstytucja RP przewiduje w Rozdziale XI wprowadzenie 
stanów nadzwyczajnych, które służą uchwalaniu wyjątkowych przepisów, i 
umożliwiają funkcjonowanie Państwa w sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, a z taką mamy obecnie do czynienia.

Nasz kraj, wkraczając obecnie w samo epicentrum walki z epidemią, staje 
jednocześnie w obliczu nie mniej groźnego przeciwnika, jakim jest nadciąga-
jący kryzys gospodarczy. Ze wszystkich stron docierają do nas informacje, że 
jest on nieunikniony, a jego rozmiary nieprzewidywalne. Skuteczne zmierze-
nie się polskiego społeczeństwa z nadciągającymi wyzwaniami jest możliwe 
tylko wówczas, gdy polityczne elity, a w szczególności obóz rządzący, wy-
każą zdolność do zawierania kompromisów w imię dobra wspólnego, przez 
co należy rozumieć m.in. otwarcie się na dialog i konsultację z partnerami 
społecznymi w procesie legislacyjnym. Kluczowym zadaniem jest bowiem 
obecnie – równolegle do walki z wirusem COVID-19 – jak najszybszy powrót 
do funkcjonowania życia gospodarczego, edukacyjnego i społecznego w 
Polsce, gdyż każdy dzień zwłoki w tym zakresie pogłębi skutki ekonomicznej 
zapaści, która jest przed nami. Tylko poczucie solidaryzmu i wspólnej odpo-
wiedzialności za kraj pozwoli nam zmierzyć się z największymi wyzwaniami, 
z jakimi polskiemu społeczeństwu przyszło i jeszcze przyjdzie zmierzyć się 
od czasu odzyskania suwerenności w 1989 r. 

Jako prawnicy wykonujący zawód zaufania publicznego stoimy na stano-
wisku, iż ogłoszenie stanu wyjątkowego, który de facto już trwa na terenie 
RP, i wynikającej z niego konstytucyjnego wymogu zmiany terminu wyborów 
jest jedyną drogą do przeprowadzenia wyboru Prezydenta RP w zgodzie z 
porządkiem prawnym Rzeczpospolitej.

Rada
Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Katowicach
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W zasadzie to nie ma o czym pisać, bo wszystko już zo-
stało opowiedziane, a jeżeli tak się nie stało, to znaczy, że 
wszystkiego opowiedzieć się nie da. W obliczu pojedyn-
czej nici RNA o średnicy ok. 100 nanometrów potomkowie 
Kozietulskich potulnie i bez cienia oporu, radośnie wręcz 
i wzajemnie popędzając dali się w domach aresztować bez 
widocznego powodu, bez podstawy prawnej, bez żadne-
go trybu i bez sensu. Wszelkie próby nielicznych wyrwania 
się z matni kończy w myśl narodowej tradycji donos sąsia-
da, więc jak za Niemca fryzjerzy i kosmetyczki spotykają się 
z klientami na tajnych kompletach. Wyjście do lasu kończy 

się rujnacją domowego budżetu, a na ulicach trwa narodowa maskarada. Nawiązu-
jąc do tradycji sprzed lat ukonstytuowała się Pocztowa Rada Ocalenia Narodowego 
(PRONCIE) i zajęła się produkcją makulatury w ramach drugiego zamachu majowe-
go; na Okęciu Premier przewodzi uroczystości rozładowania samolotu z masecz-
kami (ze sfałszowanym certyfikatem) i znów – jak niegdyś – ludzie w mundurach 
poczuli krew, wszak przez parę dziesiątków lat cierpieli w milczeniu tęskniąc za PRL, 
aż wreszcie reaktywowane ZOMO wyciągnęło z kufrów mundury zbrojnego ra-
mienia jedynej słusznej partii i pałują naiwnych, którzy uwierzyli, że przysługują 
im jakieś prawa człowieka i obywatela. Odbyły się prezydenckie wybory, które się 
nie odbyły, co zresztą nie ma większego znaczenia, ponieważ ich zwycięzcą może 
być tylko ten przez Prezesa namaszczony i stanie się to prędzej czy później, bo 
władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. A jak ci się nie spodoba Obywatelu, to 
30.000 złotych kary. Państwo zamieniło się w platformę crowdfundingową; jest to 
bowiem państwo składkowe. Ponieważ pieniądze podatników zostały roztrwonio-
ne na łapówki wyborcze (patrz: władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy) i szczujnię 
publiczną, ostatnie tchnienie służby zdrowia podtrzymuje 6 kondensatorów tle-
nu zakupionych dla szpitali przez OIRP w Katowicach i społeczna dobroczynność, 
czyli po raz kolejny dawać mamy pieniądze na to, za co już raz w składkach ZUS 
zapłaciliśmy. Gdy płonie Biebrzański Park Narodowy okazuje się, że na strażaków 
znów trzeba się oskładkować, bo nasze pieniądze zostały wydane na nagrody, dla 
tych którym po prostu się się należały. W przerwach reklamowych komunikatów 
o kolejnych zbiórkach na cele teoretycznie finansowane z naszych podatków jest 
już więcej, niż zachęt do kupowania pasty do zębów i proszków do prania. Le-
karzom pozostałym w kraju wbrew wrzaskom partii rządzącej (za granicę, niech 
jadą!...) grozi pobicie, tłuczone są szyby w oknach i dewastowane samochody, więc 

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

DO NAS, O NAS...
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do szczęśliwych policzyć tych można, których wraz z pacjentami porzucono za 
drzwiami oddziałów zabitych deskami. Dzielny lud miast i wsi wzmożony chrześ-
cijańską miłością bliźniego opluwa Wietnamczyków i wrzeszczy, żeby Chińczyków 
do gazu... Jak odkrywa to doktor Bernard Rieux, główny bohater powieści Alber-
ta Camusa „Dżuma”, w czasie zarazy człowiek pokazuje swoje najgorsze oblicze, 
bowiem każdy z nas nosi w sobie dżumę, a bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie 
znika. Jedyna dobra wiadomość, to ta chyba, że w kwietniu obecnego roku GUS 
odnotował o 2,4 tysiące mniej zgonów, niż w kwietniu roku ubiegłego, co tłuma-
czy się w ten sposób, że sparaliżowana koronawirusem służba zdrowia przestała 
zajmować się pacjentami dotkniętymi innymi chorobami i dzięki temu żyją. 

Prawo. Towarzyszyło nam w Babilonie (kodeks Hammurabiego), rozkwitło 
w czasach rzymskich i kodeksie Justyniana (też miał swojego koronawirusa: dżu-
mę, czyli można przestrzegać prawa w czasach zarazy), przekształcało się, szuka-
ło drogi, miało swoje czarne plamy w historii (Carl Schmitt), ale i piękne (Gustav 
Radbruch), przez wieki tworzyło i współorganizowało państwa i społeczeństwa, 
docierało do najdalszych zakątków globu, aż nagle, tu, w Polsce, na przedmurzu 
jak lubimy to powiedzieć, wzięło i zanikło. Nie można powiedzieć, że niepostrze-
żenie, jakiś czas kręciło się tu i tam, raz lepsze raz gorsze, może przez to, że nie-
doceniane, gwałcone, czasem budzące politowanie, wreszcie poszło sobie i nie 
ma prawa. I nic nie ma i nie będzie, jak powiedział klasyk z Białegostoku. Wszak 
już zamknęły się wydziały prawa, stróż pogonił aplikantów OIRP w Katowicach 
i słusznie skądinąd, bo czegóż to mają uczyć profesorowie? Że najwyższą władzą 
w Państwie Polskim jest jeden pan z drugim panem, z mocą odwołania wyborów 
wieczorem przy herbatce? Że w parlamencie rozsiadł się mrożkowski Edek, przy 
wyczynach którego najazd Hunów wydaje się sąsiedzkim nieporozumieniem, że 
w budynku po Trybunale Konstytucyjnym funkcjonuje punkt usługowy z wyroka-
mi na zlecenie, a po Sądzie Najwyższym kręci się tłumek indywiduów nieprawego 
pochodzenia z togami na ramieniu, choć ani sędziami, ani pełnomocnikami nie są 
jako żywo... Proces gnilny praworządności tu właśnie dobiega końca: w gabinecie 
I Prezesa SN, zarezerwowanym dla pierwszego pośród sędziów, rozsiadł się partyj-
ny komisarz znany z nocnych występów w pidżamie naćpany grzybkami i bruka. 
Z ostatniej chwili: zastąpiony został jesienią średniowiecza. Kto nam to ufundował? 
Lubimy nazywać zdarzenia, więc odruchowo wskazujemy tego, tamtego, i jeszcze 
tego. Błąd. R.S. Robins z Instytutu Historii Nauki w Londynie oraz J.M. Post z George 
Washington University w dziele „Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawi-
ści” opisuje politykę, jako świat, który przyciąga ludzi z osobowością paranoicz-
ną; potrzebują oni wrogów i tym potrafią przyciągnąć miliony, bo nic innego nie 
potrafi być silniejszym spoiwem, jak nienawiść głupców, wspólnota w kłamstwie, 
pragnienie odwetu i lęk przed odpowiedzialnością. Sięgamy dalej: filozofka Agata 

DO NAS, O NAS...
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Bielik-Robson pisze o ludziach u progu wolności strąconych do szeolu1. Do ab-
solutnego niebytu. „Zostali wykluczeni ze wspólnoty i obmówieni jako szaleńcy. 
Wariaci. I teraz wracają jako zombie. Wracają z rejonów śmierci, z rejonów społecz-
nego wygnania. I jak to zombie mają jeden niesamowity power: zemstę. Niech 
spłonie świat!… Czy inaczej było z Savonarolą, Robespierre’m i wielkimi totalita-
ryzmami ubiegłego wieku?” Do dziś psychologowie się biedzą nad odpowiedzią, 
jak to możliwe jest, by tak wielu w zetknięciu z ewidentnie chorymi stanami świa-
domości wyzbyło się sumienia, rozumu, naturalnej godności człowieka i jak raby 
podążyło za fałszywym prorokiem nie akolitami już będąc, lecz wyznawcami do 
ostatniej chwili gnając w otchłań, pociągając za sobą narody. Zdziwienie jest nie na 
miejscu, gdy prawie 70 proc. Polaków nie umie czytać ze zrozumieniem (badanie 
OECD i PISA), trzy czwarte nie potrafi na podstawie rozkładu jazdy odpowiedzieć 
prawidłowo, o której odchodzi wieczorem ostatni autobus (badania prof. Ireneusza 
Białeckiego), a na to nakłada się aksjomat Cole’a: suma inteligencji na planecie jest 
stała, liczba ludności rośnie. Twórcy Konstytucji 3 Maja mądrze przewidzieli coś, 
co umknęło współczesnym liberalnym pięknoduchom, jakby oni wtedy, w XVIII 
wieku, chcieli zapobiec upadkowi Polski, który ponowił się ponad 200 lat później: 
wprowadzili cenzus majątkowy wyborcy. Miał wyeliminować zjawisko kupowania 
głosów gołoty (teraz: „g” przekształciło się „h”), dostrzegali, że motywem odda-
wania głosu lub kandydowania na jakikolwiek urząd elekcyjny była chęć zarobku, 
z życia politycznego chcieli pozbyć się masy, która nie zastanawia się nad dobrem 
Rzeczypospolitej, ale po prostu patrzy, kto da więcej za ich głos. Za sprawą zabor-
ców, niestety, również z naszym udziałem i na nasze nieszczęście Konstytucja 3 
Maja upadła i dzisiaj mamy odpowiedź, kto nam ufundował ten los. Nie pokazujmy 
palcem tego, czy innego człowieka, to nie jego imię, to miliony. 

W minorowym nastroju kończyć będziemy lekturę rubryki „To nas dotyczy” ko-
legi Zenona Klatki, a cóż innego mógł znaleźć dla nas w świecie upadłym i pełnym 
chaosu? A dalej będzie już tylko coraz gorzej: prof. Rafał Adamus pisze o globalnej 
niewypłacalności, dr hab. Tomasz Kubalica o prawdziwej, szczerej, odpowiedniej 
w czasach zarazy zawiści; dr Aleksander Chmiel o magicznym myśleniu, w rodzaju: 
przyjdzie szczepionka i posprząta… Nie posprząta. Na długo możemy zapomnieć 
o powtórzeniu podróży kolegi Krystiana Juraszczyka, a i lekcja hiszpańskiego pani 
Laury Klepacz i prof. Zygmunta Tobora długo nikomu się nie przyda. Muzyka jesz-
cze gra w felietonie koleżanki Marii Nogaj, na Tytaniku… 

Marek Wojewoda – Redaktor Naczelny 

1 – w Starym Testamencie, a przede wszystkim we wczesnym judaizmie, miejsce pobytu 
zmarłych, pozbawionych wszelkiej radości istnienia i życia. 

DO NAS, O NAS...
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WIADOMOŚCI Z IZBY, KTÓRYCH NIE BYŁO #2

Epidemia paraliżuje Polskę, pan-
demia zatrzymała cały świat. Samo-
loty nie latają, statki nie pływają, 
całe branże gospodarki pogrążają 
się w niebycie. Wszystko czym ży-
liśmy i cieszyliśmy się jeszcze kilka 
miesięcy temu zniknęło, rozmyło się 
jak niewyraźne wspomnienie wa-
kacji w dzieciństwie. Zniknął sport, 
zniknęły wydarzenia kulturalne, 
spotkania towarzyskie, w restaura-
cjach pogaszono światła. Odwoła-
no największe imprezy, rzecz bez 
precedensu od czasu wojny. Na 
przestrzeni jednego kwartału z oby-
wateli Europy staliśmy się zarośnię-
tymi mieszkańcami większych lub 
mniejszych Szuflandii, dla których 
szczytem marzeń stała się poranna 
przebieżka, popołudniowy spacer, 
o luksusie wizyty u fryzjera nawet 
nie wspominając. Rozpadliśmy się 
społecznie na pojedyncze komórki, 
zdefragmentowaliśmy się zupełnie. 

Oczywiście odwołaliśmy, co było 
do odwołania, czego rząd nie odwo-
łał za nas. Nie odbyły się zaplanowa-
ne kolokwia, egzaminy, spektakle, 
koncerty, szkolenia, spadły z kalen-

darza sportowego tenisowe i bad-
mintonowe mistrzostwa Śląska, nie 
odbędą się też tenisowe mistrzostwa 
Polski prawników. Co do tej ostatniej 
imprezy nadzieja tliła się do same-
go końca. Rząd rozpoczął odmraża-
nie, uwolnił tenisistów ze sportowej 
kwarantanny, jako jedni z nielicznych 
sportowców mogli poczuć się prawie 
jak dawniej. Rozesłaliśmy wici. Odpo-
wiedź koleżanek i kolegów była na-
tychmiastowa. Dużo głosów popar-
cia, dużo optymizmu, wiele ciepłych 
słów i choć wielu z was deklarowało 
chęć przyjazdu, to jednak ostatecz-
nie nie podjęliśmy tak dużego ryzyka, 
żeby organizować Mistrzostwa Pol-
ski podczas epidemii. Z perspektywy 
tego, co od początku maja dzieje się 
na Śląsku, wydaje się to być słuszną 
decyzją. Nie mniej jednak dziękując 
za moc życzliwości rozważamy prze-
niesienie turnieju na wrzesień. 

Wszystkiego jednak przenieść się 
nie da. Próżnia w jaką wszyscy wpad-
liśmy odessała skutecznie to co nie-
zbędne od tego co jest tylko kolo-
rową ozdobą naszej rzeczywistości. 
Kiedy wrócimy do normalności? Nikt 
nie wie. Gdzieniegdzie słychać już 
głosy, że nawet nie powinniśmy: nie 
wracajmy do „normalności”, „normal-
ność” nie działała! Patrząc na to, co 
dzieje się chociażby w bieżącej po-
lityce, trudno się z takim stwierdze-
niem nie zgodzić… 

W grudniowych Wiadomościach 
z Izby bawiliśmy się konwencją, two-
rzyliśmy fakenewsy, pisaliśmy o wy-
darzeniach, których nie było, a które 

r�pr� 
Maciej Czajkowski    
rzecznik prasowy 
OIRP Katowice
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mogłyby zaistnieć. Życie jest prze-
wrotne i kpi z kpiarzy, karząc nam 
dzisiaj pisać o wydarzeniach, których 
nie było, a powinny być. Jednak są 
też i piękne zwroty akcji. W grudniu 
pisaliśmy o Balu Aplikantów i po tym 
stuknięciu w stół jakże dźwięcznie 
odezwały się nożyce. Nie był to bal, 
ale impreza, nie było smokingów ani 
dań degustacyjnych, ale to nie ma 
znaczenia, bo najbardziej cieszy fakt, 
że nasza aplikacja znów się integruje. 
O tym jak ważne jest to dla was sa-
mych, drodzy Aplikanci, przekonacie 
się w przyszłości, teraz możecie nam 
tylko uwierzyć na słowo.

E-IZBA

Jeszcze kilka miesięcy temu w cza-
sach przedwirusowych wielu z nas 
przedrostek „e” kojarzył się w prakty-
ce głównie z jakże polskim „e tam…”. 
No dobrze, może przesadzam, robili-
śmy e-zakupy… ktoś może zrobił ja-
kieś e-szkolenie…, ale żeby chodzić 
do e-muzeum, zwiedzać e-zabytki? 
Teraz wszystko jest „e-coś tam”, więc 
OIRP w Katowicach nie mogła pozo-
stać w tyle. 

Pierwszym krokiem było utrzy-
manie funkcjonowania i komunikacji 
mostka kapitańskiego z resztą okrętu. 
Rozpoczęły się zebrania prezydium 
naszej rady on-line. Nie można po-
wiedzieć, że wszyscy z takiego obrotu 
spraw byli zadowoleni, ale na pewno 
wszyscy stanęli na wysokości zada-
nia. Wespół zespół i bez względu na 
wcześniejsze doświadczenia w sieci 
całe prezydium od marca hula na zoo-

mie aż miło się ogląda. Następna była 
cała Rada. Ten niezwykle ważny organ 
naszego samorządu również sprostał 
wyzwaniom trudnego czasu korona-
zarazy. Wspaniała stuprocentowa fre-
kwencja kolejny raz udowodniła to, 
o czym doskonale wiedzą nasi klienci, 
że radcowie prawni nie tylko nadążają, 
ale wręcz wyprzedzają zmiany. 

Aplikacja działa na nauczaniu zdal-
nym. W chwili obecnej testowane są 
różne warianty wprowadzenia dal-
szych udoskonaleń co do prowadzo-
nych zajęć z wykorzystaniem interne-
tu. To samo dotyczy zresztą szkoleń. 
OIRP w Katowicach chce wzbogacić 
ofertę szkoleniową online, która już 
jest dostępna na stronach Krajowej 
Izby Radców Prawnych. 

I znów jest okazja do krótkiej re-
fleksji, zwłaszcza że czasu na nią jak-
by więcej od momentu, gdy świat się 
zatrzymał. Czy jest jeszcze szansa na 
powrót do tego, co było, nawet gdy 
nauczymy się żyć z koronawirusem? 
Czy oczywista potrzeba życia w gru-
pie będzie wystarczającym motywa-
torem do odbudowywania starych 
schematów? Czy może zaczniemy 
funkcjonować dychotomicznie poło-
wą ciała w „realu”, a połową umysłu „w 
sieci”… Odpowiedzi na te pytania ży-
cie udzieli nam z pewnością szybciej 
niż chcielibyśmy ich usłyszeć…

NASZA IZBA POMAGA ŚLĄSKIM SZPITALOM

Do Zespołu Szpitali Miejskich 
w Chorzowie przy ul. Strzelców By-
tomskich oraz do Szpitala Rejonowe-
go im. J. Rostka w Raciborzu trafiło 

WIADOMOŚCI Z IZBY
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sześć koncentratorów tlenu zakupio-
nych przez samorząd radców praw-
nych z Katowic. Jest to wysokiej kla-
sy sprzęt medyczny dedykowany dla 
pacjentów, dla których tlenoterapia 
jest ważnym, podtrzymującym życie 
wsparciem w walce z chorobą. W cza-
sach walki z koronawirusem wykorzy-
stuje się je do pomocy w oddychaniu 
między innymi pacjentom, którzy nie 
muszą już korzystać z pomocy respi-
ratorów. Koszt zakupu jednego urzą-
dzenia to ok. 5000 zł. 

W piątek 10 kwietnia Okręgowa 
Izba Radców Prawnych w Katowicach 
podjęła uchwałę w sprawie wsparcia 
finansowego placówek medycznych 
w związku ze stanem epidemii ogło-
szonym z powodu COVID-19. 

– Nasza Izba i samorząd radców 
prawnych od zawsze organizował 
i brał udział w przedsięwzięciach 
pro bono – wspominał Dziekan ka-
towickiej Izby, radca prawny Ryszard 
Ostrowski w licznych wywiadach. 
– W tym trudnym czasie nasi radco-
wie udzielają nieodpłatnych porad 
prawnych, organizujemy pomoc 
materialną dla seniorów, ale gdy epi-
demia przybrała tak dramatyczne 
rozmiary jasne stało się dla nas, że 
nadszedł czas na bardziej wymierną 
pomoc. Postanowiliśmy wesprzeć 
szpitale, które stoją na pierwszej li-
nii walki z wirusem. Zakupione przez 
OIRP w Katowicach urządzenia będą 
służyć nie tylko w czasie epidemii, ale 
przydadzą się również w późniejszym 
funkcjonowaniu oddziałów zakaź-
nych i geriatrycznych.

