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W okresie obowiązywania stanu epidemii uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny spotkania telefonicznie. 32 354 00 42 wew. 116
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DO NAS, O NAS...

Koleżanki i Koledzy!
Tempora mutantur et nos mutamur in illis, a wraz ze światem
(i z nami) zmienia się radca.pl. Dlatego w tym miejscu nie będzie
odtąd, co zapowiedzieliśmy w poprzednim numerze, tak wyczekiwanego bądź to ze złością bądź z radością przenikliwego
i takoż subtelnego felietonu Redaktora Naczelnego o przypadłościach naszej rzeczywistości, ten bowiem (i tekst i autor), ląduje
w nowej rubryce bliżej końca numeru, prawie tam, gdzie niepokornych gryzą psy. Zważywszy na to, że tam właśnie otwiera się
pole do publikacji najciekawszych i najpoczytniejszych tekstów
– Redakcja ponawia apel do Koleżanek i Kolegów o nadsyłanie
polemicznych, rewolucyjnych i przygważdżających, które wyniosą nasz kwartalnik do rangi najpoczytniejszych pism świata (skromność nakazuje napisać małą literą, ale miało być „Świata”).
À propos apelu lub apelacji raczej: wspomniane na wstępie zmiany świata (Świata?...)
najszybciej bodaj przyjmują się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, któremu najpierw
strony procesu w ogóle przestały być do czegokolwiek potrzebne (znane są liczne wyroki z posiedzeń tajnych), a teraz nadszedł czas rozpraw wirtualnych. Uczestnictwo w rozprawie na odległość wiąże się z koniecznością posiadania komputera i dostępu do sieci,
które to wydatki można zrekompensować sprzedając togę. Albowiem rozporządzenie
stanowi, że toga jest strojem urzędowym na rozprawie sądowej; pytanie: czy posiadywanie w drewutni na przykład (jedyne miejsce z zasięgiem) na worku kartofli jest równoznaczne z udziałem w rozprawie sądowej? Wszak rozprawa jest tam, gdzie jest sąd.
W drewutni sądu nie ma. Odpowiedziałem: nie. Identycznej odpowiedzi udzielili pozostali pełnomocnicy (trzech), pojawiający się na ekranie w mało galowych strojach i w pomieszczeniach, gdzie nad ich głowami nie królował orzeł w koronie w imieniu Rzeczypospolitej. W zasięgu kamery w SA orła również nie było, w zasadzie widoczny był wyłącznie
sędzia sprawozdawca (w todze) i trzeba było uwierzyć na słowo, że to SA w Katowicach
jest i że transmisji nie generuje w Teamsie jakiś oszust z Nigerii, bo składu orzekającego na
wokandzie nie wyczytasz. I w ten sposób wkraczamy w nową erę, w której – jak zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości – zasadą będą rozprawy online, poczta doręczana
online, w jednoosobowym składzie sądu online wyrok wyda również SSO Teams Online
(albo Zoom). Jeżeli komuś jeszcze w głowie kołacze się takie pojęcie, jak powaga sądu,
niech zapomni o starych, dobrych, przedszczepionkowych czasach.
À propos szczepionek… docierają do nas wiadomości o tym, jak wielu już młodych
radców prawnych zostało zaszczepionych – dysponują zapewne lepszym systemem od
mojego, bo mój, gdy tylko nastał dzień zapisów dla obywateli ósmego krzyżyka, po zalo4
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gowaniu i wprowadzeniu wszystkich danych na urzędowo wskazanym portalu pacjent.
gov.pl wygenerował przekaz zaczerpnięty z hasła Strajku Kobiet na literę „W”. Z wykrzyknikiem. Komunikat w procedurze SMS-owych zapisów był taki sam. Tylko bez wykrzyknika.