Koncentratory tlenu dotarły do 
katowickiej Izby Radców Prawnych 
tydzień później w piątek 17 kwietnia. 
Zakup sprzętu i przede wszystkim 
jego wybór był wcześniej konsulto-
wany z wybranymi placówkami. Jak 
bowiem dowiedzieliśmy się, nie tylko 
respiratory były i są kluczowym sprzę-
tem w walce z koronawirusem. Kon-
centratory służą bowiem zarówno na 
samych oddziałach, jak i są czasowo 
udostępniane chorym osobom po 
wypisaniu do domów, do czasu gdy 
nie zakupią one podobnych urzą-
dzeń we własnym zakresie z pomocą 
dofinansowania z NFZ. Cieszymy się, 
że w ten skromny sposób również 
samorząd radcowski wsparł pierw-
szą linię walki z epidemią, co wydaje 
się być niezmiernie ważne w czasie, 
w którym służba zdrowia nie mogła-
by obejść się bez bezinteresownej 
pomocy pozarządowej.

(NIE) WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Trzynastego maja przeczytałem 
na stronie Ministerstwa Sprawied-
liwości, że ministerstwo to stawia 
na mediacje. Zapewne czytając tę 
wiadomość z Izby w okolicach poło-
wy czerwca będą Państwo już dużo 
mądrzejsi o fakty w trakcie pisania 
tej wiadomości z Izby nieznane, bę-
dziecie wiedzieli z jakim skutkiem 
realizowany jest wielki program od-
mrażania kraju (notabene zima może 
być o Polskę spokojna, nie musi się 
w ogóle pojawiać, a i tak kraj uda się 
jakoś zamrozić, lokalizację na Krainę 
Lodu 3 mamy już właściwie zaklepa-

WIADOMOŚCI Z IZBY
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ną), będziecie Państwo wiedzieć, czy 
Śląsk udało się obronić przed korona-
-zalewem jak niegdyś wrocławski rynek, 
być może nawet niektóre nasze kole-
żanki i koledzy wezmą udział w jakiejś 
rozprawie. Mnie w każdym bądź razie 
stawianie na mediacje nie dziwi, skoro 
nikt nie wie, kiedy w końcu wymiar spra-
wiedliwości wyłoni się z niebytu.

Każdy z nas ma jakieś „kwiatki”, które 
wyciąga przy okazji zbiorowego narze-
kania na zawodową codzienność. Ja 
mam sprawę apelacyjną zainicjowaną 
przez przegrany bank w grudniu 2018 
po niszczącym dla nich wyroku SO 
w Gliwicach. Od półtora roku mój klient 
dzwoni do mnie i pyta, kiedy wreszcie 
będzie mógł spać spokojnie. Kiedy nie 
będzie się musiał zastanawiać, skąd 
wziąć pieniądze, żeby spłacić bank, 
gdyby jednak apelacja banku została 
uwzględniona. I dlaczego, jeśli przyj-
dzie mu zwrócić należność, dopłaci do 
tego słone, kilkuletnie odsetki… Jak 
wytłumaczyć klientom, że ich sprawa, 
nie łapie się do kategorii „pilnych”, choć 
jest dla nich sprawą życiową. Jak wy-

tłumaczyć, że można pójść do galerii, 
można stać pół dnia w dyskoncie, moż-
na grać w tenisa, a nawet ostatecznie 
pójść do fryzjera, ale sądzić się nie moż-
na? Kiedy ostatnio widzieliśmy kolejki 
do sali rozpraw? W jakim sądzie ludzie 
stali półtora godziny, aby wysłuchać 
ustnego uzasadnienia do wyroku? Ja 
takich sądów nie znam, o takich sytu-
acjach nie słyszałem. Mimo to przed 
sklepem meblowym po nową kuchnię 
kolejkować można, ale po sprawiedli-
wość to już nie, sorry, COVID. Więc za-
miast przyznawania kolejnego medalu 
za „wyjątkowe” osiągnięcia dla wymiaru 
sprawiedliwości: (https://www.gov.pl/
web/sprawiedliwosc/medal-zasluzo-
ny-dla-wymiaru-sprawiedliwosci-za-
-ochrone-zycia), chciałbym poznać 
oficjalne stanowisko Ministerstwa 
Sprawiedliwości w kwestii odpowie-
dzi na pytanie mojego klienta, kiedy 
w końcu ktoś będzie mógł zająć się 
jego sprawą. Bo odpowiedź na pytanie 
o wyniki reformy systemu każdy z nas 
może udzielić już od dawna…

Maciej Czajkowski
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I niech nikt 
nie mówi, że sa-
morząd radców 
prawnych nie 
wytycza naj-
nowocześniej-
szych, nowa-
torskich, wręcz 
kreatywnych 
kierunków roz-

woju całego społeczeństwa, ba!... 
całego Państwa Polskiego tworząc 
nowe rozwiązania ustrojowe nie-
znane wcześniej od czasów demo-
kracji ateńskiej i przyjmowane przy 
powszechnym poparciu narodu, z 
aplauzem niemalże. Bo kto, 
jak nie samorząd radców 
prawnych po raz pierwszy 
zorganizował Zjazd który 
był, ale się nie odbył? Czyż 
nie jest tak, że władze naj-
wyższe nie powinny wypła-
cić samorządowi radcow-
skiemu tantiemy autorskiej 
za wykorzystanie idei zorga-
nizowania wyborów prezy-
denckich, które się odbyły, 
ale ich nie było? Wasz Korespondent 
już pieści w myślach tę wielką kwo-
tę, równą co najmniej kwocie, która 
odjęta została służbie zdrowia na 
hejt publiczny tuż przed epidemią 
koronawirusa. Kupilibyśmy sobie 
Belweder na siedzibę Prezesa. Na-
szego Prezesa. 

Tuż przed nastaniem wspomnia-
nego koronawirusa, a raczej szaleń-
stwa koronawirusa, Krajowa Rada 
Radców Prawnych zdążyła zebrać 

się w całkowicie „normalnym” trybie 
w dniach 6/7 marca 2020 roku. Jak 
co roku posiedzeniu Rady towarzy-
szył finał XII edycji Konkursu Krysz-
tałowego Serca Radcy Prawnego; do 
laureatów Konkursu wyróżnionych 
za bezinteresowną pomoc dla bez-
radnych, zagubionych, dotkniętych 
zgryzotą, przybył prof. Adam Bod-
nar, Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Laureatem z OIRP w Katowicach 
został radca prawny Mariusz Siwoń, 
jest założycielem Fundacji Novum 
Spatium, poświęcającej się pracy na 
rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzin. 

Walnie przyczynił się do powsta-
nia w Zabrzu dwóch bezpłatnych 
szkół niepublicznych dla młodzieży 
niepełnosprawnej, inicjował utwo-
rzenie w Zabrzu mieszkania chronio-
nego oraz świetlicy dla absolwen-
tów szkół Fundacji. 

Spora część posiedzenia po-
święcona była sprawie zmian w Re-
gulaminie działalności samorządu 
radców prawnych i jego organów 
w obliczu nadciągających, spodzie-

A W KRAJOWEJ RADZIE...
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wanych już wtedy problemów ko-
munikacyjnych i organizacyjnych 
w związku z sytuacją epidemiolo-
giczną. Wszak rzutuje to na formułę 
funkcjonowania organów, szkolenia 
radców prawnych, prowadzi do cał-
kowitego przeorientowania zasad 
organizacji aplikacji. Takie ćwiczenia 
z wymyślania wszystkiego na nowo. 

I to wszystko pojawia się w roku 
wyborczym i choć mamy już do-
świadczenia w zwoływaniu zjazdów, 
które się nie odbywają, to rządu nic 
nie przebije, nie byłoby dobrze się 
powtarzać. Dlatego Krajowa Rada 
powołała przygotowawcze zespoły 
problemowe do spraw opracowania 

projektu wytycznych działania sa-
morządu radców prawnych na lata 
2020–2024, do spraw opracowania 
propozycji zasad przeprowadzania 
wyborów do organów samorządu, 
liczby członków tych organów oraz 
trybu ich odwoływania, a także za-
sad podejmowania uchwał przez or-
gany samorządu; do spraw opraco-
wania propozycji zmian przepisów 
Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz 
Regulaminu wykonywania zawodu 
radcy prawnego. Powołana została 
Krajowa Komisja Wyborcza, a zatem 
do zobaczenia w listopadzie bieżą-
cego roku – albo i nie. 

Wasz Korespondent

A W KRAJOWEJ RADZIE...
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ZMARŁ ANDRZEJ HANUSZ
Był wieloletnim członkiem KRRP, jej wiceprezesem i dziekanem mało-

polskiej Izby. Współtworzył nasz samorząd i przez wiele lat angażował 
się w jego pożądany rozwój. Jego kultura osobista była przykładem,  
a jego przyjaźń wyróżnieniem.

DOBIEGŁY KOŃCA KADENCJE 
I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf oraz Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Wyborczej, b. sędziego TK, adwokata Wojciecha Herme-
lińskiego. Z własnej woli zrezygnował sędzia Sądu Najwyższego kierujący Wy-
działem Karnym Stanisław Zabłocki (który uzasadnił odejście uchwaleniem 
ustawy kagańcowej wywołującej „stan nierozwiązywalnego napięcia między 
sędziowskimi sumieniami a regulacjami wprowadzonymi ostatnio do systemu 
prawa”.) 

Postawa tych osób w trudnych czasach przypominała prawnikom, że 
również w życiu zawodowym i publicznym należy kierować się zasadami. 
Zasłużyli na nasz szacunek�

TO NAS DOTYCZY 
r�pr� Zenon Klatka

ZMARŁ ANDRZEJ HANUSZ  •  DOBIEGŁY KOŃCA KADENCJE   
•  10 MAJA WIECZOREM  •  ZNOWU WYBORY PODWÓJNE  •   TRZY WYPO-
WIEDZI  •  JERZY ZAJADŁO O ETYCE PRAWNICZEJ  •  SĘDZIOM – POMNIK 
ALBO HEJT  •  WSZYSTKO JUŻ BYŁO?  •   NIE BÓJMY SIĘ TAKICH ZARZU-
TÓW  •  LEKCJA PARLAMENTARYZMU  •  DIALOG NA SALI SĄDOWEJ CZY-
LI ĆWICZENIA Z ETYKI ZAWODOWEJ  •  KRÓTKO…  •  LEKTURY  •  CYTAT 
NA KONIEC RUBRYKI
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10 MAJA WIECZOREM
10 maja wybory były albo i nie; nie było głosowania, ale była cisza wyborcza. 

Z wysiłkiem i późno anulowana. Było też coś, co Sąd Najwyższy rzekomo musi 
unieważniać, albo i nie. Najważniejszym podmiotem tych wspaniałych rozrywek 
umysłowych okazała się Państwowa Komisja Wyborcza uprzednio ustawowo 
prawie zepchnięta w niebyt, a teraz musi sporządzić sprawozdanie, nad którym 
pochyli się Sąd Najwyższy, Parlament, Zwyczajny Poseł wraz z chmarą mędrców  
z jego otoczenia. A Marszałkini sejmu i tak zawsze może zmienić termin wyborów, 
a nawet zdanie. To wszystko dla Nas, o Nas i bez Nas. 

ZNOWU WYBORY� PODWÓJNE�
Zaczęło się od spotkania delegatów nazwanego Zjazdem. Kry-

tyczne opinie środowiska pozostały bez echa, pomimo obietnic do-
konania niezbędnych zmian regulaminowych. Potem politycy i ich 
prawnicy skompromitowali organizację wyborów prezydenckich.  
Strach pomyśleć, że to nie koniec, bo nadal trzeba wybrać prezydenta  
i odbyć radcowski Zjazd – regulaminowy i z dobrymi intencjami�

Nauczyliśmy się czegoś?

TRZY WYPOWIEDZI
Władza i związani z nią prawnicy, a także niektóre media robią wiele, by 

utrudnić opinii publicznej prawidłową ocenę „wtrącania się” UE w sprawy 
polskiego wymiaru sprawiedliwości� 

Przytaczam więc fragmenty wypowiedzi Prezesa TSUE prof. Koenema Le-
naertsea (Belga), byłego sędziego TSUE prof. Marka Safjana oraz publicysty 
prasy niemieckiej i polskiej Klausa Bachmanna. 

Profesor Koenem Lenaerts: „wszystkie państwa członkowskie zobowią-
zały się do przestrzegania wartości takich jak: poszanowanie godności osoby 
ludzkiej, wolność, demokracja, rządy prawa i prawa człowieka. I dlatego pań-
stwa muszą sobie ufać – bo wszystkie są zobowiązane (do tego) w swoich 
krajowych porządkach prawnych… Argument, że „Unia wtrąca się w kompe-
tencje krajowe” rozmija się z sednem sprawy.  Dopiero gdy państwa, szanują 
ten wspólny fundament, mogą dokonywać własnych wyborów w kwestiach, 
które dotyczą krajowych kompetencji… Nie może być żadnego nieporo-
zumienia co do zasady pierwszeństwa prawa unijnego… Jedność prawa 
Unii… to ostateczna gwarancja równości… Wszystkie państwa członkow-
skie zgodziły się na przekazanie Unii określonych kompetencji… Prawo UE 
jest LEX Terrae, Prawem Ziemi… Państwa muszą je szanować… Sądy 
krajowe podlegają zasadzie pierwszeństwa prawa unijnego… i muszą 
decydować, gdy to konieczne, że przepis prawa krajowego w konkretnej 
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sprawie musi zostać pominięty… Sędziowie cieszą się wolnością wypowiedzi 
związaną z podstawowymi zasadami porządku prawnego UE”. 

Profesor Marek Safjan: „Konstytucja, godząc się na przekazanie określo-
nych suwerennych kompetencji państwa na rzecz UE, otwiera drogę do… uz-
nawania prawa europejskiego… za obowiązującą w naszym kraju część po-
rządku prawnego… Zgodziliśmy się na to, aby uczestniczyć w przestrzeni 
prawnej Unii, respektować jej wspólne zasady i wartości, kierować się 
zasadą lojalnego współdziałania oraz zasadą wzajemnego zaufania… 
TSUE ( jest) gwarantem przestrzegania prawa europejskiego oraz jednolite-
go, przewidywalnego i efektywnego (jego) stosowania… Orzeczenie TK  
o zgodności ustawy z polską Konstytucją nie przesądza jeszcze o zgod-
ności tej ustawy z prawem Unii”�

Klaus Bachmann: (oceniając przyjęcie ustawy dyscyplinującej) „Euro-
pejska współpraca w obrębie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości 
będzie stopniowo, krok po kroku, wygaszana… Niemal wszystkie ważne 
ustrojowe sprawy Polski będą rozstrzygane nie w kraju i nie w dialogu…” 

Jerzy Zajadło o etyce prawniczej
 Jeśli jesteś zniesmaczony poglądami głoszonymi publicznie przez wielu praw-
ników, albo ich uczestniczeniem we władzach publicznych, lub doradzaniem 
im, to przeczytaj to co poniżej.
 Profesor Jerzy Zajadło zasady deontologicznej etyki prawniczej tak opisuje:

1.  Rzetelna opinia o obowiązującym prawie;
2.  Wszechstronna informacja o prawnych ograniczeniach władzy;
3.  Szczególna odpowiedzialność ze względu na brak sądowej kontroli do-

radztwa;
4.  Uwzględnianie z jednej strony, polityki, w drugiej zaś, dotychczasowej tra-

dycji;
5.  Uwzględnianie stanowiska wszystkich trzech władz w ramach podziału 

władzy;
6.  Jasność i pisemna forma opinii;
7. Najwyższa profesjonalna jakość doradztwa;
8. Uwzględnianie wszystkich istniejących opinii;
9. Uprzedni charakter opinii w stosunku do decyzji mocodawcy;

10. Działanie w granicach kompetencji…
Dodaje też, że nie wolno nam więc dokonywać poświęcenia tych para-

dygmatów w celu osiągnięcia doraźnych celów politycznych, ponieważ w 
przeciwnym wypadku prawoznawstwo przestaje być nauką czy nawet 
wysoko profesjonalnym rzemiosłem staje się kuglarstwem i stekiem ko-
niunkturalnych bredni w sosie upolitycznienia� 
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Jerzy Zajadło, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor wielu monografii 
i laureat nagród naukowych – w książce pt. Minima Iuridica – w „Bibliotece Pa-
lestry” 2019.

SĘDZIOM – POMNIK ALBO HEJT
Lordowi Mansfieldowi (o nim w poprzednim numerze) po śmierci wy-

stawiono w 1801 roku w Westminster Abbey pomnik z białego marmuru 
przedstawiający „majestatycznego sędziego” w peruce i todze, ze zwojem 
pergaminu, otoczonego przez 3 postacie kobiet – symbolizujące: sprawied-
liwość (waga), mądrość (księga) i śmierć. Inskrypcja porównuje go między 
innymi do Cycerona. 

A u nas cyniczni politycy i bezrozumne media niszczą praworządność, 
a część społeczeństwa upamiętnia współczesnych wybitnych prawników 
hejtami. 

WSZYSTKO JUŻ BYŁO?
„Miasta posiadają szpitale dla nieuleczalnych nudziarzy… pomniki sław-

nych obywateli co 50 lat podlegają ocenie estetycznej i niektóre są usuwa-
ne…” W obiegu są dwie różne waluty… Głównym przedmiotem nauczania 
jest hipotetyka, która ma otworzyć oczy i przygotować na najdziw-
niejsze i niemożliwe ewentualności, bo życie kierowane jedynie roz-
sądkiem stałoby się nieznośne… Mieszkańcy genialność lekceważą, bo 
każdy ich zdaniem jest mniej lub bardziej geniuszem… Grupę radykalnych 
profesorów zrzesza TOWARZYSTWO NA RZECZ CAŁKOWITEGO WYMAZANIA 
PRZESZŁOŚCI… Kuracją przestępców zajmują się prostowacze (ich przygo-
towanie obejmuje uprawianie kolejno każdego grzechu)… Gdy mieszkań-
cy są do czegoś przekonani to przejmują to za zasadę postępowania  
i zatracają wszelki krytycyzm���  Niech tylko poczują, że sprawa, w któ-
rą się wdali cuchnie – zatykają nosy… Zagniewani Bogowie karzą raczej 
pierwszą osobę z brzegu niż winowajcę.

To nie jest reportaż z polskiej teraźniejszości, bądź nieodległej przyszłości. 
To opis królestwa EJDŹIN, zawarty w książce Samuela Butlera „EJDŹIN albo za 
górami” – Londyn 1862

NIE BÓJMY SIĘ TAKICH ZARZUTÓW
Wiceminister sprawiedliwości uznała, iż wnioski profesjonalnych pełno-

mocników o wyłączenie sędziów powołanych przez obecną KRS dążą 
do przedłużenia postępowania, a więc stanowią nadużycie podlegające 
ocenie z punktu widzenia etyki zawodowej� KRRP wyraziście przypoi-
mniała zasady etyczną naszego zawodu, że sumienny i uczciwy pełno-
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mocnik jest zobowiązany do najlepszej ochrony interesów klienta, a więc w 
konkretnych okolicznościach też do złożenia wniosku opartego na ocenie 
prawa w kategoriach aksjologicznych� 

LEKCJA PARLAMENTARYZMU
Po 10 latach odszedł (dobrowolnie) z urzędu spikera Izby Gmin chary-

zmatyczny orator i sarkastyczny mistrz dyscyplinowania posłów (pamiętamy 
jego OOOOORRRRDEEERR) – John Bercow. Bercow odnosząc się do wypo-
wiedzi posłów iż „druga strona” nie szanuje wyników referendum w sprawie 
Brexitu wypowiedział słowa, które nasi posłowe powinni sobie powtarzać 
codziennie: „Głosując tak, jak uważacie za stosowne, na jakikolwiek 
polityczny temat, jako członkowie parlamentu, nigdy nie jesteście 
buntownikami, nie jesteście zdrajcami, nie jesteście malkontentami, 
nie jesteście wrogami narodu�” 

Autor artykułu na jego temat napisał: „nie tylko treść, ale i styl debaty 
ma znaczenie, ponieważ jeśli demokraci kłócą się ze sobą w zbyt agre-
sywny sposób legitymizuje to wrogów demokracji� W demokracji nie 
powinien się liczyć poziom decybeli… tendencja internetowych wojow-
ników do wyrażania się w najbardziej agresywny sposób może doprowadzić 
ludzi do przekonania, że zastraszanie, nękanie, groźby lub przemoc wobec 
tych którzy się z nami nie zgadzają, są ok”. 

DIALOG NA SALI SĄDOWEJ, CZYLI ĆWICZENIE Z ETYKI ZAWODOWEJ
Znany nam już Lord Mansfield zamierzał kontynuować rozprawę następnego 

dnia, a byłby to Wielki Piątek. Adwokat Davy zwrócił się do niego: „Wasza Wiel-
możność byłby pierwszym sędzią od czasów Poncjusza Piłata, który to zrobił”. 
Innym razem ten sędzia zniecierpliwiony skomplikowanym wywodem praw-
nika oświadczył: „gdyby takie miało być prawo, Sir, musiałbym spalić wszystkie 
swoje książki”, Davy odpowiedział: ”Lepiej je przeczytać Wasza Wielmożność” 

KRÓTKO…
• Prokurator Krajowy wezwał I Prezes Sądu Najwyższego do złożenia 
wyjaśnień w sprawie zawieszania orzekania w Izbie Dyscyplinarnej 
SN – bo „przekroczyła swoje uprawnienia zmieniając właściwości 
poszczególnych izb” i „podważa Konstytucję”� Komentarz rzecznika SN: 
„osłupiałem”�
• W Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje prawie 160 sędziów delegowa-
nych tam przez aktualnego ministra.
• Pani Prezes SO w Krakowie i członkini KRS podpisała się 5 osobom kandydu-
jącym do KRS, zaś KRS zgłosiła kandydaturę jej partnera do Sądu Najwyższego.

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI



22

• Były wiceminister Piebiak mobilizował sędziów w ministerstwie do podpi-
sywania kandydatur do KRS zawołaniem: „przelećmy się po pokojach”.
• Sąd Konstytucyjny Rosji orzekł, że jest zgodna z Konstytucją zmiana 
zawnioskowana przez prezydenta Putina co do „wyzerowania” jego 4 do-
tychczasowych kadencji, więc może się starać o piąty wybór. Uzasadnio-
ne jest to istnieniem „dojrzałego parlamentaryzmu” i „równowagą wartości 
konstytucyjnych”.
No to obywatele, ale i członkowie naszego samorządu: śmiało do kolejnych 
wyborów (nawet „wyzerowanych”)!
• Prokurator E� Wrzosek z Prokuratury Rejonowej na Mokotowie wszczę-
ła, w następstwie zawiadomienia osoby prywatnej, postępowanie w 
sprawie organizowania wyborów w czasie zagrożenia epidemicznego� 
Już po 3 godzinach, jej szefowa przejęła postępowanie i sprawę umorzyła 
bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania dowodowego, a wobec 
prokurator zapowiedziano postępowanie dyscyplinarne.
• Londyn w negocjacjach Brexitowych z UE chce zagwarantować dostęp 
do europejskiego rynku korporacjom prawniczym i consultingowym 
(obecnie fakturują klientom z kontynentu rocznie 60 miliardów funtów, czy-
li ok. 200 miliardów złotych).
• Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet prokurator Brzozowskiej, która 
umorzyła w 2016 r. postępowanie w sprawie reprywatyzacji oraz nie wszczęła 
w sprawie „zdrady dyplomatycznej” Tuska. 
• Nie tylko doganiamy, ale i przeganiamy� Nowy rząd na początku miał 
20 resortów – najwięcej w III RP (Niemcy mają 13, Francja 16) – w tym tylko 
3 kobiety na 23 członków Rady Ministrów. Mamy też Ministerstwo Klimatu, 
ale chyba chodzi o klimat w znaczeniu ogólnym, („w sensie ścisłym” jak mówi 
Pilch), a nie klimat z „Nowogrodzkiej”.
• I  Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gerstdorf otrzymała Międzyna-
rodową Nagrodę Demokracji (nie przyjęła gratyfikacji finansowej). W od-
powiedzi na inwektywy prezydenta („ktoś kto mieni się I prezes”) nie powie-
działa jednak, że jest jej wstyd o to kto mieni się prezydentem.
• Sędzia TK Wyrembiak (nowo mianowany) wezwał Prezes Trybunału do po-
dania się do dymisji w związku ze sposobem ustalania składów sędziowskich.
• Trybunał Sprawiedliwości UE odmówił udzielenia odpowiedzi na pyta-
nia prejudycjalne polskich sądów dot� nowego systemu dyscyplinarnego – 
uznając, że pytania miały charakter generalny, nie dotyczą sporu wiążącego się z 
prawem unijnym, a wykładnia Trybunału nie była niezbędna do wydania wyroku. 
• Rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN stwierdził, że postanowienie TSUE 
dotyczące zawieszenia orzekania jest adresowane do rządu, a nie do SN� 
(SIC!) Premier chce postanowienie zaskarżyć do TK jako „spór prawny” (SIC!). 
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Zaś kara za każdy dzień niedostosowania się wynosi do 100 000 EUR. A nieza-
leżność sądu?
• Nasz rząd uważa, że TSUE nie powinien już zajmować się skargami 
dot� wymiaru sprawiedliwości, skoro zakwestionowane zmiany zostały usu-
nięte. Trzeba więc, za Trybunałem przypomnieć, że TSUE ocenia stan prawny 
na dzień zakończenia II etapu postępowania przeciwnaruszeniowego, zaś za 
podtrzymaniem skarg przemawiała konieczność doprecyzowania systemu 
prawnego UE uniemożliwiająca powrót do uchylonych przepisów, a także 
zgłaszanie indywidualnych roszczeń naprawczych.
• Sędzia Izby Dyscyplinarnej na piśmie zakazał ławnikom rozmowy z me-
diami, a w innej sprawie urzędnik próbował nie wpuścić na salę publiczności, 
ale potem sędzia i tak ją usunął bez podania podstawy. 
• Już po wyroku TSUE wybrano 4 osoby do KRS, a ta wskazała 3 osoby do 
nominacji na sędziego SN.
• Minister Sprawiedliwości powiedział o znanym już sędzi z Olsztyna: ”do-
puścił się anarchii”�
• Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie symbolicznego wie-
szania na szubienicy w Katowicach podobizn polityków. Nic się nie stało?
• Do Pani Marszałek Sejmu przed głosowaniem podchodzili posłowie  
z „przekazem” – „trzeba to anulować, bo przegramy”.
• Wg  „Iustitii” oraz „Lex Super Omnia” postępowanie dyscyplinarne zwią-
zane z zarzutami motywowanymi politycznie dotknęło już 34 sędziów i 20 
prokuratorów.
• Sędzia SN Wróbel – sprawozdawca uchwały Trzech Izb powiedział: ”To co 
SN w tej chwili może kontrolować – to chaos”.
• Profesor z Uniwersytetu Śląskiego zgłosił do prokuratury podarcie 
uchwały sędziów olsztyńskich� Dołączyło do tego 50 sędziów olsztyńskich 
oraz STOWARZYSZENIE OBYWATELI RP.

LEKTURY
• Stanisław Waltoś „Wędrowanie po wyspach pamięci” (Wolters Kluwer 
2019) książka profesora UJ, dyrektora jego muzeum, byłego przewodniczą-
cego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Odwołano go telefonem do-
radcy ministra, a wówczas zrezygnował cały skład Komisji poza jedną oso-
bą – co nie przeszkodziło ministrowi Ziobro twierdzić, że to on ją odwołał. 
Profesor skomentował: „nie spodziewałem się, że zachowa się inaczej”. Dla 
zachęty: ostatni rozdział zatytułowany jest „W niezbyt skutecznej pogoni 
za przyzwoitym prawem”. Profesor napisał też, o kolejnym powołaniu min. 
Ziobro, że „kalkulacje polityczne w czasie formowania nowego rządu prze-
ważyły nad fatalnymi z nim doświadczeniami w czasie poprzednich rządów 
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PIS. A może stało się tak dlatego, że gwarantował wzięcie w cugle i brutalne 
podporządkowanie prokuratorów”. 
• Nasz kolega Grzegorz Senderecki jest autorem niezwykłej książki o Gór-
nym Śląsku wydanej w serii „Przewodnik po Polsce z filozofią w tle” (Nova 
RES 2020). Gratuluję, a jako miłośnik tej małej ojczyzny – dziękuję. 
• O ustawie represyjnej (kagańcowej) i jej skutkach w zakresie członko-
stwa w UE – dodatek do Gaz. Wyb. z 13.02.20 r. (wywiad z francuskim konsty-
tucjonalistą, kalendarz wydarzeń)
• B� Sołtys – „Niekonstytucyjny art� 8 urp w Radcy Prawnym - Zeszytach 
Naukowych nr 1/19 (o zamkniętym katalogu dopuszczalnych form wykony-
wania zawodu)”

CYTAT NA KONIEC RUBRYKI
• Jeżeli nie możemy w dzisiejszych czasach powstrzymać się przed uży-
ciem „nieparlamentarnych” (a może „parlamentarnych”) słów, to tłumaczy nas 
Z� Freud: „człowiek, który pierwszy cisnął obelgą zamiast kamieniem 
był twórcą cywilizacji”�
• Prof� Włodzimierz Wróbel sędzia SN: „Obywatel ma prawo narzekać na 
sąd… bo ustawy roją się od luk i sprzeczności… my, sędziowie i praw-
nicy, nie jesteśmy również bez winy� Ten koturnowy rytuał rozprawy są-
dowej, sztuczny do niedawna język, niezwracanie się do stron per „Pan/ 
Pani” – wszystko to miało budować autorytet wymiaru sprawiedliwości, 
a w rzeczywistości tylko go nadszarpywało… Ale na zaufanie i autory-
tet trzeba ustawicznie pracować� I nie osiąga się tego żonglując tylko 
prawniczymi formułkami� Sędziowie traktujący obywateli jako istoty 
niezdolne do zrozumienia mechanizmów państwa prawa – podpiłowali 
gałąź, na której sami siedzieli�” 

 Oddano do redakcji 19.05.2020 
 radca prawny Zenon Klatka
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O POTRZEBIE SPECJALNEJ 
PROCEDURY RESTRUKTURYZACYJNEJ
DLA NIEWYPŁACALNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW Z UWAGI NA 
STAN NADZWYCZAJNY (SARS-COV-2)

UWAGI WSTĘPNE

Światowa epidemia 2020 r., wywołana wirusem SARS-CoV-2, w wielu krajach 
doprowadziła do zjawiska masowej niewypłacalności przedsiębiorców albo przy-
najmniej do zagrożenia niewypłacalnością. W wyniku masowej kwarantanny ludzi, 
zarządzeń władz związanych z epidemią (zamknięcie lub ograniczenie działalności 
niektórych instytucji, odwołanie imprez masowych, ograniczenie poruszania się, 
zamknięcie granic, itp.) przedsiębiorcy utracili źródła przychodów, doszło do po-
ważnego zaburzenia łańcucha dostaw i odbiorów. Pojawiła się potrzeba gwałtow-
nego ograniczania kosztów (co skutkuje spadkiem zamówień), zwolnień grupo-
wych pracowników, itp.

Jak pokazała epidemia SARS-CoV-2 zjawisko niewypłacalności przedsiębior-
ców może przybrać charakter masowy i strukturalny i tym samym może nie mieć 
charakteru jednostkowego (indywidualnego). Może jednocześnie dotknąć niemal 
wszystkie branże gospodarki. Może pojawić się w sposób nagły i nieprzewidziany. 
Niewypłacalność pojedynczego przedsiębiorcy, który jest elementem powiązań 
gospodarczych wywołuje efekt domina. Przerwanie łańcucha dostaw i odbiorów 
ma istotny wpływ na bezpośrednie otoczenie rynkowe (kontrahentów, kooperan-
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tów) upadającego przedsiębiorcy. Z kolei zjawisko masowej niewypłacalności ca-
łych grup przedsiębiorców ma niebywałą doniosłość makroekonomiczną. Może 
stać się ono niebezpieczne w skali państwa, regionu a niekiedy nawet w skali glo-
balnej. Masowe upadłości to nie tylko destrukcja struktur gospodarczych. Ich na-
stępstwem jest także zmniejszenie wpływów podatkowych do budżetu państwa, 
masowy wzrost bezrobocia, zubożenie społeczeństwa. Kurcząca się gospodarka 
oferuje mniej miejsc pracy. Nałożyć to nadto należy na postępującą delaboryza-
cję i obiektywny spadek zapotrzebowania na pracę ludzką wynikający z postępu 
technologicznego.

Kryzys gospodarczy może być zmniejszany w wyniku interwencyjnego działa-
nia państwa (pomoc publiczna), odpowiedniej polityki monetarnej banków cen-
tralnych. Relacje pomiędzy państwem a przedsiębiorcami mają charakter pionowy. 
Niemniej sama regulacja pionowa nie  jest wystarczająca dla przezwyciężenia skut-
ków katastrofy gospodarczej. Potrzebna jest także odpowiednia regulacja pozioma 
dotycząca relacji pomiędzy samymi przedsiębiorcami. 

Zadaniem przepisów prawa jest m.in. odpowiednie ukształtowanie relacji spo-
łecznych. W przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy zasadniczo istnieją dwie 
ścieżki postępowania dla zaspokojenia wierzycieli. Po pierwsze, majątek przedsię-
biorcy może zostać sprzedany innej osobie. Z ceny sprzedaży zostaną zaspokojeni 
jego wierzyciele. Po drugie, przedsiębiorca może zawrzeć układ z wierzycielami co 
do nowych warunków spłaty zobowiązań.

Przepisy prawne dotyczące stanu zagrożenia niewypłacalnością i niewypłacal-
ności na ogół nie są jednak skonstruowane dla „obsłużenia” zjawiska powszechnej 
niewypłacalności. Zostały zaprojektowane w zasadzie dla indywidualnych przy-
padków kryzysu przedsiębiorcy. Z punktu widzenia potrzeby masowego zastoso-
wania są one – z reguły – zbyt skomplikowane. Innymi słowy zwykłe rozwiązania 
prawne mogą być nieefektywne w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dalszy problem wiąże się z czasochłonnością tradycyjnych procedur sądowych 
(biurokratycznych). Tymczasem dla przedsiębiorcy tracącego płynność czas odgry-
wa kluczowe znaczenie. Można to porównać do znaczenia intensywnej reanima-
cji osoby przechodzącej zawał. Zbyt wolna procedura medyczna jest niecelowa. 
Do obsłużenia zwiększonej ilości spraw dotyczących niewypłacalności potrzebny 
jest sprawny aparat orzeczniczy. Tymczasem system orzeczniczo-biurokratyczny 
zazwyczaj dopasowany jest do zwykłego wpływu spraw. Skokowy wzrost ilości 
spraw z istoty rzeczy spowoduje jego dysfunkcje. Masowa powtarzalność pew-
nych sytuacji przemawia  za przygotowaniem dla nich specjalnej regulacji prawnej. 
Możliwe jest stworzenie uproszczonych przepisów dotyczących niewypłacalno-
ści w warunkach stanów nadzwyczajnych. Może to być tzw. prawo zapasowe, nie 
używane na co dzień, aktualizujące się w wystąpieniu bliżej zdefiniowanego w nim 
stanu nadzwyczajnego.
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Można tu się posłużyć przykładem z historii prawa. W czasach I wojny światowej 
doszło do kryzysu gospodarczego wywołanego działaniami wojennymi. W niektó-
rych państwach obok zwykłej regulacji dotyczącej niewypłacalności wprowadza-
no regulację szczegółową, odnoszącej się do skutków kryzysu wywołanego wojną. 
W Niemczech obowiązywała Ordynacja upadłościowa z 10 lutego 1877. Szczegól-
ny charakter miało rozporządzenie z 8 sierpnia 1914 r. o dozorze gospodarczym 
celem uniknięcia upadłości zastąpione rozporządzeniem z 14 grudnia 1916 r. 
Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia, kto wskutek wojny stał się niewypłacalnym, 
mógł zawnioskować zarządzenie dozoru. Wniosek ów należało uwzględnić, o ile 
były widoki na to, ze niewypłacalność lub nadmierne zadłużenie mogły były być 
usunięte po ustaniu stosunków wojennych lub, że układem z wierzycielami można 
było zapobiec upadłości.

Każdy kryzys gospodarczy wywołuje pewne refleksje co do stanu prawodaw-
stwa – najlepiej jeszcze w czasie jego trwania. Po kryzysie finansowym końca 
pierwszej dekady XXI wieku – w którym pierwszoplanową rolę odgrywały toksycz-
ne banki – w prawodawstwie europejskim doszło do istotnego przemodelowania 
filozofii postępowania na wypadek niewypłacalności banku1.  Nastąpił zasadniczy 
odwrót od wcześniejszej zasady: „prywatyzacja zysków i nacjonalizacja strat”2. Cię-
żar zapaści finansowej banku, w nowych regulacjach, zdjęto z podatników i akcjo-
nariuszy banku. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu jedną z głównych idei 
dla zmian było zastąpienie tradycyjnego reżimu upadłościowego („slow-mode”) 
adresowanego do wszystkich przedsiębiorców przez specjalny reżim restruktury-
zacji („fast-track”), który będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb sektora 
finansowego, zapewniający szybkość procedowania. Restrukturyzacja banków – 
według nowego podejścia – ma za zadanie nie tylko restrukturyzację tego banku, 
który jest dotknięty problemami finansowymi ale również ustabilizowanie otocze-
nia finansowego tego banku. Różne są również cele postępowania upadłościowe-
go, które ma na celu wyłącznie maksymalizację zaspokojenia  i cele restrukturyza-

1  D. Busch, M. van Rijn, Towards Single Supervision and Resolution of Systemically Important 
Non-Bank Financial Institutions in the European Union, European Business Organization Law Re-
view, 2018/2, s. 301-363, Ch. V. Gortsos, The evolution of European (EU) Banking Law under the in-
fluence of (public) International Banking Law: A comprehensive overview, Research study, Faculty 
of Law, Charles University, Praga 2019, s. 217-244, M. Haentjens, The Changing Role of the Judiciary 
in Insolvency: The Case of Bank Resolution, w: Banking and Financial Insolvencies: The European 
Regulatory Framework, Nottingham/Paris: INSOL Europe, 2016, s. 13-32, R. Houben, W. Vandenbru-
waene, The Single Resolution Mechanism, in Judicial Protection in the Single Resolution Mecha-
nism, Cambridge 2017, s. 77-119, M. Lehmann, Bail-in and Private International Law: How to Make 
Bank Resolution Measures Effective Across Borders, International and Comparative Law Quarterly, 
2017, s. 107-142, W.-G. Ringe, Bank Bail-In between Liquidity and Solvency, American Bankruptcy 
Law Journal 2018, s. 299-334

2  A. Kowalski, Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków, s. 1 i n.
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cji, która ma na celu również stabilność finansową3. Podkreślić należy, że upadłość 
banku jest zasadniczo rozwiązaniem punktowym, bez możliwości większego od-
działywania na cały system bankowy.  Nowa regulacja prawna wprowadzona na 
poziomie Unii Europejskiej określana jako BRRD4 (Bank Recovery and Resolution 
Directive) i SRRD5 (Single Resolution Board Regulation)6 miała oczywisty wpływ na 
regulację prawa państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Czy w czasie kryzysu wywołanego SARS-CoV-2 powstanie u ustawodawcy re-
fleksja co do potrzeby wprowadzenia specjalnych procedur na wypadek niewypła-
calności w stanach nadzwyczajnych?

POTRZEBNA PROCEDURA UPROSZCZONEJ RESTRUKTURYZACJI

Założenie kierunkowe dla efektywnego prawa o niewypłacalności funkcjonu-
jącego w sytuacjach nadzwyczajnych powinny być następujące: szybkość postę-
powania, większa elastyczność niż na zasadach ogólnych, efektywność procedur, 
wykorzystanie nowych technologii komunikacji, kreowanie konstrukcji jurydycz-
nych w oparciu o ideę solidaryzmu społecznego, darmowość (rezygnacja z opłat). 
Konkretny kształt przepisów o niewypłacalności w danym państwie zależy od wie-
lu czynników, w tym od istniejącej regulacji ogólnej, tradycji prawnych, itp.

W przypadku strukturalnego kryzysu powszechna restrukturyzacja przedsiębior-
ców (zapobiegająca upadłości) jest lepszym instrumentem niż powszechna upad-
łość/likwidacja. Dla przedsiębiorcy może być ważniejsze utrzymanie kooperacji z 
kontrahentem niż odzyskanie od niego należności kosztem jego likwidacji. Wydaje 
się zatem, że kluczową rolę powinny odegrać procedury zmierzające do „uzdrowie-
nia” dłużnika, a nie jego likwidacji. W warunkach kryzysu gospodarczego niezbędna 
wydaje się zatem odformalizowana i prosta procedura uproszczonej restrukturyzacji.

3  G. Franke, J. P. Krahnen, T. von Lüpke, Effective Resolution of Banks: Problems and Solutions, 
White Paper Series No. 19, s. 2

4  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawia-
jąca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrek-
tywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 
2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej z 12.6.2014, L 173/190.

5  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. 
ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu re-
strukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporząd-
kowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej z 30.7.2014, L 255/1.

6  K. Lannoo, Uneven progress in implementing cross-border bank resolution in the UE, Policy 
Insights 2017 nr 26, s. 1 I n.
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Co istotne, prawo o niewypłacalności hołduje zasadzie optymalizacji zaspoko-
jenia wierzycieli. W warunkach powszechnego kryzysu powinno jednak dojść do 
poważnego przewartościowania aksjologii przepisów prawa. Celem kierunko-
wym regulacji nadzwyczajnej powinno być utrzymanie działalności zadłużonych 
przedsiębiorców. Należałoby znacznie uprościć możliwość wszczęcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę. W warunkach masowej nie-
wypłacalności przedsiębiorców można przyjąć, że bardziej właściwy jest model 
kontroli przesłanek niewypłacalności ex post a nie ex ante. Badanie przesłanek 
ex ante w warunkach masowych niewypłacalności, utrudnień w pracy sądów, 
byłoby nieefektywne.

Można postulować aby decyzję o wszczęciu specjalnego, uproszczonego po-
stępowania restrukturyzacyjnego pozostawić przedsiębiorcy. Każdy przedsiębior-
ca (bez względu na rozmiar działalności, formę organizacyjno-prawną), powinien 
mieć możliwość złożenia oświadczenia o wszczęciu uproszczonej restrukturyzacji, 
zgodnie z zasadami swojej reprezentacji, w sposób publiczny (ad incertas perso-
nas). Uprawnienie takie powinien mieć także przedsiębiorca wykonujący układ 
zawarty we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Oświadczenie 
przedsiębiorcy powinno się opierać na fakcie ziszczenia się przesłanki upoważ-
niającej do złożenia takiego oświadczenia. Powinno to zatem dotyczyć sytuacji, w 
której stan zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalność przedsiębiorcy jest 
bezpośrednim następstwem zdarzenia nadzwyczajnego (tzn. epidemią wywołaną 
wirusem SARS-CoV-2). Zbędne wydaje się obciążanie przedsiębiorcy jakimiś szcze-
gólnymi rygorami formalnymi.

Oświadczenie przedsiębiorcy o wszczęciu uproszczonego postępowania 
restrukturyzacyjnego powinno zostać podane do wiadomości publicznej. Po 
pierwsze przez obligatoryjny dodatek do nazwy (firmy) przedsiębiorcy „w postę-
powaniu ochronnym od daty (…)”. Po drugie, w sposób zwyczajowo przyjęty: 
przez stronę internetową, korespondencję e-mail do kontrahentów, itp. Po trze-
cie, przez powiadomienie do 7 dni od złożenia  tego oświadczenia właściwych 
organów skarbowych. Skutkiem takiego oświadczenia przedsiębiorcy byłoby 
prowadzenie restrukturyzacji przez czas określony (np. okres trzech miesięcy), 
tzw. okres ochronny. Uproszczona procedura restrukturyzacyjna powinna być 
wolna od jakichkolwiek opłat. 

Konieczne jest zawieszenie ustawowego obowiązku złożenia wniosku o upad-
łość. Fala pochopnych wniosków upadłościowych zdusiłaby odbudowę życia 
gospodarczego, po ustąpieniu kryzysu. Tym bardziej, że formalne niezgłoszenie 
wniosku o upadłość pomimo obiektywnego ziszczenia się przesłanek niewypła-
calności wiąże się z daleko idącą odpowiedzialnością reprezentantów przedsiębior-
cy (cywilną, karną, podatkową, itd.). Przedsiębiorca miałby natomiast nadal prawo 
do złożenia takiego wniosku. Oświadczenie o wszczęciu takiego postępowania 
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ochronnego nie stałoby natomiast na przeszkodzie ani złożeniu wniosku o otwar-
cie postępowania restrukturyzacyjnego, ani jego otwarciu. 

Co powinno być istotą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjne-
go przedsiębiorcy, który utracił źródło przychodów? Przede wszystkim po-
lepszenie jego perspektyw utrzymania się na rynku. Zawarcie układu z wie-
rzycielami nie byłoby obowiązkowe. Niemniej byłoby możliwe odesłanie do 
procedury zatwierdzenia układu przez sąd zawartego z wierzycielami poza 
postępowaniem sądowym.

Przedsiębiorca, który złożył oświadczenie o wszczęciu uproszczonego po-
stępowania restrukturyzacyjnego powinien posiadać jednostronne uprawnie-
nie kształtujące do zawieszenia, na czas okresu ochronnego, spłaty rat kredytu 
bankowego i rat leasingowych, skutkujące automatycznym przedłużeniem tych 
umów o czas zawieszenia. W okresie ochronnym nie mogłaby ulec rozwiązaniu 
umowa najmu obiektu, w którym jest siedziba przedsiębiorcy. Za czas okresu 
ochronnego nie powinny być naliczane odsetki z tytułu opóźnienia w spełnieniu 
świadczenia pieniężnego ani kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu 
świadczenia niepieniężnego.

Przedsiębiorca powinien mieć prawo do żądania od kontrahentów przystą-
pienia do renegocjacji niewykonanych umów z uwagi na zmianę stosunków wy-
wołaną skutkami epidemii SARS-CoV-2. Do czasu zakończenia renegocjacji albo 
oświadczenia o odmowie ich przeprowadzenia przedsiębiorca mógłby powstrzy-
mać się ze spełnieniem świadczenia (zarzut podobny do exceptio non adimpleti 
contractus). Z uwagi na utratę źródeł przychodów przedsiębiorca powinien mieć 
możliwość selekcji płatności. Na czas trwania okresu ochronnego przedsiębior-
ca powinien mieć możliwość wstrzymania się – bez żadnych konsekwencji – z 
wykonywaniem wcześniejszych układów ratalnych, o ile wykonywanie układu 
ratalnego byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione. W takim wypadku układ 
ratalny podlegałby automatycznemu przedłużeniu. W przypadku zawarcia ugo-
dy z wierzycielem, co do umorzenia części zobowiązań przedsiębiorcy nie po-
winien być pobierany podatek dochodowy od przychodu z tytułu umorzenia. 

Przedsiębiorca nie powinien ponosić kosztów procesu z tytułu pozwu złożo-
nego przeciw niemu w okresie ochronnym ani innych kosztów windykacji. Po-
zwoliłoby to uniknąć efektu przyrastania zadłużenia.

W okresie ochronnym przedsiębiorcy powinien zostać przyznany immunitet 
egzekucyjny. W stosunku do przedsiębiorcy niedopuszczalne powinno być – z 
mocy samego prawa – wszczęcie egzekucji sądowej jak i administracyjnej. Organ 
egzekucyjny, po powzięciu wiadomości o złożeniu przez przedsiębiorcę oświad-
czenia o dotknięciu skutkami epidemii, powinien z urzędu wstrzymać wszelkie 
czynności. Ponadto w tym czasie nie mogłaby zostać ogłoszona upadłość przed-
siębiorcy na wniosek wierzyciela.
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Pracodawca powinien mieć możliwość jednostronnego zawieszenia stosowa-
nia, na czas okresu ochronnego, układów zbiorowych pracy, regulaminów wyna-
gradzania. W okresie ochronnym powinna istnieć możliwość zawieszenia wypłat 
nagród jubileuszowych, premii, nagród, dodatków, odszkodowań ze stosunku 
pracy, odpraw. Powinna zostać wyłączona możliwość żądania odszkodowania od 
pracodawcy przez pracowników, którzy w okresie ochronnym rozwiążą umowę o 
pracę z pracodawcą. Uelastycznieniu powinny ulec przepisy o zwolnieniach gru-
powych i o odprawach.

Proponowana procedura uproszczonej restrukturyzacji wszczynana byłaby 
przez przedsiębiorcę bez żadnej kontroli ex ante ze strony organów państwa. Nie-
zbędne jest zatem zapewnienie mechanizmów zapobiegających nadużyciom. 
Krótki czas trwania uproszczonej restrukturyzacji sam w sobie spełniałby pewne 
gwarancje. Dla zapobiegnięcia nadużyciom można wprowadzić instytucję po-
wszechnej (tzn. przysługującej każdemu wierzycielowi przedsiębiorcy) skargi do 
sądu gospodarczego o bezpodstawne złożenie oświadczenia o dotknięciu skut-
kami stanu nadzwyczajnego (epidemii) i zakazanie korzystania z tej instytucji. 
Ponadto po upływie okresu ochronnego mogłoby dojść do pominięcia skutków 
oświadczenia przedsiębiorcy, w szczególności w drodze roszczeń odszkodowaw-
czych (obejmujących także lucrum cessans), w przypadku bezpodstawnego złoże-
nia oświadczenia o dotknięciu skutkami epidemii. W czasie trwania uproszczonego 
postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca, pod rygorem nieważności nie 
mógłby zbywać ani obciążać składników swojego majątku.  Wyjątek powinien do-
tyczyć rzeczy (praw) zwyczajowo zbywanych w ramach działalności gospodarczej, 
czy proporcjonalnego obciążenia składników majątku na zabezpieczenie  otrzy-
manego finansowania. Transakcje przedsiębiorcy z podmiotem powiązanym, pod 
rygorem ich bezskuteczności (np. w oparciu o skargę pauliańską dla każdego z 
wierzycieli przedsiębiorcy) powinny odpowiadać standardom rynkowym.

Rafał Adamus
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Czasami się zdarza, że czujemy się jak pewien jegomość, który się dowie-
dział, iż całe życie mówił prozą. Analizując teksty prawa hiszpańskiego można 
odnieść wrażanie, że całkiem nieźle znamy ten język. Dlatego drogie Koleżanki 
i Koledzy radcowie, może warto jeszcze trochę pouczyć się tego języka i po-
szerzyć swój zakres działalności? Ale po kolei.

System prawa polskiego i hiszpańskiego bazują na instytucjach wywodzą-
cych się z prawa rzymskiego. Wewnątrz systemu kontynentalnego możemy 
wyróżnić z grubsza dwie rodziny: germańską oraz romańską. Prawo polskie wy-
wodzi się głównie z prawa niemieckiego, chociaż widoczne są również wpły-
wy prawa francuskiego, szczególnie w zakresie cywilistyki. Natomiast prawo 
hiszpańskie, to system zakorzeniony w prawie francuskim. 

Celem tego krótkiego opracowania nie jest komparatystyka prawnicza, ale 
ośmielenie, zachęcenie Państwa do nauki tego pięknego języka.

Rozpocznijmy od oczywistego faktu, że Polska i Hiszpania są członkami Unii 
Europejskiej. Stąd cały szereg aktów normatywnych i instytucji, które mają po-
dobne brzmienie. Nikt raczej nie będzie miał wątpliwości co oznaczają takie 
określenia jak: Tratado de la Unión Europea czy Tratado de Lisboa. Również 
nie będą budzić wątpliwości nazwy takich instytucji jak Parlamento Europeo, 
Sistema Europeo de Bancos Centrales czy Tribunal de Justicia. 

Zasady funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej takie jak principio de sub-
sidiaridad, principio de proporcionalidad czy libre circulasión de personas też są 
nam jakoś dziwnie znajome. 

Wystarczy poznać kluczowe dla prawnika hiszpańskie słowo derecho (prawo) 
by cały szereg określeń utracił tajemniczość, na przykład derecho primario czy de-
recho secundario. 

WIEDZIAŁEŚ, ŻE ZNASZ HISZPAŃSKĄ 
TERMINOLOGIĘ PRAWNICZĄ?

Laura Klepacz Zygmunt Tobor
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Oczywiście spotkamy także wiele określeń, których będziemy zmuszeni się na-
uczyć, na przykład resurso por omisión (skarga na zaniechanie, bezczynność) czy 
resurso de casación y reexamen (skarga w ramach postępowań odwoławczych 
i kontrolnych).

Przypatrzmy się teraz terminologii z zakresu prawa konstytucyjnego. Zwrot 
Derecho constitucional nie stanowi problemu. Podobnie takie określenia jak Se-
nado, Senadores, Pleno, Tribunal Constitucional, provincias czy decretos. Drugim 
kluczowym słowem, które każdy prawnik powinien znać to leyes (ustawy). Znajo-
mość tego słowa pozwala bez problemu zrozumieć takie zwroty jak leyes ordi-
narias (ustawy zwykłe) czy leyes de base (ustawy podstawowe). Ci z nas, którzy 
mieli jeszcze łacinę na pewno nie będą mieli trudności ze zrozumieniem zwrotu 
fontes del Derecho. Oczywiście w hiszpańskiej terminologii konstytucyjnej poja-
wia się cały szereg określeń, które mają swoje specyficzne znaczenie: Defensor del 
Pueblo (Obrońca ludu, odpowiednik naszego RPO), Juzgados de Menores (Sądy ds. 
Nieletnich) czy też Delgado de Gobierno Delegat Rządu we Wspólnotach Autono-
micznych.

Zarówno polska jak i hiszpańska cywilistyka są pod dużym wpływem prawa 
francuskiego. Dlatego też występuje duża zbieżność, nie tylko terminologiczna 
wielu instytucji. 

Takie zwroty jak Código civil, Drecho de familia, Derecho civil nie sprawiają kło-
potów ze zrozumieniem. Wszyscy wiemy co kryje się za określeniami persona fisicas 
i persona juridicas, a wśród tych ostatnich corporaciones i fundaciones. Również 
mediación i arbitraje to nasi znajomi. W ramach prawa rodzinnego mamy wiele 
znanych pojęć takich jak curatela czy obligación de alimentos. Jeżeli nie uda Ci się 
małżeństwo to masz do wyboru separación a w ostateczności divorcio. Pojawiają 
się jednak i takie, które brzmią bardzo tajemniczo: parentesco por consanguinidad, 
parentesco por afinidad (pokrewieństwo przez więzy krwi, przez powinowactwo).

Z testamentami raczej nie ma problemu. O ile jeszcze z określeniami testamento 
abierto, testamento cerrado (testament otwarty, zamknięty) możemy mieć pewno 
wątpliwości, to w przypadku takich określeń jak testamento especiales czy testa-
mento militar tych wątpliwości już nie ma. 

W prawie zobowiązaniowym nie jest już tak prosto. O ile takie określenia jak 
hipoteca czy documento publico nie budzą wątpliwości to już takie określenia jak 
acreedor (wierzyciel), dendor (dłużnik), arredamiento (dzierżawa), permuta (zamia-
na), arras (zadatek) czy fianza (poręczenie) nie budzą bliższych skojarzeń.

Z pewnością wszyscy wpadną na trop, że Código de Comercio to Kodeks Han-
dlowy a Registro Mercantil to Rejestr Handlowy. 

Wystarczy wiedzieć, że spółki to sociedades, by nie mieć problemów z ustaleniem 
rozumienia takich zwrotów jak sociedades personalista, sociedades capitalistas(de 
capital), sociedad comanditaria simple czy też sociedad comanditaria por accio-
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nes. Wszyscy wiemy co to acción a w konsekwencji acciones ordinarias czy accio-
nes privilegiades. Możemy mieć pewne wątpliwości, gdy się spotkamy ze zwrotem 
propiedad industrial (własność przemysłowa), ale już nie z określeniami patente czy 
marca (znak towarowy). Trochę się poduczymy hiszpańskiego i będziemy wiedzieć, 
że Derecho de la competencia to prawo konkurencji i że powinniśmy się wystrze-
gać competencia desleal, czyli konkurencji nieuczciwej. 

Derecho bancario to oczywiście prawo bankowe a Derecho de valores – prawo 
papierów wartościowych. 

Jeżeli będziemy mieć kłopoty w interesach i popadniemy w estado de insolvencia 
to niestety czeka nas concurso co może ładnie brzmi, ale to po prostu… upadłość. 

Niestety, również w tym pięknym słonecznym kraju pojawia się coś co nas 
wszystkich dotyka a czego bardzo nie lubimy czyli różnego rodzaju tributos 
(daniny), tasas (opłaty) i impuestas (podatki). Na szczęście są różnego rodzaju 
reducciones i bonificaciones. Jeśli nie zapłacimy podatku w terminie to czeka-
ją nas intereses de demora (odsetki za zwłokę). Możemy się również spotkać 
z szeroko rozbudowanym systemem akcyzy, między innymi z impuesto sobre 
la cerveza (akcyza od piwa). 

Podróżując po Hiszpanii często spotykamy budynki z napisem Ayuntamientos 
(ratusz) gdzie zasiada Alcalde (wójt, burmistrz) a obradują Concejales (radni). Dla 
tych wszystkich, którzy zamierzają nabyć nieruchomość w tym pięknym kraju zna-
jomość Derecho inmobilario może okazać się niezbędna. 

Dla tych, którzy zamierzają tam podjąć pracę niezwykle pomocne będzie Dere-
cho de trabajo(laboral). Każdy trabajador/empleado musi staranie zadbać o swój 
relación laboral. Czasami mogą nam zaproponować periodo de prueba. Oczywi-
ście, tak jak na całym świecie najważniejsze jest jednak solario (wynagrodzenie) 
i odpowiedni długi vacaciones. Mamy nadzieję, że podjęta praca nie skończy się 
despido disciplinario.

Nie życzymy nikomu, aby w trakcie pobytu w Hiszpanii miał do czynienia z Derecho 
penal. Oby nam się nigdy nie przytrafiły różnego rodzaju delitos (przestępstwa) szcze-
gólnie graves (zbrodnie) ale również menos graves (występki) i faltas (wykroczenia). 

Możemy być karani nie tylko za działanie, ale również za omisión (zaniechanie) 
i nawet za tentativa (usiłowanie).

Autor to niestety sprawca a inducator to podżegacz. 
Jeżeli już coś się nam przydarzy to czeka nas nieuchronna pena. Może nie skoń-

czyć się tylko na de multa (grzywna) ale może nas czekać privativa de libertad (po-
zbawienie wolności). Musimy mieć jednak nadzieję, że nasz defensor będzie lepszy 
niż acusador. 

Zbieżności terminologiczne pojawiają się nie tylko w języku prawnym i praw-
niczym, ale także w języku potocznym. Siesta, fiesta i mañana czyli Polacy wcale 
nieźle mówią po hiszpańsku.
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Istnieje wiele hiszpańskich słów i zwrotów, które w mniejszym lub większym 
stopniu zadomowiły się w naszym języku, słowa, których używamy na co dzień ale 
nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

Przecież każdy z Nas marzy o hacjendzie z pięknym ranczo, na które będzie 
mógł zapraszać swoich amigos.

Wyjeżdżając na vacaciones możemy zatrzymać się w hotel gdzie recepcionista 
simpático powita nas entuzjastycznym: Buenos días. Wieczorem możemy udać się 
do restaurante, gdzie będzie nam towarzyszyć flamenco lub música latina: salsa, 
rumba, tango.

Idąc na zakupy nie będziemy mieć większych trudności z kupnem cosméticos, 
perfume czy też sombrero. Wyjeżdzając z hotel i udając sie na aeropuerto pożeg-
namy hotelową obsługę słynnym: Adiós lub mniej wyrafinowanym: Hasta la vista. 
Musimy jednak się wystrzegać fałszywych przyjaciół (falsos amigos) czyli nieporo-
zumień komunikacyjnych i pomyłek językowych.

Największą przeszkodą, z którą spotykają się nie tylko tłumacze ale i użytkow-
nicy języka nierodzimego jakim w tej sytuacji jest język hiszpański to tzw. fałszywi 
przyjaciele czyli słowa, których pisownia lub brzmienie są na tyle podobne, że nie-
prawny użytkownik języka może uważać je za wyrazy spokrewnione ze sobą lub 
semantycznie zbliżone.

Homonimia językowa – bo o takim zjawisku mówimy – to formalna zbieżność 
dwu znaczeniowo odrębnych wyrazów w obrębie różnych języków. I tak oto pierw-
sze słowo – alimentos, to w języku hiszpańskim produkty spożywcze lub żywność, 
a nie tylko regularne i obligatoryjne świadczenia na rzecz innych osób.

Los datos nie oznaczają polskich dat tylko dane. Rzeczownik rata nie ma nic 
wspólnego ze spłatą zadłużenia, w języku hiszpańskim oznacza szczura. Z kolei 
firma to podpis. Carta nie ma związku z karta kredytową, nic bardziej mylnego. 
W języku Cervantesa oznacza list. Niewinnie brzmiąca droga oznacza narkotyk, 
a hiszpański czasownik molestar w przeciwieństwie do zachowania naruszają-
cego godność osobistą poprzez naprzykrzanie się to po prostu przeszkadzanie 
komuś w czymś.

Kolejnymi słowami praktycznie identycznymi pod względem formy, ale od-
miennymi znaczeniowo są: rana, która nie oznacz skaleczenia lecz żabę. Ola 
to fala, a ubicación to nie miejsce do, którego król chadzał piechotą tylko po-
łożenie, usytuowanie. Ser (niestety nie gołda) tylko bezokolicznik czasownika 
być. Litera absolutnie nie ma związku z alfabetem tylko z podróżami i to na 
dodatek pociągiem, oznacza kuszetkę, a conductor to tym razem nie człowiek 
sprawdzający bilety tylko kierowca.

I na koniec duda to nie nazwisko prezydenta lecz wątpliwość i to poważna.
Laura Klepacz – biuro�centroelite@gmail�com

Zygmunt Tobor – Radca prawny
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PĘKAJĄC Z ZAWIŚCI
dr hab� Tomasz Kubalica

Być może jesteśmy wyjątkowo szczerym i otwartym społeczeństwem o wielo-
wiekowej tradycji tolerancji. Jednak cieniem na tej laurce kładą się pandemiczne 
uprzedzenia i zawiść. Skręca nas z zazdrości wobec sąsiada, który ma firmę, dom czy 
samochód. Zazdrość budzi partner lub biżuteria koleżanki. Nie powiemy jednak, 
że ich zazdrościmy, ale że to tandeta, blichtr czy szwindel. Skąd bierze się ta często 
bezinteresowna zawiść pod płaszczykiem poczucia moralnej wyższości?

Na początek nieco uspokoi nas wizja, że zawiść nie jest cechą typowo polską, 
lecz raczej ogólnoludzką. Wynika z natury człowieka, a refleksję na jej temat po-
dejmowało wielu filozofów, w tym między innymi Friedrich Nietzsche. Jednym 
z głównych tematów jego dzieł jest resentyment rozumiany jako iluzja wartości 
moralnych, której źródłem jest ludzka małostkowość. Taki resentyment powstaje 
jako rekompensata własnych kompleksów i niemocy.

Nietzsche konfrontuje dwie postawy człowieka wobec rzeczywistości: postawę 
aktywną i postawę reaktywną, czyli resentyment. Wzorem postawy aktywnej jest 
antyczna arystokracja, czyli ludzie wolni, którzy sami z siebie potrafią zrealizować 
i zagospodarować własną wolność, sami potwierdzając swoje miejsce w świecie. 
Przeciwieństwem postawy aktywnej jest postawa reaktywna ludzi działających tyl-
ko na skutek presji i działania „świata zewnętrznego”, pozostających pod wpływem 
przerastających ich sił, tak że przyczyny własnego położenia widzą oni wyłącznie 
poza sobą. Przykładem są antyczni niewolnicy, ale także bezrefleksyjni wyznawcy 
różnych religii. Ludzie ci są niewolnikami nie tyle w sensie fizycznym, ile przede 
wszystkim duchowym.

Przekładając tę myśl na język współczesnej psychologii można powiedzieć, że 
w naszych dążeniach kierujemy się wartościami. Gdy nie możemy ich osiągnąć, mo-
żemy dążyć uparcie dalej, albo poddać się uznając, że realizacja danej wartości jest 
poza naszym zasięgiem. Istnieje jednak trzecia możliwość – odpowiadająca pojęciu 
resentymentu – polegająca na przewartościowaniu celu naszych dążeń i uznania 
go za niewart naszych starań. Na przykład podejmując studia prawnicze możemy 
albo uparcie dążyć do ich ukończenia, albo poddać się w przekonaniu, że to dla 

Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA
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nas zbyt trudne, albo właśnie ulec presji rozpowszechnionych mitów, że prawo nie 
jest zbyt życiowe, a ludzie spoza układu nie mają, czego w nim szukać. Ta ostatnia 
postawa nie jest niczym innym jak przewartościowaniem własnych ideałów, kiedy 
wymarzona profesja zostaje uznana za zepsutą i skorumpowaną, a jej wartości takie 
jak praworządność i sprawiedliwość – za nienarodowe i antyspołeczne.

Zarysowany przez Nietzschego podział musi bowiem generować napięcia. 
Jednym z nich jest reakcja osób wypełnionych resentymentem wobec ludzi 
aktywnych. Ta reakcja nie ma charakteru twórczego, lecz jest wyimaginowa-
ną zemstą, dokonującą się na polu moralności. Jak to przedstawia Nietzsche 
w Poza dobrem i złem: 

„Sądzenie i potępianie moralne jest ulubioną zemstą ludzi ograniczonych du-
chowo na ludziach mniej tępych jako też rodzajem odszkodowania za to, czego 
poskąpiła im przyroda, wreszcie pobudką do wzbogacenia i wysubtelnienia du-
chowego: – złośliwość uduchowia. Cieszą się oni w głębi serca, iż istnieje miara, wo-
bec której wyposażeni skarbami i przywilejami duchowymi stoją z nimi na równi.”1

Kierowana resentymentem moralność wraz z jej wartościami, normami i ocena-
mi zaczyna pełnić funkcję represyjną, zostaje zinstrumentalizowana do narzędzia 
zemsty słabych na silnych. Kieruje nimi resentyment rozumiany jako nienawiść 
do tego, czego się nie jest w stanie osiągnąć. Przykładem resentymentu jest dla 
Nietzschego moralność chrześcijańska, ale przypisuje go również ruchom demo-
kratycznym i socjalistycznym, traktowanym przez niego jako pochodne chrześci-
jaństwa. Niestety, politycy nie potrafią wydobyć z ludzi ich najlepszych cech, lecz 
bardzo dobrze idzie im wykorzystywanie ich podłości i podpuszczanie zakładników 
własnej niemocy na wolnych czyniąc z nich kozła ofiarnego i źródło ich kryzysów.

W tym kontekście należy jednak wyraźnie odróżnić – opiewany przez Nietzsche-
go – neoromantyczny ideał nadczłowieka (niem. Übermensch) od zdeformowanej 
i wyraźnie uproszczonej jego wersji aryjskiej rasy panów (niem. Herrenvolk) pro-
pagowanej przez narodowych socjalistów. Siostra Nietzschego, która była gorącą 
zwolenniczką tej odpychającej ideologii, zmanipulowała notatki filozofa, zmienia-
jąc zasadniczo sens jego przesłania. Koncepcja Nietzschego w wersji nazistowskiej 
traci swe zasadnicze przesłanie, jeśli życiowe dążenie nadczłowieka przestanie być 
rozumiane jako jego indywidualna wola i zostaje potraktowana jako zjawisko kolek-
tywne. Tak właściwie rasistowska interpretacja nie jest niczym innym, jak racjonali-
zacją resentymentu, ponieważ istotną cechą resentymentu jest właśnie uspołecz-
nienie moralności.

Krytycy Nietzschego zarzucają mu, że niewiele proponuje w zakresie treści no-
wych wartości. Raczej odkrył on potrzebę podjęcia na nowo problemu wartości 

1  F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. Stanisław Wyrzykowski, Warszawa, Jakób Mortkowicz 
1912, s. 176.
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– przewartościowania wszelkich wartości, ale ich samych bliżej nie określił. Wśród kry-
tyków wymienić należy Maxa Schelera, który w pracy Resentyment i moralność z 1912 
roku odnosi się do naszej kwestii częściowo podzielając stanowisko Nietzschego: 

„Resentyment – to duchowe samozatrucie, które ma ściśle określone przyczyny 
i skutki. Jest to trwałe nastawienie psychiczne, które rodzi się, kiedy określone odru-
chy uczuciowe i namiętności – same przez się normalne i zasadniczo wchodzące 
w skład ludzkiej natury – ulegają systematycznie stłumieniu i nie zostają rozładowa-
ne, pociągając za sobą pewne trwałe skłonności do określonego rodzaju złudzeń co 
do wartości i odpowiadających im sądów wartościujących.”2

W przeciwieństwie do Nietzschego Scheler jest jednak przekonany o istnieniu 
wartości obiektywnych, czego – jego zdaniem – dowodzi właśnie resentyment jako 
złudzenie prawdziwych wartości. Ponadto zarzuca Nietzschemu, że przecenił zna-
czenie resentymentu w zakresie oceny wartości chrześcijańskich, gdyż dla Schelera 
„samo jądro etyki chrześcijańskiej nie powstało na podłożu resentymentu”.

Oczywiście motyw podziału na wybitne jednostki i przeciętną większość nie 
jest zupełnie nowy, gdyż sięga przedchrześcijańskich czasów klasycznej filozofii 
Platona, który w dialogu Gorgiasz w usta Kaliklesa wkłada przekonanie o istnieniu 
takiego podziału. Z jednej strony są nieliczni, którym „wystarczą wiosła odwagi 
i rozsądku, żeby mieć pełno, po brzegi, wszystkiego, ku czemu się żądza kiedy-
kolwiek ruszy”3. W opozycji do nich znajduje się wielu, którzy tego nie potrafią 
i którzy ich potępiają, „ujarzmiają typy co lepsze z natury i sami niezdolni zaspo-
koić głodu rozkoszy, chwalą niemęskim głosem rozumne panowanie nad sobą 
i sprawiedliwość”. Koncepcja wybitnych jednostek oraz zawiści, którą wywołują 
należy do uniwersalnych podstaw naszej kultury.

Niezależnie od różnych zastrzeżeń resentyment w społeczeństwie jest faktem. 
Jego szkodliwość powiększa posttotalitarne dziedzictwo homo sovieticus, które 
wyrosło jak chwast na wytrzebionej zdrowej indywidualnej przedsiębiorczości. 
Każe ono patrzeć na ludzi rozwijających swój potencjał z podszytą zawiścią po-
dejrzliwością i w każdym przedsiębiorczym człowieku widzieć spekulanta i cwa-
niaka dorabiającego się na ludzkiej krzywdzie. Wszelka organizacja konkurencyj-
na wobec partyjnej władzy politycznej jest postrzegana jako skorumpowana 
i zdemoralizowana. Człowiek wolny i przedsiębiorczy jest współczesnym kozłem 
ofiarnym, na którego można przenieść poczucie winy za własne niepowodzenia, 
by uzyskać społeczne rozgrzeszenie za rezygnację z marzeń.

Tomasz Kubalica

2 M. Scheler, Resentyment a moralność, tłum. Jan Garewicz, Warszawa, Czytelnik 1997, s. 33 
i nast.

3 Platon, Gorgiasz, tłum. Władysław Witwicki, Lwów, Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyż-
szych 1922, w. 492a-b.
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BEZ UZASADNIENIA

„Nadzieja, wbrew ogólnemu znaczeniu 
jest równoważna z rezygnacją. 
A żyć to znaczy nie rezygnować.”
 Albert Camus
Jeszcze w okresie międzywojennym Melchior Wańkowicz1 ukuł termin „chciej-

stwo”, przez co rozumiał branie za rzeczywistość faktów istniejących tylko w sfe-
rze własnych marzeń/pragnień i tak też jest to do dzisiaj definiowane2. Takim jest 
właśnie „myślenie życzeniowe”, czyli opieranie przewidywania przyszłości tylko 
w oparciu o pozytywne dla nas scenariusze, które zdominowało myślenie prawie 
wszystkich polityków. I to nie tylko polskich… 

Myślenie magiczne
Operowanie postprawdą (o czym pisałem w jednym z poprzednich artyku-

łów) może doprowadzić w krótkim czasie do sytuacji, w której dla odbiorcy 
prawda staje się nieważna, a liczą się tylko jego pozytywne emocje. To wza-
jemne oddziaływanie na siebie „wyznawców postprawdy” utwierdza ich w prze-
konaniu, iż zaprezentowana im postprawda nie jest fałszem lecz prawdą, czyli 
osądem zgodnym z rzeczywistością. Prowadzi to nie tylko do przekonania, iż 
wybrana droga postępowania jest jedynie słuszna, lecz przy dokonywaniu wy-
borów czyli podejmowaniu decyzji, opierają się na błędnych lub niezrozumia-
łych przesłankach, co oczywiście nie sprzyja uzyskaniu optymalnych efektów 
ich postępowania. We wnioskowaniu opartym na sylogizmie (a każdy prawnik 
wie co to takiego) obie przesłanki nie powinny być fałszywe, czego wiele osób 
sobie nie uświadamia. Wnioskowanie z fałszywych przesłanek może prowadzić 
tylko do fałszywych wniosków. 

1 Melchior Wańkowicz (ur. 10 stycznia 1892 w Kalużycach, zm. 10 września 1974 w Warszawie) 
– wybitny polski pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta.

2 Porównaj w tym zakresie „Słownik języka polskiego” PWN; 
link: https://sjp.pwn.pl/sjp/chciejstwo;2447885.html
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To wytwarzanie własnego, autorskiego świata prowadzi do życia w swoi-
stej „bańce informacyjnej” oraz „nieprzemakalności” danej osoby na inne po-
glądy. Nie byłoby to szkodliwe i niebezpieczne, gdyby uzyskane informacje 
odpowiadały prawdzie, a nie były tylko „faktami prasowymi”. Wszystko to 
może prowadzić do wypaczonego poznania i niepełnego zrozumienia ota-
czającego świata. Dobre samopoczucie odbiorcy, to za mało, aby zmienić 
nawet najbliższe otoczenie, a co dopiero świat. Katatymiczna ocena świata 
i prawidłowości nim rządzących może prowadzić w skrajnych przypadkach 
do nerwicy a nawet psychozy.

Rozumowanie, że skoro racja jest po mojej/naszej stronie to muszę/mu-
simy odnieść sukces miałoby wtedy i tyko wtedy sens, gdyby nadzieja na 
zmianę znajdowała oparcie nie w wierze, lecz opierała się na prawdziwych 
racjonalnych przesłankach. 

Myślenie nie jest tożsame z działaniem, nie wystarczy tylko chcieć, trzeba 
realizować określony plan osiągnięcia czy to celu bliskiego zasięgu, dalekie-
go zasięgu czy nawet celu ostatecznego.

Wiara w magię
Współcześnie w różnych środowiskach rozprzestrzenia się wiara w różnego ro-

dzaju „magię”, a na kanwie tej wiary powstają też teorie spiskowe, których zwolen-
nicy mają receptę na wszystko.

Wiara w magiczną moc prawa – ustawa jest dobra na wszystko, a jeśli nie 
ustawa, to przynajmniej rozporządzenie. A jeśli nie mamy takiej możliwości, to 
życzliwy nam samorząd podejmie stosowną uchwałę i po jej wejściu w życie 
obudzimy się w nowym, lepszym, odmienionym świecie. Przez wydanie aktu 
prawnego możemy uzdrowić każdą dziedzinę naszego życia i naprawić wszelkie 
stosunki społeczne.

Wiara w magiczną moc Unii Europejskiej – w rzeczywistości jest to od-
miana wiary w magiczną moc prawa; jak wiemy nasz akces do Unii jest uregu-
lowany przez umowy międzynarodowe, które jak wiadomo są źródłem prawa, 
o ile zostały ratyfikowane. Skoro więc ustalono, np. że ślimak jest rybą, to tak 
jest w rzeczywistości, a ślimakom rosną skrzela, łuski i zmieniają środowisko lą-
dowe na wodne jako bardziej odpowiednie dla ryb. „Unia” może wszystko – np. 
zmienić władzę/ustrój w każdym państwie członkowskim czy doprowadzić do 
zmiany konstytucji.

Wiara w magiczne posłannictwo polityków. Każdy polityk opozycyjny uwa-
ża, że ma o wiele większe prawo do rządzenia, niż członkowie partii w tym czasie 
rządzącej. Równocześnie politycy aktualnie rządzący uważają tak samo. Wynika to 
przede wszystkim z przekonania o wyższości moralnej członków danej partii nad 
przeciwnikami politycznymi. 

WITRYNA MYŚLI
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Wiara w magiczną moc głupoty. Jak wielokrotnie czytamy, że zdaniem nie-
których polityków przeciętny wyborca jest głupi, niewykształcony i ksenofobiczny, 
to trzeba mu o tym ciągle przypominać i drwić z niego, aby będąc świadomym 
swoich przywar słuchał światłych i mądrych polityków, którzy jako jedyni mają we 
wszystkim rację.

Wiara w magiczną moc orzeczeń sądowych. Każde orzeczenie wydane 
przez niezawisły i niezależny sąd jest orzeczeniem sprawiedliwym i służącym 
obywatelom. Wynika to choćby z oczywistego faktu, że wydający orzeczenia 
sędziowie są członkami „owej szczególnej kasty” a co za tym idzie jest niemożli-
we aby wydali inne orzeczenie.

Wiara w magiczną moc płci. Zgodnie z tą zasadą wystarczy, aby jakakol-
wiek polityk/polityczka oznajmiła „ja jako kobieta” czy nawet tylko „jestem kobie-
tą”, aby wszystko to, co powie po tych słowach wzbudziło powszechny aplauz 
i szacunek w społeczeństwie.

To tylko kilka z jaskrawych przypadków wiary w magię. Można oczywiście 
je mnożyć ale skupiłem się na najbardziej typowych w tym zakresie. Warto tu 
przypomnieć, że wiara w magię prowadzi do wiary w zabobony, jak np. omija-
nie czarnych kotów, czy spluwanie za siebie przez lewe ramię, co ma podobno 
(zdaniem niektórych) zapobiegać nieszczęściu. 

Nadzieja
Zawsze, gdy postrzegamy jako korzystniejszy oczekiwany ewentualny przy-

szły stan rzeczy, to jeśli dążymy do jego osiągnięcia, mamy nadzieję, że tak 
się stanie. O tym jak wielka jest ta nadzieja, decyduje prawdopodobieństwo 
osiągnięcia oczekiwanego celu. Jeśli to wysokie prawdopodobieństwo jest li 
tylko w odczuciu osoby oczekującej na spełnienie, to najczęściej szansa na na-
stąpienie spodziewanego efektu nie jest realna. 

Im więcej rozczarowań, czyli niespełnionych nadziei, tym bardziej wątpimy 
w osiągnięcie sukcesu, a związane z tym rozgoryczenie, wzmaga naszą fru-
strację, co zazwyczaj wiąże się z zachowaniami agresywnymi traktując ją jako 
ich przyczynę. Jednak nie jest tak zawsze. Między innymi frustracja wywołuje 
regresję, czyli powrót do wcześniejszej fazy życia. Jest to swoisty nieświadomy 
mechanizm obronny, polegający przykładowo na przedstawianiu (i odbiera-
niu) siebie jako bezradnego dziecka. 

Długotrwała frustracja może prowadzić do depresji, której jednym z obja-
wów jest apatia, czyli zmniejszenie aktywności fizycznej i psychicznej, która 
może być także objawem nerwicy.

Efektem frustracji może być także fiksacja, tj. kurczowe trzymanie się wyuczo-
nych mechanizmów zarówno myśli jak i znanych wcześniej zachowań, dzięki 
czemu nie dopuszczamy do pogłębienia frustracji.
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Najczęściej, jednak, jak wspomniano wcześniej, frustracja prowadzi do agresji. 
Formułując tę teorię John Dollard i Neal E. Miller3 zauważyli, że na wielkość frustra-
cji wpływają między innymi takie czynniki jak np.: niezrealizowany cel, który ma 
dla nas bardzo dużą wartość, a także jego bliskość i niemożność jego osiągnięcia4 
oraz gdy przeszkoda w osiągnięciu celu wydaje się niewyjaśniona i niezrozumiała 
(oczywiście subiektywnie).

Wiara, tak w rozumieniu psychologicznym jak i teologicznym, np. wiara w istnie-
nie prawdy absolutnej jest nieweryfikowalna – pamiętać też należy, że wiara także 
wymaga głębokiej wiedzy.

Z kolei nadzieja jako życzenie wystąpienia pewnych efektów jest w większym 
czy mniejszym okresie czasu weryfikowalna. I to właśnie między innymi zawiedzio-
ne nadzieje wywołują naszą frustrację, a w efekcie zachowania agresywne, które 
nawet nie zawsze są przez daną osobę uświadamiane. Czasem takie zachowania 
przybierając postać autoagresji są samoniszczące.

===

Wyżej przedstawiono wiarę i nadzieję nie jako wyróżniane w chrześcijaństwie 
przymioty człowieka – cnoty teologalne, ale wręcz przywary jakimi skażone jest 
życie polityczne. Chrześcijańska teologia moralna oprócz wiary i nadziei wyróż-
nia też cnotę miłości rozumianą jako dążenie człowieka do dobra, co ma być źród-
łem jego szczęścia. Jest to wyższy poziom miłości bliźniego. Zaprzeczaniem/opo-
zycją miłości będą z pewnością obserwowane przez nas spory polityków, a przede 
wszystkim ich kłótnie. 

Warto więc może tu przypomnieć, że cytowany wyżej Melchior Wańkowicz 
stworzył także neologizm5 „kundlizm” – przez co jego zdaniem należy rozumieć 
godną pogardy postawę człowieka lub zbiorowości, będącą przeciwieństwem 
szlachetności, autentyczności, bezinteresowności.6 Z kolei „Słownik języka polskie-
go” definiuje kundlizm7 – „pogardliwie o kłóceniu się (użeraniu się jak kundle).”

Aleksander Chmiel

3 John Dollard i Neal E. Miller Osobowość i psychoterapia: analiza w terminach uczenia się myśle-
nia i kultury Warszawa – Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967

4 Adam Mickiewicz Lis i kozioł – „Już był w ogródku, już witał się z gąską; / Kiedy skok robiąc 
wpadł w beczkę wkopaną, / Gdzie wodę zbierano; / Ani pomyśleć o wyskoczeniu.” – pamiętajmy 
jednak, że lis nie poddał się i udało mu się wyskoczyć z beczki.

5 Melchior Wańkowicz – Kundlizm; Wydawnictwo: Heraclon 2016 r.
6 Porównaj w tym zakresie Wikisłownik: https://pl.wiktionary.org/wiki/kundlizm
7 https://sjp.pl/kundlizm
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r� pr� Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

Na dzisiejsze moje rozważania w sposób oczywisty wpływa sytuacja w jakiej się 
znajdujemy. Te dwa – trzy miesiące temu planowałem napisać artykuł stanowiący 
swoiste podsumowanie swojej działalności, jako Rzecznika Dyscyplinarnego w koń-
czącej się kadencji. Niestety życie – a raczej wirus – plany te pokrzyżowało. Chciał-
bym więc podzielić się z PT Czytelnikami kilkoma refleksjami czy też tematami:

Po pierwsze uważam, iż powinienem krótko poinformować o tym – jak przebiega 
postępowanie dyscyplinarne w czasach zarazy. Mówiąc krótko – przebiega tak jak 
nasze życie, czyli generalnie jest niezbyt aktywne. Z jednej strony przepisy kolejne 
tarczy antykryzysowej spowodowały – tak jak w Sądach czy też w organach prokura-
tury – zawieszenie czy też wstrzymanie biegu terminów procesowych, co w sposób 
oczywisty wpłynęło na tą aktywność. Także obowiązek dbania o zdrowie pracowni-
ków Izby, jak i obowiązek zachowania tego co tak ładnie nazwano dystansem spo-
łecznym obliguje Rzeczników do ograniczenia swojej aktywności. 

Przyznać też trzeba, że pandemia w sposób widoczny wpłynęła na aktywność 
skarżących, tzn. ilość wpływających skarg wyraźnie zmalała, wpływają w prawdzie 
nadal skargi, ale jest ich wyraźnie mniej. Skargi te oczywiście są wstępnie przeze 
mnie analizowane i często korzystając z Internetu po ich zeskanowaniu przesyłane 
do radcy prawnego, którego skarga dotyczy z prośbą o ustosunkowanie się do ich 
treści. Taka procedura pozwoli na przyspieszenie działania rzeczników po przywróce-
niu możliwości procedowania – co jak sądzę, gdy artykuł ten będzie czytany nastąpi. 

Drugi temat, o którym chciałbym napisać to właśnie Internet. W czasach pan-
demii korzystamy wszyscy z Internetu i to zarówno w celach zawodowych, jak i w 
celach osobistych. Miło jest posłuchać zorganizowanego przez Metropolitan Ope-
ra koncertu, w który mogliśmy się słuchać i odwiedzić w prywatnych mieszkaniach 
śpiewaków od Nowego Jorku, po Tbilisi i Żabnicę koło Milówki.

Jednak w korzystaniu z Internetu w kontekście dyscyplinarnym kryją się pułapki. 
Zapominamy o tym, że posługując się swoim kontem umożliwiamy identyfikację 
tego kto tym kontem się posługuje i o tym, iż może to narazić nas na odpowie-
dzialność dyscyplinarną. Nie myślę tu tylko o tak oczywistym zdarzeniu jakim jest 
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obrażanie innych osób, hejtowaniu przy użyciu adresu e-mailowego, z którego jed-
noznacznie wynika, że jest to adres radcy prawnego, np. nazwisko, kancelaria@..........

Ostatnio wpłynęła skarga, w której zarzucono, iż radca prawny sprawujący okre-
śloną funkcję w organizacji rozesłał stanowisko organów tej organizacji negatyw-
nie oceniając imiennie wymienioną pracownicę tejże organizacji, wykorzystując do 
tego celu swój adres e-mailowy, adres który jednocześnie identyfikuje go jako radcę 
prawnego. Osoba negatywnie oceniona w tym rozesłanym stanowisku zarzuciła w 
skardze, iż radca prawny rozsyłając to stanowisko ze swojego firmowego adresu e-
-mailowego naruszył zasady etyki. Czy pogląd ten zostanie podtrzymany przez orga-
ny dyscyplinarne to oczywiście nie wiem. 

Chciałby jednak zwrócić uwagę PT Czytelnikom na to, iż wykorzystanie adresu 
e-mailowego do innych celów niż zawodowa może być oceniane negatywnie i je-
śli nasz adres e-mailowy pozwala na ustalenie, iż jest to adres, który radca prawny 
wykorzystuje przy wykonywaniu swoich czynności zawodowych to zachowajmy 
ostrożność przy jego wykorzystaniu. 

Internet oczywiście jest narzędziem ułatwiającym nam życie i tu pragnę zwrócić 
uwagę na realizację obowiązku szkolenia zawodowego. 

W tym roku kończy się kolejny cykl szkoleniowy i na dzień pisania 
tego artykułu 1610  radców prawnych nie wykonało go w całości, a 614 
nie wykonało go w ogóle, czyli mając na swoim szkoleniowym – kon-
cie zero (!!!!) punktów. 

Jak niewątpliwie PT Czytelnicy wiedzą istnieje możliwość uzyskania punktów 
szkoleniowych przy wykorzystaniu tzw. e-learningu. Jest to forma powszechnie do-
stępna i teraz kiedy Internet jest tak powszechnie dostępny i wykorzystywany przy 
wykonywaniu naszych czynności zawodowych, tym bardziej winniśmy korzystać z 
tej formy szkolenia. 

Uważam, iż brak jest podstaw do uznania, iż stan epidemii uniemożliwia nam 
szkolenie się i że możliwe będzie uznanie, iż stan ten nie ekskulpuje nas w razie nie 
wykonania w całości obowiązku szkoleniowego – oczywiście jest to moje stanowi-
sko – i może ono nie być zaaprobowane przez np. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny.

Biorąc także pod uwagę fakt zakazu grupowania się w ilości ponad 50 osób, co 
może trwać długo (nawet do czasu powstania szczepionki przeciwko COVID-19) 
można też przyjąć założenie, że szkolenia stacjonarne albo w ogóle się nie odbędą 
albo odbędą się w ograniczonym zakresie. 

Apeluję więc o wzięcie pod uwagę wszystkich uwarunkowań wynikających ze 
stanu pandemii i przede wszystkim intensywne wykorzystanie możliwości szkolenia 
się w ramach tzw. e-learningu. 

Wojciech Kubisa
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Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego 
OIRP w Katowicach w sprawie, którą 
opiszę P.T. Czytelnikom, nie jest pra-
womocne.

Sąd i Z-ca Rzecznika Dyscyplinar-
nego zgodni byli co do tego, że za-
chowanie radcy prawnego jest prze-
winieniem dyscyplinarnym, jednakże 
– co jest ciekawe w tej sprawie – to 
odmienna ich ocena słów wypowie-
dzianych przez radcę, a zatem i kwa-
lifikacja czynu.

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego 
skierował do Sądu Dyscyplinarnego 
wniosek o ukaranie radcy prawnego 
za to, że w siedzibie Sądu Rejonowego 
Wydział Karny, jako obrońca z wyboru, 
przed rozpoczęciem rozprawy skiero-
wał do świadka (oskarżyciela posiłkowe-
go) słowa, „że jest oszustem i udowod-
ni to przed sądem”, a następnie słowa 
te potwierdził na sali sądowej odpo-
wiadając na pytanie Przewodniczącej 
składu „Tak jest dokładnie”, „Zrobiłem 
to w obecności pani Prokurator i wypo-
wiedziałem takie słowa”, okazując w ten 
sposób brak umiaru, taktu i powściągli-
wości w stosunku do uczestnika postę-
powania, a nadto przekroczył granice 
wolności słowa wyznaczone rzeczową 
potrzebą, kwalifikując ten czyn jako na-

ruszenie art. 64 ust.1 ustawy o radcach 
prawnych, art. 6 w zw. z art. 12 ust. 3 
i art. 38 ust. 1 i 6 Kodeksu Etyki Radcy 
Prawnego.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wy-
mierzając radcy prawnemu karę upo-
mnienia, tak jak proponował Z-ca 
Rzecznika Dyscyplinarnego, dokonał 
zmiany opisu czynu we wniosku o uka-
ranie w ten sposób, że pominął w swo-
im opisie fragment „okazując w ten 
sposób brak umiaru, taktu i powściągli-
wości w stosunku do uczestnika postę-
powania, a nadto przekroczył granice 
wolności słowa wyznaczone rzeczową 
potrzebą”, jak również dokonał zmiany 
kwalifikacji prawnej – art. 64 ust. 1 usta-
wy o radcach prawnych w zw. z art. 6 
KERP. W ocenie Sądu, radca prawny 
może uchybić wyłącznie przy wykony-
waniu zawodu tj. świadczeniu pomocy 
prawnej.

W tym miejscu należy wyjaśnić, jak 
to ustalił OSD, Obwiniony przed salą 
rozpraw czekając na jej wywołanie 
rozmawiał nieformalnie z p. Prokura-
tor oskarżającą w tej sprawie, w któ-
rej obwiniony był obrońcą oskarżonej 
P. X. Przedstawiał p. Prokurator fakty 
i argumenty na oszustwo świadka Y 
– oskarżyciela posiłkowego i jego fał-

r�pr�  Barbara Konarzewska
Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego 
OIRP Katowice
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szywe zeznania, podczas gdy świa-
dek, stojąc za plecami Obwinionego, 
nie będąc przez niego widzianym, 
słuchał wypowiedzi radcy prawne-
go aż do chwili gdy ten odwrócił się 
i zauważył świadka. To wówczas Ob-
winiony zwrócił się bezpośrednio do 
świadka, że jest oszustem i udowod-
ni to przed sądem.

Sąd nie dał wiary, Obwinionemu, 
który wyjaśnił, że ww. słowa skie-
rował wyłącznie do p. Prokurator 
jak również, by słowa te traktował 
wyłącznie jako zapowiedź sposobu 
obrony klientki, a nie jako oskarżenie 
świadka.

Obwiniony nie przyznał się do 
popełnienia zarzucanego mu prze-
winienia dyscyplinarnego i wyjaś-
nił, że w rozmowie z p. Prokurator 
przedstawiając argumenty i zarzuty 
jakie były mu znane na tym etapie, 
słowa „że jest oszustem i udowodni 
to przed sądem” usłyszał je przypad-
kowo bez kontekstu zawierającego 
wywód odnośnie tej tezy.

Sąd Dyscyplinarny dał wiarę wy-
jaśnieniom Obwinionemu, że nazwa-
nie świadka oszustem, nie było na-
stępstwem osobistego stosunku do 
niego – uczucia wrogości, a jedynie 
stanowiskiem Obwinionego prze-
konanego, że świadek – oskarżyciel 
posiłkowy składa fałszywe zeznania 
co do przebiegu i miejsca wypadku, 
w zamiarze uzyskania od oskarżonej 
wysokiego odszkodowania.

Zdaniem Sądu gdyby Obwiniony 
użył wobec świadka – oskarżycie-
la posiłkowego – słowa „oszust” na 

rozprawie lub w piśmie proceso-
wym, demonstrując publicznie swój 
stosunek do tegoż popełniłby prze-
winienie dyscyplinarne zarzucane 
mu przez Z-cę Rz. D., tj. art. 64 ust. 1 
u.r.p, art. 6 KERP w zw. z art. 12 ust. 3 
i art. 38 ust. 1 i 6 KERP. W okolicz-
nościach sprawy, Obwiniony nazwał 
oskarżyciela posiłkowego oszustem 
na korytarzu sądowym. Takie za-
chowanie wprawdzie pozostawało 
w związku czasowym i miejscowym 
z wykonywaniem zawodu radcy 
prawnego, jednak nie było tożsame 
z wykonywaniem zawodu. Jednak-
że generowanie takiej sytuacji przez 
Obwinionego było zachowaniem 
niegodnym i niezgodnym z dobry-
mi zwyczajami, słowa te traktował 
wyłącznie jako zapowiedź sposobu 
obrony klientki, a nie jako oskarże-
nie świadka. Dlatego też Sąd, nie 
wychodząc poza granice oskarże-
nia, zmienił kwalifikację czynu przez 
wyeliminowanie z podstawy praw-
nej czynu art. 6 KERP w zw. z art. 12 
ust. 3 i art. 38 ust. 1 i 6 KERP.

Sąd uznał, że zachowanie Obwi-
nionego było sprzeczne z prawem 
i wyczerpało znamiona przewinienia 
dyscyplinarnego określonego z art. 
64 ust. 1 u.r.p w zw. z art. 6 KERP. 

Odwołanie od orzeczenia złożył 
Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego 
w części dotyczącej opisu czynu za-
rzucanego Obwinionemu jak rów-
nież zmiany kwalifikacji ww. czynu, 
zarzucając orzeczeniu:

1. Błąd w ustaleniach faktycznych 
polegający na:

Z SAMORZĄDOWEJ WOKANDY
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– bezzasadnym przyjęciu przez 
OSD, że wypowiedziane przez Obwi-
nionego do świadka słowa, że „jest 
oszustem i udowodni to przed są-
dem”, potwierdzone przez tegoż na 
sali sądowej, nie były tożsame z wyko-
nywaniem zawodu radcy prawnego,

– dokonaniu dowolnej oceny wy-
jaśnień Obwinionego w tym frag-
mencie, w którym OSD uznał, że na-
zwanie świadka „oszustem” nie było 
następstwem osobistego stosunku 
Obwinionego do tegoż świadka i nie 
wynikało z uczucia wrogości.

– nieuzasadnionym rozdzielnym 
interpretowaniu sformułowań: „wy-
konywanie czynności zawodowych”, 
i „wykonywanie zawodu”.

2. Nieuzasadnionej zmianie opisu 
zarzutu polegającej na pominięciu, 
przywołaniu i wskazaniu konkret-
nych skutków wynikających z zacho-
wania się Obwinionego w stosunku 
do świadka,

3. Przyjęciu niewłaściwej podsta-
wy prawnej odpowiedzialności Ob-
winionego poprzez uznanie, że czyn 
którego się dopuścił wyczerpuje zna-
miona przewinienia dyscyplinarne-
go z art. 64 ust. 1 u.r.p w zw. z art. 6 
KERP, z równoczesnym pominięciem 
uwzględnienia kwalifikacji prawnej 

czynu z art. 12 ust. 3 i art. 38 ust. 1 
i 6 KERP.

Zastępca Rzecznika dyscyplinar-
nego wniósł o:

1). zmianę orzeczenia poprzez 
przyjęcie opisu czynu Obwinione-
go i jego kwalifikacji prawnej jak we 
wniosku o ukaranie, 

bądź:
2) uchylenie orzeczenia i przeka-

zanie sprawy do ponownego rozpo-
znania sądowi I instancji.

Od orzeczenia odwołał się także 
Obwiniony zarzucając m.in. błędne 
ustalenia co do stanu faktycznego 
poprzez ustalenie, że słowami „jest 
oszustem i udowodni to przed są-
dem” zwrócił się na korytarzu są-
dowym nie do p. Prokurator, lecz 
bezpośrednio do podsłuchującego 
świadka, oraz błędną kwalifikację 
prawną czynu art. 64 ust. 1 u.r.p. 
w zw. z art. 6 KERP, wnosząc o uchy-
lenie orzeczenia w całości i unie-
winnienie.

Informację o orzeczeniu II instancji 
przekażę P.T. Czytelnikom w naszym 
biuletynie, co z pewnością będzie 
w dalekiej przyszłości, gdyż pande-
mia COVID-19 spowodowała czaso-
we zamrożenie rozpatrywania spraw.

Barbara Konarzewska
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Krzysztof Penderecki (1933-
2020) – geniusz, który zapisał się 
w historii Muzyki

A wiesz, wczoraj u nas grał na piani-
nie Krzysiu Penderecki. Chyba w ostat-
niej klasie szkoły średniej usłyszałam te 
słowa od mojej przyjaciółki Oli. Byłam 
dumna, że mam przyjaciółkę, która jest 
krewną już znanego wtedy, m.in. z „Tre-
nu pamięci ofiar Hiroszimy” Krzysztofa 
Pendereckiego, którego muzyki ser-
decznie nie cierpiałam. Ale każdy lubi 
się ogrzać w blasku sławy, więc uważnie 
śledziłam Jego karierę, zmuszając się do 
słuchania muzyki, która długo wzbudza-
ła we mnie odruch, jak jeżdżenie żylet-
ką po szybie. Ale słuchałam. Aż w roku 
1966 przyszło olśnienie. Po wysłucha-
niu „Pasji wg św. Łukasza” długo 
nie mogłam wstać z fotela i ciągle 

czułam dreszcze. I tak zostało do 
dzisiaj. A potem było „Polskie Re-
quiem”, skomponowane w kawał-
kach, na otwarcie pomnika Solidarności 
w Gdańsku, którego niektóre części były 
dedykowane pięknym i zdolnym kobie-
tom, jak np. Sanctus dedykowane śpie-
waczce Jadwidze Rappe czy też inna 
część dedykowana skrzypaczce Annie 
Sophie Mutter, o której pisałam wielo-
krotnie. Skrzypaczce tej były też dedy-
kowane słynne „Metamorfozy” (koncert 
skrzypcowy). 

Ten wielki i wspaniały kompozytor 
odszedł od nas w wieku 86 lat i niby to 
wystarczająco długo, ale jednak o wie-
le za wcześnie. Wielu po nim płaka-
ło, ja też. Nazywano Go największym 
geniuszem muzycznym od czasów 
Szostakowicza, z czym zgadzam się 

MUZYKA, KTÓRA ZACHWYCA I WZRUSZA, 
CZYLI ZAPROSZENIE DO ŚWIATA SZTUKI

Maria Nogaj
radca  prawny

Motto:  „Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do Nieba” 
 Tasso

KULTURA
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w zupełności. Interesowały Go wszyst-
kie gatunki muzyczne, od koncertów, 
poprzez potężne Oratoria, jak np. poza 
wspomnianą Pasją równie wspaniałe 
Siedem bram Jerozolimy, śpiewane 
także po hebrajsku, emocjonalne ope-
ry, jak np. „Diabły z Loudun,” „Raj 
utracony” „Ubu Rex” czy też traktują-
ca o czasach zarazy!! (artykuł ten piszę 
w czasach zarazy) „Czarna Maska,”, 
koncerty na różne instrumenty, jak np. 
wspomniane Metamorfozy, aż po „dro-
biazgi”, jak np. wysłuchane przeze mnie 
na jednym z ostatnich koncertów przed 
zamknięciem NOSPR w marcu tego 
roku, 10-minutowe „De natura sono-
ris nr 3 na orkiestrę”, utwór wgłę-
biający się w naturę dźwięku. I chociaż 
nigdy nie poznałam Go osobiście, to był 
mi bardzo bliski. Nie tylko dlatego, że był 
wszechstronnym, niesłychanie energe-
tycznym, wspaniałym kompozytorem, 
którego muzyka była porażająco emo-
cjonalna, ale także dlatego, że w spo-
sób emocjonalny doświadczał świata. 
Kochał Naturę, zwłaszcza drzewa, które 
dla mnie są bardzo „muzyczne”. Wy-
starczy popatrzyć jak pięknie tańczą na 
wietrze, zwłaszcza brzozy. Podobno za 
granicą był jeszcze bardziej popularny 
i kochany, aniżeli w Polsce. Osobiście nie 
przepadałam za nim jako dyrygentem 
dlatego, że był, moim zdaniem, bardzo 
wierny zapisom nutowym, a za mało 
było w nim fantazji dyrygenckiej. Ale nie 
mógł być innym dyrygentem, bo będąc 
tak wspaniałym kompozytorem, mu-
siał być bezwzględnie wierny zapisom 
nutowym. Kochał Naturę, kochał ludzi, 
zwłaszcza młodzież i dzieci i jeżeli uznał, 

że ktoś jest tego wart to go promował, 
zwłaszcza za granicą.

Dlatego tak wielu Go opłakuje. Spo-
cznie w Panteonie Narodowym w koś-
ciele Piotra i Pawła w Krakowie, który 
często odwiedzam, bo jest tam pocho-
wany Piotr Skarga.

Fryderyki, Fryderyki 2020, czyli 
ostatnia impreza muzyczna w Ka-
towicach przed zamknięciem NO-
SPR z powodu zarazy.

Już drugie w Katowicach uroczy-
stości rozdania Fryderyków (efektow-
ne i ciężkie statuetki), w tym roku były 
przewidziane w różnych miejscach 
Katowic i okolicy na okres 7 dni, a roz-
począć je miała planowana na 8 marca 
w Sali NOSPR Gala Muzyki Poważnej, 
na którą, podobnie jak w zeszłym roku, 
udało mi się zdobyć bilet. Niestety, na 
tej uroczystości uroczyste wręczanie 
statuetek nie tylko nie rozpoczęło się, 
ale też skończyło, albowiem rozpoczęła 
się wielka ogólnopolska „kwarantanna”. 

Ponieważ Gala w tym roku była pod 
każdym względem perfekcyjna, mam 
co wspominać w tych czasach zarazy 
i odosobnienia. W tym roku w organi-
zację imprezy włączył się sam Marszałek 
Województwa Śląskiego, który wpraw-
dzie samej Gali swoją osobą nie zaszczy-
cił, ale – co zapewne było jednak waż-
niejsze – sypnął obficie groszem i my 
słuchacze, a zwłaszcza słuchaczki, które 
na wstępie z okazji 8 marca otrzymały 
po pięknej czerwonej róży (zasuszoną 
mam do dziś) mogliśmy delektować się 
wspaniałą muzyką w równie wspaniałej 
interpretacji. Galę rozpoczęła fragmen-
tami Georga Gershwina z „Porgy and 
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Bess” nasza ulubiona NOSPR, której to-
warzyszył Chór Cameraty Silesii po dyr. 
Anny Szostak. Wszyscy czytelnicy mo-
ich artykułów muszą się zgodzić, że słu-
chanie Gershwina z czerwoną różą na 
kolanie (ręce muszą być wolne do kla-
skania) jest nad wyraz przyjemne. A po-
tem jak u Hitchcocka, było coraz wspa-
nialej. W tym roku Galę prowadziła, jak 
zwykle profesjonalnie, para specjalistów 
w dziedzinie muzyki poważnej, moich 
ulubieńców z programu II Polskiego 
Radia, Agata Kwiecińska i Marcin Maj-
chrowski. Statuetki przyznano w 10 ka-
tegoriach a zwycięzcy poniżej:

– Album Roku Muzyka Chóralna 
– ww. Zespół Śpiewaków Miasta Katowi-
ce Camerata Silesia pod dyr. Anny Szo-
stak (Camerata Silesia Sings Silesian 
Composers). Albumu z kompozycjami 
Kilara, Krzanowskiego, Bogusławskiego, 
Dziadka i Gabrysia zachwalać nie trzeba, 
każdy wie, że to klasa sama w sobie, 

– Album Roku Muzyka Oratoryj-
na i Operowa – Hagith Karola Szyma-
nowskiego – Polska Orkiestra Radiowa 
i Chór Filharmonii Narodowej pod dyr. 
Michała Klauzy – mój ulubieniec jeszcze 
z czasów katowickich,

– Album Roku Muzyka Dawna 
– Johann Gottlieb Goldberg: „Complete 
Solo Harpsichord Works” w wykonaniu 
Aliny Ratkowskiej, która odbiera-
jąc statuetkę oświadczyła, że najlepszą 
nagrodą jaką otrzymała w życiu jest 
czwórka jej dzieciaków!!

Wydawnictwo UMFC – Chopin Uni-
versity Press, 

– Album Roku Muzyka Kameral-
na – Zygmunt Stojowski-Ludomir 

Różycki: Sonaty I Sonatas Tomasz 
Strahl, Agnieszka Przemyk-Bryła. 

Wydawnictwo UMFC – Chopin Uni-
versity Press,

– Album Roku Recital Solowy 
– APPARITION (Agata Zubel) nie tylko 
znakomita, ale jeszcze niesłychanie sym-
patyczna skrzypaczka (Krzysztof Książek 
CD Accord Universal Music Polska),

– Album Roku Muzyka Symfo-
niczna – 100 Na 100. Muzyczne 
Dekady Wolności Panorama 100 lat 
polskiej muzyki na 36 CD w najlepszych 
wykonaniach

Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
– Album Roku Muzyka Koncer-

tująca – Emil Młynarski: VIOLIN 
CONCERTOS Piotr Pławner i Orkiestra 
Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubin-
steina pod dyr. Pawła Przytockiego.

DUX Recording Producecers,
– Album Roku Muzyka Współ-

czesna – pro MODERN COMFORT 
ZONE Arte Fundacja Kultury i Edukacji 
(Program Drugi Polskiego Radia/DUX 
Recording Producer).

O sekstecie Pro Modern szerzej napi-
szę w dalszej części artykułu,

- Najlepszy Album Polski za Gra-
nicą – RAFAL BLECHACZ – BOMSO-
RI KIM Faure – Debussy – Szymanow-
ski – Chopin Deutsche Grammophon/
Universal Music Polska. 

Słuchałam tych interpretacji w czerw-
cu ubiegłego roku w NOSPR – grali nie 
tylko pięknie, ale też byli piękni i bardzo 
dystyngowani, jakby przybyli wprost 
z paryskiego salonu w czasach Chopina.

– Najwybitniejsze Nagranie 
Muzyki Polskiej – ponownie 100 
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na 100. MUZYCZNE DEKADY WOL-
NOŚCI – Panorama 100 lat polskiej 
muzyki na 36 CD w najlepszych wyko-
naniach – PWM. 

Uroczystemu wręczaniu statuetek to-
warzyszyły wspaniałe występy artystów, 
z których niektórzy byli laureatami Fryde-
ryków, a niektórzy jeszcze (!) nie. Dodam 
artystów, których nazwiska spowodowa-
ły, że piękna i akustyczna sala NOSPR i tym 
razem pękała w szwach, a ich występy 
zapierały dech w piersiach. Do takich ar-
tystów z całą pewnością należy młody, 
bo urodzony w roku 1990 Jakub Józef 
Orliński, o którym wspominałam 
w poprzednim artykule przy 
okazji omawiania paszportów 
„Polityki”. Artysta młody, ale 
niezwykle utalentowany, a jedno-
cześnie gruntownie wykształcony 
muzycznie, co zaowocowało jego 
ogromną popularnością na całym 
świecie i tym, że w Polsce usłyszeć 
go można bardzo rzadko. Nie było 
go w Warszawie na paszportach 
”Polityki” i dlatego „Warszawa,” 
żeby go usłyszeć, musiała przyjechać 
do Katowic. A było warto, bo dla 
mnie w jego głosie jest zawarta 
jednocześnie niebiańska niewinność 
i młodzieńcza witalność, co razem 
wprowadza słuchacza w zupełnie 
inny wymiar. Pięknie opisała jego 
głos recenzentka „The New York 
Timesa” po zdobyciu przez niego 
pierwszego miejsca na jednym 
z konkursów organizowanych 
w MET, cytuję: „łączy piękno 
tonu z niezwykłą czystością 
i wyrównaniem koloru w całej 

skali jego głosu”. W Katowicach 
towarzyszył mu kameralny Zespół 
Instrumentów Muzyki Dawnej „Il 
Pomo d’Oro an Theatre Imperial”, 
grający na instrumentach dawnych, 
o czym jeszcze napiszę w dalszej 
części artykułu, przy opisie zupełnie 
innego koncertu wykonanego dwa 
dni wcześniej w NOSPR przez Bach 
Collegium Japan pod dyrekcją Ma-
saaki Suzuki, również na instrumentach 
dawnych. Na koniec tej części artykułu 
dodam, że jak wspominałam wielokrotnie, 
uwielbiam kontratenorów. Dotąd moim 
ulubieńcem był Andreas Scholl, teraz do-
łączył do niego Jakub Józef Orliński. 

Wracając do „Fryderyków,” po inau-
guracji Gali fragmentami z ”Porgy and 
Bess” wystąpił duet Ewa Tracz i Szy-
mon Komasa, którzy pięknie wykonali 
kilka duetów operowych, między innymi 
z „Hrabiny” Moniuszki. Dodam, że oby-
dwoje artyści są młodzi, eleganccy, uro-
dziwi i przede wszystkim utalentowani. 
Ewie Tracz kibicuję wiele lat, często o niej 
pisałam i z przyjemnością obserwuję roz-
wój nie tylko jej talentu, ale i urody. Na-
wet mam bilet na jej występ na poranku 
czerwcowym w NOSPR, który jednak 
zapewne nie dojdzie do skutku z uwa-
gi na wspominaną kilkakrotnie „zarazę”. 
Dobrze zatem, że przynajmniej miałam 
okazję i przyjemność posłuchania jej na 
uroczystości rozdania” Fryderyków.”

Do „specjalnych atrakcji” Gali zaliczy-
łabym także występ światowej sławy 
skrzypka, urodzonego w roku 1974 Po-
laka Bartłomieja Nizioła, absolwenta 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, ak-
tualnie mieszkańca Zurychu i koncert-
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mistrza w tamtejszej Touhalle Orche-
ster, a od 2008 roku, także profesora 
w Hochschule w Bernie. Ja zwróciłam 
na niego uwagę w roku 1991, kiedy zdo-
był I nagrodę na Międzynarodowym 
Konkursie Skrzypcowym im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu. Dodam, 
że chodzi o konkursy po których wie-
lu skrzypków osiągało sławę na całym 
świecie i gdzie święciła też tryumfy 
nagrodzona w tym roku „Fryderykiem” 
wspomniana wyżej i bardzo przeze 
mnie lubiana Agata Zubel. 

W Katowicach Bartłomiej Nizioł 
zagrał brawurowo finał VI Koncertu 
Skrzypcowego Grażyny Bacewicz i jak 
na wirtuoza przystało, grał po prostu 
bardzo pięknie. Na Sali panowała w tym 
czasie, nazywana przeze mnie „aku-
styczną”, cisza. 

Wśród wykonawców pragnęłabym 
jeszcze zwrócić uwagę na laureata 
jednego z Fryderyków: sekstet Pro 
Modern, który śpiewa muzykę współ-
czesną, m.innymi kompozycje Krzysz-
tofa Pendereckiego. I tym razem zespół 
zaśpiewał perfekcyjnie i porywająco, 
jak na młodych i znakomicie wykształ-
conych śpiewaków przystało. Dodam 
jeszcze, że repertuar ich obejmuje tak-
że kompozycje Witolda Lutosławskiego 
i Andrzeja i Roxany Panufnik (ojciec, któ-
ry już nie żyje i córka, mieszkanka Lon-
dynu). Już kilkakrotnie zaszczyciła ona 
swoją obecnością salę NOSPR i dla nas 
komponowała, o czym wspominałam 
na naszych łamach.

I na koniec ZłOTY FRYDERYK, wy-
różnienie które w zeszłym roku otrzy-
mała, krótko przed swoją śmiercią, moja 

ulubiona śpiewaczka jazzowa Wanda 
Warska. W tym roku nagroda ta przy-
padła urodzonemu w roku 1939 skrzyp-
kowi, a także uznanemu pedagogowi 
Krzysztofowi Jakowiczowi. Studia 
Muzyczne skończył on w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Warsza-
wie, w której dyplom otrzymał oczy-
wiście z wyróżnieniem. Słuchałam go 
i w czasie studiów w Krakowie i potem 
w Katowicach, w tut. Filharmonii, jeszcze 
pod Karolem Stryją oraz jeszcze wtedy 
z WOSPR w starej siedzibie. Skrzypek był 
wielokrotnie nagradzany, oczywiście 
także na Międzynarodowym Konkursie 
Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskie-
go w Poznaniu (nagroda specjalna na IV 
Międz. Konkursie). Całe życie był bardzo 
aktywny, koncertował m.in. w całej Eu-
ropie, USA, Nowej Zelandii,Japonii i Izra-
elu. W roku 1995, z okazji 50-lecia ONZ 
wystąpił na uroczystym koncercie w Pa-
ryżu, podczas którego wraz z Orchestre 
National de France wykonał I koncert 
Skrzypcowy Karola Szymanowskiego. 
Orkiestrę wtedy prowadził jeden z mo-
ich ulubionych dyrygentów, Jerzy Sem-
kow. Krzysztof Jakowicz znany jest też 
z tego, że koncertował z Lutosławskim, 
grając jego utwory i że wielokrotnie wy-
stępował na „Warszawskiej Jesieni”. Dla 
polskiego radia nagrał wszystkie sonaty 
i partity Jana Sebastiana Bacha. Zasiadał 
też w Jury wielu znanych konkursów 
skrzypcowych, w tym oczywiście w Po-
znaniu. Jest laureatem Nagrody Ministra 
Kultury i Sztuki I i II stopnia oraz nagro-
dy Związku Kompozytorów Polskich za 
wielokrotne wykonywanie polskiej mu-
zyki współczesnej.

KULTURA



KWARTALNIK OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH 53

Tym razem w Katowicach nie zagrał, 
ale odbierając statuetkę opowiadał bar-
dzo ciepło o wszystkich tych wykonaw-
cach, którzy swoimi występami w czasie 
Gali dali nam tyle wspaniałych wrażeń. 
Przy czym dodał, że jego ulubionym 
kompozytorem jest Ignacy Jan Pade-
rewski i że bardzo żałuje, iż w Warsza-
wie nie ma żadnej ulicy, a nawet placu 
imienia tego wspaniałego kompozyto-
ra, pianisty, a nawet polityka, który miał 
spory wpływ na odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości. Nie wiedział jednak 
o tym, że „Złotego Fryderyka” odbiera 
w niedużej odległości od katowickiego 
Osiedla imienia Ignacego Paderewskie-
go, nazywanego w skrócie ”Paderewa”. 

I co jeszcze w NOSPR tuż przed 
Wielką Kwarantanną

A w NOSPR tuż przed „czasami zara-
zy”, a zatem w lutym i na początku mar-
ca 2020 roku działo się wiele ciekawych 
rzeczy, z których niektóre przywołałam 
wyżej i na koniec chciałabym jeszcze 
napisać o wykonanej 6 marca w ramach 
cyklu Muzyka dawna Pasji wg św.Jana 
Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750), 
czyli Passio secundum Johannem 
BWV 245 (1724-1749). Pasji przepięknej 
i przejmującej, przez wielu, w tym prze-
ze mnie, przedkładanej nad dłuższą, ale 
mniej ciekawą Pasją wg św. Mateusza (jak 
już kiedyś pisałam, utrapienie mojego 
dzieciństwa), tegoż wspaniałego baroko-
wego kompozytora. Znam takich którzy 
uważają, że poza Bachem nie ma już nic. 

Tym razem „Pasja Janowa” Bacha zo-
stała wykonana przez Zespół Bach Col-
legium Japan założony w roku 1990 
przez Masaaki Suzuki w celu przybliża-

nia japońskiej publiczności dzieł okresu 
baroku w historycznych interpretacjach. 
Zespół składa się zarówno z barokowej 
orkiestry, jak i chóru, a jego działalność 
obejmuje doroczne cykle koncertowe 
z kantatami Bacha i szereg programów 
z muzyką instrumentalną. Dodam zespół 
perfekcyjnie zdyscyplinowany, a jego 
członkowie znakomicie odnajdują się za-
równo w rolach szeregowych członków 
zespołu, jak i solistów. Instrumentaliści 
grają oczywiście na instrumentach daw-
nych, jak np. klawikord czy mój ulubio-
ny od dzieciństwa instrument, z uwagi 
na dźwięczną nazwę „Viola da Gamba”. 
A zatem kilka słów o tym instrumencie: 
w dobie Renesansu i Baroku (koniec XV 
wieku) do Rewolucji, czyli przez około 
300 lat lutnia i viola da gamba odgrywały 
podobną rolę, jak w wieku XIX fortepian. 
Instrument ten, w brzmieniu porówny-
wany do ludzkiego głosu, często używa-
ny był do opisywania sytuacji przejścia 
między życiem a śmiercią. Viola da Gam-
ba została wyparta w połowie XVIII wie-
ku przez skrzypce i wiolonczelę, chociaż 
jeszcze jakiś czas „Viola” miała charakter 
arystokratyczny i używana była na salo-
nach. Ja do dziś bardzo ją lubię i często 
specjalnie dla niej chodzę na koncerty 
muzyki dawnej. Wchodziła zarówno 
w skład zespołu, który towarzyszył Jaku-
bowi Józefowi Orlińskiemu jak i wykonu-
jącemu „Pasję Janową”.

Cóż mogę jeszcze dodać o samym 
wykonaniu Pasji; Masaaki Suzuki prowa-
dził Zespół perfekcyjnie, jak przesuwanie 
paciorków na sznurku, a wśród solistów 
najbardziej podobała mi się sopranistka, 
Czeszka Hana Blażikowa, chociaż i pozo-
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stali soliści, będący jednocześnie człon-
kami Zespołu, jak ekspresyjny ewange-
lista James Gilchrist. czy bas Christian 
Immler (Jesus), byli bardzo dobrzy.

I w ten sposób zbliżyłam się do 
końca artykułu, gdyż tym razem, 
wzorem niektórych moich koleżanek 
i kolegów, postanowiłam, żeby nie 
przedłużać, artykuł podzielić na dwie 
części. Tym bardziej, że „zaraza” roz-

wija się w najlepsze i w najbliższym 
czasie koncertów nie będzie. A zatem 
o wcześniejszych wspaniałych transmi-
sjach z MET, w tym krwawym, trochę 
„pornosie,” również słynnego jak Bach 
barokowego kompozytora Georga 
Friedricha Haendla pt. Agrypina posta-
nowiłam napisać w kolejnym numerze 
naszego znakomitego kwartalnika.

Maria Nogaj 
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Dla przypomnienia w części I dojecha-
liśmy do Phnom Penh stolicy królestwa 
Kambodży.

Rano z naszych hotelowych okien – ho-
telu Luxriverside podziwiamy wspaniały wi-
dok na szeroko płynący Mekong zasnuty 
o tej porze utrzymującą się mgłą. Zjadamy 
wczesne śniadanie, albowiem obfitość pro-
gramu wypełnia nieomal cały dzień. Już 
przed godziną 8.00 jesteśmy przed królew-
skim pałacem. Ale za wcześnie albowiem 
pałac będzie otwierany za godzinę. Decy-
dujemy się na przejażdżkę przez dzielnicę 
handlową. Jak wszędzie na straganach kró-
luje chińszczyzna (70 %) uzupełniona towa-
rami lokalnymi. 

Podjeżdżamy pod budynek oznaczony 
symbolem S-21. Są to budynki szkoły śred-
niej Tuol Svay Prey, nazwanej tak na cześć 
przodka króla Norodoma Sihanouka. I tyle 
o wspaniałości tego budynku. Obecnie 
jest to kompleks pięciu 2- piętrowych bu-
dynków, które od miesiąca sierpnia 1975 r. 
zostały zamienione w „Więzienie Bezpie-
czeństwa 21”. Otoczono je kolczastymi dru-
tami pod napięciem. Klasy w pierwszym 
budynku to główne miejsca przesłuchań 
i tortur. W innych budynkach klasy podzie-
lono na cele murując ściany w wymiarach 

3-4 m długości i 2 m szerokości, w których 
to celach stało po 10 ludzi bez możliwości 
siedzenia, leżenia i opierania się o ściany. Ja-
kakolwiek zmiana pozycji wymagała zgody 
strażnika, a uczynienie tego bez jego zgo-
dy było surowo karane. Do 7 stycznia 1979 
roku, kiedy to więzienie zostało zdobyte 
przez wojska wietnamskie przebywało tu 
według różnych szacunków od siedem-
nastu do dwudziestu tysięcy więźniów. 
Czasokres pobytu w tym miejscu to 3, 4 
miesiące. O ile pierwszych zamęczonych 
więźniów chowano na trawniku na terenie 
szkoły, to następnie niemal wszyscy swój 
żywot kończyli na tzw. polach śmierci, gdzie 
z uwagi na oszczędności naboi żołnierze 
lub sami więźniowie zmuszani byli do za-
bijania ofiar motyką lub zaostrzonym kijem 
bambusowym, a po zakopaniu ciał w ten 
sam sposób byli zabijani przez następnych. 
Jak wynika z miejscowych informacji, wię-
zienie to przeżyło 12 osób, z których do 
dzisiaj żyje jeszcze czworo (3 mężczyzn 
i jedna kobieta). Mężczyźni byli użyteczni 
dla reżimu Pol Pota. Dwóch z nich było ar-
tystami i malowali przerażające więzienne 
sceny, m.in. tortury, jeden z nich był bardzo 
zręcznym mechanikiem, zaś kobieta jak 
podają źródła, po 2-tygodniowym pobycie 
została przeniesiona do innego więzienia 
prawdopodobnie dlatego, że pochodziła 
z prowincji, z której pochodził Kaing Guek 
Eav – naczelnik tego więzienia znany także 
jako „towarzysz Duch”, jeden z liderów 
Czerwonych Khmerów. Byłem zdruzgotany 
wizytą w tym miejscu i przerażony tym do 
czego może doprowadzić łamanie praw 

radca prawny 
Krystian Juraszczyk

INDOCHINY. CZĘŚĆ DRUGA
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obywatelskich. I to przez ludzi o bardzo 
dobrym wykształceniu. Wśród liderów 
Czerwonych Khmerów byli absolwenci 
renomowanych francuskich uczelni: 
Khien Samphan – prezydent 1976-1979, 
Leny Sary – wicepremier i minister spraw 
zagranicznych. Pobyt w tym miejscu tak 
mnie przytłoczył, że nie wykonałem żadne-
go zdjęcia tego obiektu. Jedyne zdjęcia ja-
kie załączam to pozyskane z Internetu zdję-
cia obrazu więźnia oraz widok kompleksu 
szkolnego. Dlatego też zainteresowanych 
odsyłam do stron internetowych tego wię-
zienia, gdzie w sumie zakatowano 16 tysię-
cy osadzonych. Za czasów reżimu Pol Pota 
zginęło około 2 milionów mieszkańców 
Kambodży, aczkolwiek liczba ta jest bardzo 
niepewna z uwagi na fakt braku jakichkol-
wiek statystyk zgonów.

Przez długi czas każdy z uczestników 
był przerażony tym co widział. Milczeliśmy. 
Wróciliśmy pod królewski pałac. Kompleks 
najważniejszych budynków pełni funkcję 
reprezentacyjną i jest zarazem miejscem 
zamieszkania króla. Na terenie pałacowym 
stoi ogromna makieta tego co będziemy 
oglądać przez dwa dni. Angkor Wat. Godny-
mi uwagi są zabytki stolicy takie jak Srebrna 
Pagoda – jedna z najpiękniejszych świątyń 
azjatyckich – oraz Muzeum Narodowe po-

święcone sztuce Khmerów. Kambodża jest 
obecnie królestwem o powierzchni liczą-
cej niewiele ponad 181 tysięcy km2, (nieco 
więcej niż połowa naszego kraju) zamiesz-
kałym przez ponad 16 milionów obywa-
teli. Religią dominującą jest buddyzm. Sieć 
rzeczna kraju jest dobrze rozwinięta. Nale-
żą do niej dorzecza Mekongu, który toczy 
swoje wartkie wody przez ponad 500 km. 
Na zachodzie kraju leży podziwiane przez 
nas w czasie przejazdu jezioro Tonie Sap. 
Jest to pewnego rodzaju ewenement geo-
graficzny z uwagi na fakt, że w porze suchej 
jego powierzchnia wynosi około 2.600 km2, 
a w porze deszczowej rozrasta się niemal 
czterokrotnie i wynosi ponad 10.400 km2. To 
właśnie tutaj w czasie pory deszczowej cofa 
się nadmiar wód Mekongu powodując, że 
głębokość jeziora z 1–3 metrów podnosi 
się do 12 metrów, powodując pojawienie 
się jednego z największych zasobów ryb 
słodkowodnych na świecie. Już o zmierzchu 
dojeżdżamy do Siĕm Réap, gdzie zatrzymu-
jemy się w Hotelu Golden Citadel. 

Rankiem wyjeżdżamy do położonego 
kilkanaście kilometrów od miasta komplek-
su historycznego zwanego Angkor. Jest 
to duża liczba budowli kamiennych, obej-
mujących miasta, świątynie, zbiorniki wod-
ne położone na obszarze około 400 km2. 
Obserwując wznoszące się do zenitu na 
bezchmurnym niebie słońce stwierdza-
my, że zapowiada się upalny dzień. Przed 
kompleksem duży parking, gdzie turyści 
karnie ustawiają się w kolejki celem zakupu 
biletów. Dwudniowy bilet jaki nabywamy 
po przedstawieniu paszportu to koszt 60 
dolarów USA. Otrzymujemy bilet, który ma 
dużą wartość pamiątkową, albowiem jest 
ozdobiony naszym zdjęciem z paszportu 

Więzienie S-21
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co stanowi niezbity dowód naszej tu i teraz 
obecności. Nasza dwudniowa wędrówka 
po tak wielkim obszarze (przemieszczamy 
się z uwagi na odległości naszym busi-
kiem) nie jest kłopotliwa albowiem otacza 
nas chłód kamieni oraz cień wspaniałych 
drzew oplatających budowle. Kompleks 
Angkor wpisany jest na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO i jest uważa-
ny za największe miasto na świecie w tam-
tych czasach. Szacuje się, że zamieszkiwało 
w nim około miliona mieszkańców

Świątynia Angkor Wat, wizytówka całe-
go kompleksu, została zbudowana przez 
króla Surjawarmana II (1113–1150 n.e.) ku 
czci hinduskiego bóstwa Wisznu, z któe-
rym król ten się identyfikował. Czas bu-
dowy świątyni szacuje się na około 35 lat. 
Całkowita powierzchnia razem z murami 
zewnętrznymi i fosą to 2,08 km2. Te wspa-
niałe budowle zostały zbudowane w okre-
sie panowania u nas władców od Bolesła-

wa Krzywoustego do Mieszka III Starego. 
Zadziwia wspaniały kamienny arras, który 
ciągnie się na długości 900 m i przedsta-
wia wykute w skale sceny z indyjskich epo-
sów oraz sceny z życia dworskiego. Chylić 
należy czoła przed ówczesnymi rzemieśl-
nikami, mistrzami sztuki kamieniarskiej.

Wracając do hotelu zauważamy nowy 
stylizowany architektonicznie budynek 
z napisem T-Galleria. Jak objaśnia nasz kie-
rowca, jest to sklep, który utożsamiamy 
jako miejscowy Pewex. Oczywiście z lo-
kalnymi odmiennościami. Przed wejściem 
do tego dwupoziomowego sklepu trzeba 
się w recepcji zarejestrować, co powodu-
je, że miejscowi są wykluczeni. Również 
wykluczeni od zakupów są obcokrajowcy 
nie zarejestrowani w recepcji, o czym się 
przekonała nasza koleżanka, która dekla-
rując, że nic nie będzie kupować nagle 
zdecydowała się kupić ekskluzywny 
miejscowy souwenir w postaci kam-
bodżańskiej czekolady. Odmówiono jej 
sprzedaży mimo okazania paszportu 
i chęci zapłaty gotówką albowiem sy-
stem komputerowy wykrył, że nie zare-
jestrowała się w recepcji. Musiała sko-
rzystać z uprzejmości zarejestrowanej 
koleżanki. Trudno – co kraj to obyczaj. 

Pałac królewski

Obraz Vann Natha
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Następnego dnia opuszczamy Króle-
stwo Kambodży i zmierzamy do Laosu. 
Umiejscowienie tego kraju na mapie, który 
co prawda graniczy z Kambodżą wskazuje, 
że droga przez Tajlandię do stolicy Laosu 
– Vientiane jest znacznie bliższa, tym bar-
dziej, że po drodze jest kilka atrakcyjnych 
miejsc do zwiedzenia. 

Na granicy z Tajlandią żegnamy się z na-
szą ekipa transportową albowiem wjeżdża-
my do kraju gdzie obowiązuje ruch lewo-
stronny. W krajach azjatyckich kierunek 
ruchu jest związany z ruchem obowiązu-
jącym w byłych państwach kolonialnych. 
W Wietnamie i Kambodży dominowali 
Francuzi – obowiązuje ruch prawostronny. 
W Tajlandii – byłej kolonii brytyjskiej, znanej 
pod nazwą Syjam, obowiązuje ruch lewo-
stronny, zaś w Laosie, który od 1893 r. znaj-
dował się pod protektora-
tem francuskim, a w 1954 
uzyskał od Francji niepod-
ległość, ponownie ruch 
prawostronny.

Po przesiadce nowy 
Mercedes-Bus wiezie 
nas w kierunku dwóch, 
jak brzmi oficjalna na-
zwa, Khmerskich Par-
ków Archeologiczno-

-Historycznych Phanom Rung 
i Prasat Phimal. Wizyta w tych 
miejscach uświadomiła nam, 
że granice państwowe we 
współczesnym świecie są rze-
czą daleko umowną. Pamię-
tam, jak w jednym ze swoich 
felietonów w „Polityce” znany 
pisarz Jerzy Pilch na tę okolicz-
ność przytaczał fakt, że jego 

matka zawsze mieszkała w jednym domu 
w Wiśle, ale za to w czterech państwach. 
Podobieństwo tutejszych budowli do tych 
poznanych w Angkor świadczy o tym, że 
kiedyś to była jedna wielka rodzina. Po noc-
legu w Nang Rong rankiem zmierzamy 
w kierunku granicy z Laosem. Trasa nam się 
nieco wydłuża czasowo albowiem droga, 
którą jedziemy jest przebudowywana na 
autostradę. Droga prowadzi od stolicy kraju 
z Bangkoku do granicy, skąd już tylko 22 km 
do stolicy Laosu Vientiane. Nie udaje nam 
się dojechać do Parku Buddy w Sala Keoku 
z powodów komunikacyjnych (zamknięta 
droga z wyjątkiem ruchu lokalnego).

I znowu przychodzi się nam pożegnać 
z ekipą transportową. Oczywiście zaraz 
pojawia się wielu chętnych, aby przewieźć 
nas przez most przyjaźni, a krótki on nie jest 

Świątynia Angkor Wat

Most
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– ma długość 1170 m. Budowę mostu sfi-
nansował rząd australijski kwotą 30 mln do-
larów. Przez most prowadzą dwie jezdnie 
oraz ciąg pieszy o szerokości 1,5 m. W środ-
ku pozostawiono pas na ułożenie szyn 
kolejowych. Strona tajska od swojej strony 
doprowadziła tory już w czasie budowy, 
natomiast od strony laotańskiej dopiero 
po podpisaniu porozumienia między obu 
krajami w 2004 r. linię kolejową przedłużo-
no o 3,5 km. Jest to jedyna linia kolejowa 
w Laosie funkcjonująca od 2009 r. Są pla-
ny przedłużenia tej linii kolejowej do Chin 
i Wietnamu. Oby jak najszybciej, bo dalsza 
droga uświadomiła nam to, że dla dalszego 
rozwoju turystyki jest to niezbędne.

Grupa nasza korzysta z propozycji li-
nii autobusowej przewożącej przez most 
turystów za 1 dolara od osoby. Po 10 mi-
nutach jesteśmy w Laosie na przejściu 
granicznym. Ponownie pojawia się nasz 
naganiacz z tajskiej strony rzeki proponując 
odwieźć nas do zarezerwowanego Hotelu 
Pacifik w Vientiane. Teraz wypełniamy tylko 
dokumenty graniczne świadczące o biuro-
kracji. Wznosimy oczy do nieba dziękując 
Najwyższemu za Porozumienie Schengen 
w Unii Europejskiej. Wsiadamy do pod-
stawionej nam toyoty, która naszym zda-
niem ma lekko burdelowaty wystrój (białe 
firaneczki z frędzelkamimi oraz czerwone 
zasłonki przepasane złotym sznurem). Po-
dobno taka moda. 

Rano zaczynamy zwiedzanie miasta 
na piechotę. Po zaliczeniu kilku zabytków 
w centrum zatrzymujemy większego tuk-
-tuka i udajemy się do Złotej Świątyni bud-
dyjskiej. Bilet wstępu to tylko 10.000 kipów 
(to miejscowa waluta o symbolu banko-
wym LAK (Kip – dzieli się na 100 atów, a je-

den Kip to aż 0,00047 PLN). W Laosie płaci 
się walutą miejscową, a wymiany należy 
dokonywać wyłącznie w bankach. Świą-
tynia razi złotem dachu. Wygląda to na 
pomalowanie złotą farbą. Przed świątynią 
miejscowi chodzą z klatkami, w których są 
ptaszki. Za drobną opłatą 5.000,00 kipów 
możesz ptaszka wypuścić, co daje Tobie 
dużą satysfakcję. Ptaszek wyfrunął i w po-
dzięce śpiewa na najbliższym drzewie. Taka 
jest oficjalna idylla z ptaszkiem. Wnikliwa 
obserwacja otoczenia doprowadziła mnie 
do dalszych losów ptaszka, który po kon-
cercie odlatuje do odległego domostwa, 
gdzie wchodzi do swojego okienka zaja-
dając sobie oczekujące tam ziarenka. Po 
powrocie swojego Pana jest ładowany 
ponownie do klatki i wędruje przed Złotą 
Świątynię na ponowną sprzedaż. Interes się 
kręci. Po zwiedzeniu okolicznych muzeów 
ponownie negocjujemy z kierowcami tuk-
-tuków i jedziemy na dalsze zwiedzanie. 
Tym razem naszym celem jest Park Buddy 
nad Mekongiem. Po wejściu do Parku ot-
wartego w 1958 roku zaskakuje nas wiel-
kość rzeźb Buddy. Przy wejściu ogromna 
głowa owocu dyni z oknami na dwóch pię-
trach. Wchodzimy, a w środku na 2 pozio-
mach przeróżne figury Buddy i innych hin-
duistycznych bóstw, zwierząt i demonów. 
Autorem wszystkich rzeźb w Parku Buddy 
jest szacowny mnich Luang Pu, który stu-
diował nauki hinduistyczne i z zakresu bud-
dyzmu. Jest mistrzem jogi. Jak informował 
nas jeden z miejscowych, nie podobało się 
to władzom Socjalistycznej Republiki Laosu 
w wyniku czego przeprowadził się do Taj-
landii, gdzie po drugiej stronie Mekongu 
w Sala Keoku na tej samej wysokości wy-
budował drugi Park Buddy swojego au-
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torstwa. To ten Park otwarty w 1978 roku, 
do którego nie dojechaliśmy z powodu 
zamknięcia drogi. Oba Parki projektowane 
jednego autora są podobne. 

Wracamy do Centrum, gdzie zatrzy-
mujemy się na placu przed Bramą Patuxay, 
zwaną także Laotańskim Łukiem Trium-
falnym. Monument ten został wzniesiony 
w latach 1957 – 1968, jest symbolem walki 
o niepodległość. Budowla ta jest określana 
przez niektórych jako pionowy pas starto-
wy, albowiem beton zużyty do budowy 
z funduszy amerykańskich był przeznaczo-
ny na pas startowy na lotnisku w stolicy. 
Przyglądamy się wybudowanymi wokół 
placu budynkom rządowym w tym Pała-
cowi Prezydenta. 

Naszym kolejnym przystan-
kiem noclegowym jest Luang 
Prabang – historyczna stolica 
Królestwa Miliona Słoni. Całą 
nazwę miasta można przetłu-
maczyć jako Królewskie Miasto 
Delikatnego Obrazu Buddy.  
Rano oglądamy procesje mni-
chów kwestujących po ulicach 
miasta. Kwesty te są podstawą 
ich egzystencji. Zwiedzamy 

były pałac królewski zamieniony po 
przejęciu władzy przez komunistów 
w 1975 r. w muzeum. Wśród pamią-
tek otrzymywanych przez króla do-
strzegamy pamiątki ofiarowane przez 
przewodniczącego Rady Państwa PRL. 
W pałacu przez długie lata przebywał 
najbardziej czczony w Laosie wizeru-
nek Buddy Prabang. Mierzący 83 cm 
pozłacany posąg ze stopu brązu, sre-
bra z domieszką złota przedstawia 
stojącego Buddę z obydwiema ręka-

mi w pozycji abhajamudra, tj. wyrażającej 
wolność od lęku. Według legendy posąg 
miał być odlany na Cejlonie. Wiadomo, że 
został sprowadzony przez króla Fa Nguma 
w XIV wieku z Kambodży. Na początku XV 
wieku trafił do Luang Prabang, a od 1947 r. 
znajdował się w Pałacu Królewskim. Od 
1975 r. posąg pełnił w nim funkcję ekspo-
natu. W grudniu 2013 r. przeniesiono posąg 
w uroczystej procesji z udziałem najwyż-
szych władz partyjno-rządowych do nowo 
wybudowanej świątyni Wat Ho Pra Bang. 
Zwiedzanie kończymy spacerem po mie-
ście. Wieczorem decydujemy się na seanse 
masażu w wykonaniu laotańskich masaży-
stek. Czujemy się o kilka lat młodsi.

Park Buddy

Park Buddy
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Kolejnym naszym celem jest ostanie 
przed granicą z Chinami miasto Muang Xai. 
Docieramy tu w godzinach wieczornych 
po odwiedzeniu lokalnych plemion etnicz-
nych. Plemiona laotańskie prezentują swoje 
wyroby tkackie, zaś plemiona chińskie za-
chwalają swoje wyroby w postaci lokalne-
go wina ryżowego. Oczywiście degustowa-
liśmy, ale potwierdziliśmy naszą tęsknotę do 
znanych nam bliżej wyrobów europejskich. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się tutej-
sze specjalności, jakim były butelki z żółtym 
alkoholem podobno mocnym, w których 
zatopione były różne węże, jaszczurki oraz 
wszelakiej maści owady. Nikt jednak nie 
zdecydował się na degustację tych wspa-
niałości. Uznaliśmy, że granicą naszych moż-
liwości jest zatopiona w zielonkawym alko-
holu trawa z puszczy białowieskiej. Ostatnią 
atrakcją tego dnia jest wizyta w jaskiniach 
Pak Ou, gdzie w wyższej jaskini znajdujemy 
tysiące figur Buddy. Wieczorem przy zapa-
dającym zmroku dojeżdżamy do hotelu 
sprawiającego wrażenie przerostu formy. 
Są tu dziesiątki pokoi. Charakter tego hotelu 
zakreśliły nam uliczne obserwacje. Miejsco-
wość oddalona jest około 70 km od granicy 
z Chinami. Dlatego też turyści z sąsiedniego 

kraju wpadają tu zabawić się, czy też na-
pić się nie będąc obserwowanym przez 
„przyjaciół”. Efektem tej lokalizacji jest to, że 
walutę tutaj można było zamienić tylko na 
chińską, która tutaj uchodzi za podstawo-
wy środek płatniczy. Dlatego też rankiem, 
niezwłocznie po śniadaniu – czyli gorącej 
bliżej nieokreślonej zupie z makaronem, 
która pozostała w wazach – udaliśmy się 
w dalszą drogę. Naszym celem jest Dien 
Bien Phu – symbol wietnamskiej nie-

podległości. Na granicę trafiamy w porze 
obiadowej, co skutkuje dłuższym, bo po-
nad dwugodzinnym oczekiwaniem. Kie-
dy dokonała się czynność urzędowa nasz 
busik sprawnie wymija innych klientów 
do odprawy na oddalonym o 2 km przej-
ściu wietnamskim. Tutaj obowiązuje zakup 
znanych nam wietnamskich walut. Szybko 
zjeżdżamy z położonego w górach przej-
ścia na równinę Son-la. Dojeżdżamy do 
Dien Bien-Phu, krainy spektakularnych kra-
jobrazów przyrodniczych: góry i fantazyjne 
formacje wapienne. W mieście świąteczne 
podniecenie, albowiem za 2 dni kończą 
się obchody Nowego Roku. Ostatni spóź-
nialscy na swoim podstawowym środku 
transportu, jakim tutaj jest skuterek, wożą 
tutejsze drzewka świąteczne – pomarań-

Brama Patuxay

Miasto Sa Pa
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czowe drzewka z małymi pomarańczami, 
mającymi przynieś pomyślność. Przy nich 
to zasiada cała rodzina z daleka i bliska, 
świętując nastanie Nowego Roku. Naj-
większym zaskoczeniem co do możliwości 
transportowych tych pojazdów była sporej 
wagi czarna i ogromna świnia, która podró-
żowała na desce ułożonej w poprzek i przy-
mocowanej do bagażnika. Była przymoco-
wana do tej deski i fikała w górze swoimi 
krótkimi nogami. Widok tego transportu 
rozśmieszył nas do łez. 

Dien Bien Phu – to tutaj została zało-
żona w czasie II wojny światowej przez 
Japończyków baza wojskowa, a w czasie 
I wojny indochińskiej (1946 – 1954) prze-
kształcona przez Francuzów walczących 
o utrzymanie swoich Indochińskich zdo-
byczy w warowny obóz dla liczącego ok. 
20 tys. żołnierzy garnizonu. Załogę wspie-
rało 60 dział, 10 lekkich czołgów oraz 6 
zrzucających napalm samolotów. W maju 
1953 r. francuski generał Henri Navarre 
przejął dowództwo nad wojskami francu-
skimi w Wietnamie. Przyjął strategię zmie-
rzającą do zdecydowanej walki z wiet-
namskimi oddziałami partyzanckimi Việt 
Minh. Strategia ta prowadziła do związa-
nia głównych sił partyzantów i pokonanie 

ich w rozstrzygającej bitwie. Na miejsce 
bitwy wyznaczono rejon Dien Bien Phu, 
które leżało 320 km na północny zachód 
od głównej bazy armii francuskiej w Ha-
noi. Liczono na szybkie zwycięstwo, ale się 
przeliczono. Wojska francuskie, w składzie 
których brała udział Legia Cudzoziemska, 
zostały okrążone i w efekcie wietnamscy 
partyzanci w dniu 7 maja 1954 roku we-
szli do francuskiego bunkra dowodzenia. 
Wojska francuskie poddały się. Partyzanci 
z Việt Minh wzięli do niewoli po bitwie ok. 
10,5 tys. żołnierzy francuskich. 

Przejeżdżamy obok monumentu upa-

miętniającego to wydarzenie. Wieczorne 
godziny to piesza przechadzka po mie-
ście. Ludzie biegają po ulicach czyniąc 
ostatnie świąteczne zakupy. Nowy rok za-
czyna się w roku 2018 w dniu 16 lutego. 
Znakiem tego miejscowy sylwester powi-
nien się odbyć w dniu 15 lutego. A w tym 
dniu zwiedzamy ostatnią atrakcję naszej 
podróży, jaką jest kurort Sa Pa, do które-
go dojeżdżamy pokonując przełęcz na 
wysokości ok. 2500 m n.p.m. Sa Pa – jest 
to miasto w północnym Wietnamie leżą-
ce na wysokości 1.600 m. Przez rodaków 

Kościół

Monumet w Dien Bien Phu
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zwane wietnamskim Zakopanym albo-
wiem zdarzają się tutaj opady śniegu. 
Jest otoczone masywem górskim Phan 
Xi Pang (najwyższy szczyt 3143 m n.p.m.) 
zwanym też „Dachem Indochin”. Kurort 
ma chłodniejszy klimat i został założony 
w czasach kolonialnych przez Francuzów. 
Mamy więc do czynienia z klasyczną za-
budową podobną do tej w Hanoi. Wąskie 
budynki w stylu europejskim, mające od 
frontu po 3 lub 4 okna, ale wysokie piętra 
są usytuowane obok siebie. Około 70% 
tych budynków to hotele lub hoteliki, 
zaś pomiędzy nimi restauracje. Atmosfe-
ra tego miejsca powoduje, że czujemy 
się tutaj bardzo swojsko. Na wieczornym 
spacerze podziwiamy miasto, zachodzimy 
do katolickiego kościoła w nadziei mszy 
kończącej jutro stary rok. Prowadzona roz-
mowa z mężczyzną, który okazał się oso-
bą pełniącą funkcję kościelnego wyjaśnia 
nam, że kościół nie ma stałej obsady dusz-
pasterzy, ale jutro na dzień zakończenia 
starego roku przyjedzie aż dwóch Księży. 
Zaprasza na mszę o 21.00. Zapewniamy, że 
skorzystamy z zaproszenia.

Rankiem następnego dnia wyjeżdża-
my w okolice kurortu do wiosek etnicz-
nych plemion Hmong i Dao. Wyjeżdżamy 
samochodem terenowym albowiem nasz 
busik nie dałby rady. Mimo, że to tylko 15 
kilometrów droga jest o bardzo wysokim 
stopniu trudności zwłaszcza, że jedziemy 
wąskimi zboczami. Docieramy na miejsce. 
Kobiety w tradycyjnych chustach i pasia-
stych spódnicach krzątają się wokół do-
mostw. Za ich zgodą zaglądamy do środ-
ka. Jest czysto i schludnie. Przed domami 
małe stoiska oferujące miejscowe pamiątki. 
Dużo dzieci oferuje nam kolorowe opaski 

na ręce. Każda ze zwiedzanych wiosek 
ma własne szkoły i to wcale niemałe. Po 
charytatywnych zakupach wracamy do 
naszego Hotelu Elite w SA PA. Wieczorem 
idziemy na mszę św. kończącą stary rok. 
Po jej zakończeniu przez chwilę rozmawia-
my z księżmi, którzy prowadzili mszę. Byli 
to młodzi Wietnamczycy, którzy święce-
nia kapłańskie uzyskali przed trzema laty. 
Zaskoczeni byli faktem, że do takiej małej 
miejscowości dotarli podróżni z ojczyzny 
Jana Pawła II. Wracamy do hotelu, gdzie 
przy „sylwestrowym” stole wraz z gospo-
darzami hotelu kończymy rok Koguta, 
a zaczynamy rok Psa wznosząc toast za 
jego pomyślność. Ku naszemu zaskocze-
niu usłyszeliśmy zaledwie kilka wystrzałów 
świątecznych fajerwerków. 

Rankiem wyjeżdżamy do Hanoi. O ile 
do Sa Pa wjechaliśmy przełęczą od strony 
wschodniej na wysokości około 2.500 m 
n.p.m. to obecnie zjeżdżamy do poziomu 
ok. 400 m n.p.m. Podziwiamy po raz ostat-
ni w tej podróży skalne formy wapienne, 
jakie przez miliony lat ukształtowała przy-
roda. Zjazd do drogi ekspresowej Pekin 
– Hanoi (około 80 km) zajął nam dwie 
godziny. Na skrzyżowaniu drogowskazy. 
W lewo do chińskiej granicy (10 km) w pra-
wo do Hanoi (220 km). 

Przybywamy do naszego hotelu „Hanoi 
Grattitude” gdzie jest dane spędzić nam 
ostatnią noc. Wieczorny spacer jest podsu-
mowaniem dla nas całej podróży. Spotkali-
śmy się na naszej trasie z dużą życzliwością, 
dlatego i wszystkim, krajom i narodom tu 
żyjącym życzymy szczęścia i pomyślności 
w przemianach jakie przechodzą. 

Krystian Juraszczyk
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#hot16challenge – zasłyszane na Wydziale Prawa UŚ, 
katedra (niegdyś) Teorii i Filozofii Prawa

     słowa: Mateusz Zeifert
     muzyka: Magdalena Stryja

Jurysprudencja wirusobójcza

Chcemy wesprzeć lekarzy, chociaż oni faktycznie
Do wirusa podchodzą nieco zbyt dogmatycznie
Tu potrzebna jest całkiem odmienna optyka
Tutaj przyda się pomoc teoretyka!
                                    hehe, teoretyka wirus nie tyka

Nie będziemy się pieścić z cholernym COVIDEM
Rozwalimy mu łeb o Kant imperatywem
Zakwestionujemy jego status ontyczny
Zrobimy mu kryzys epistemologiczny
                                   logiczny? aksjologiczny?

Wykażemy braki w jego argumentacji
Poddamy go całkowitej falsyfikacji
Dokonamy na nim twórczej interpretacji
Najpierw klaryfikacji, a potem kastracji
                                   a potem kastracji. Albo derywacji.

Totalną przeprowadzimy jego dekonstrukcję
Brutalną, aż połamiemy na nim Konstytucję
Jak Kelsen wyrwiemy mu byt z powinności
Formułą Radbrucha skruszymy mu kości
                                  a może ma ości? no, te wszystkie takie wypukłości

Tę koronę przytniemy mu brzytwą Ockhama
Potem gilotyną Hume’a utniemy mu jaja
Stosując tradycyjne erystyczne chwyty
Zrobimy mu z rzyci paradoks bandyty
                                  Zrobimy mu z rzyci paradoks bandyty

Zasłonę niewiedzy zerwiemy mu z głowy
Zmiażdżymy mu rdzeń znaczeniowy
A gdy metodologię weźmiemy pod lupę
Żądło semantyczne wbijemy mu w dupę

  COVID, w teorii ty już jesteś trupem
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  COVID, w teorii ty już jesteś trupem