W ten sposób chronieni są piękni czterdziestoletni, którym grozi tygodniowa utrata węchu
i smaku, a raduje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo takim jak ja, dla których zabrakło
SARS-CoV-2 Vaccine, grozi skreślenie z listy wypłat. Uprzedzając próby tłumienia skrupułów
moralnych pozwalam sobie zauważyć, że świadczenie pomocy prawnej na rzecz szpitala lub farmaceutycznej hurtowni nie wiąże z większym ryzykiem zakażenia, niż obsługa
prawna przemysłu maszynowego, choć poniekąd rozumiem, wszak zawsze lepiej być żywym cwaniakiem, niż zmarłą starą matką kogoś tam… Nawiasem mówiąc, ta przebrzydła
komuna, gdy w 1963 r. we Wrocławiu wybuchła epidemia czarnej ospy, w dwa miesiące
zaszczepiła 8 mln ludzi, uruchomiając przy tym własną produkcję szczepionek.
À propos matek… Dotychczas matką wszelkich kryzysów był Czarny Czwartek
1929 roku, matką wszystkich późniejszych kryzysów pomniejszych cyklicznie powtarzających się, aż do dni ostatnich, jak opisuje to na naszych łamach prof. Rafał
Adamus, czasu długu toksycznego, od którego ani my, ani nasze dzieci i wnuki
– nie uwolnimy się, być może nigdy. To nie koniec historii, wbrew temu co ogłosił
Francis Fukuyama, ale jej początek, początek świata zapętlonego w szaleńczym
korowodzie populizmu i politycznych beneficjów, chocholi taniec – jak to odczytuję – który kiedyś doprowadzi do przekroczenia masy krytycznej przez wzbierającą falę i pękną wszelkie tamy, przy której II wojna światowa to mały pikuś. Bowiem
nie ma darmowych obiadów i zapłacą za nią nie ci, którzy je zamawiali.
To nas dotyczy, jak zawsze przekonuje kolega Zenon Klatka, coraz bardziej dotyczy,
do bólu. Jeżeli analizowane będą w gremiach medycznych przyczyny stadnej depresji
wśród radców prawnych, niewątpliwie na plan pierwszy wysuną się felietony kolegi Klatki, ale czy to jego wina, czy rzeczywistości, że taka właśnie ona jest? Z radością odnotowujemy wydawaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego monografię autorstwa
prof. Tomasza Kubalicy pod tytułem „Hans Kelsen, a problem interpretacji prawa”. W bieżącym numerze parę słów o tym wybitnym prawniku w stałej rubryce Autora.
Z kolei dr Aleksander Chmiel pisze o dostojeństwie nauki, ale tak jakby à rebours, a ja
zazdroszczę Krystianowi Juraszczykowi wrażeń z Afryki, osobliwie z Parku Krugera; wspomina o 30 stopniach ciepła, ja w tymże Parku zmarzłem jak kanarek w lodówce.
Wreszcie kolega Piotr Zarzecki dostrzegł pustki „w piśmie naszem…” i przekonuje, że
coś w sporcie mimo pandemii jednak się działo (przy zachowaniu oczywiście reżymów
sanitarnych), ja jednak wolę w ślad za koleżanką Marią Nogaj dać się pochłonąć V Symfonii Ludwiga van Beethovena, czego i naszym Czytelnikom życzę.
I jeszcze jedno: w tym numerze relacji Waszego Korespondenta z Krajowej Rady nie
będzie. Dlaczego? A z czego miałaby być?...

Redaktor Naczelny – Marek Wojewoda
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WIADOMOŚCI Z IZBY

r.pr.
Maciej Czajkowski
rzecznik prasowy
OIRP Katowice

ZAKOŃCZENIE OKRESU
SZKOLENIOWEGO
Z pewnością niewiele moglibyśmy wskazać pozytywów wynikających z ostatnich kilkunastu miesięcy,
w których pandemia rozkłada świat
na łopatki. Ograniczenie kontaktów
międzyludzkich wymusiło większą aktywność w internecie, nagle wszystko
co znaliśmy i lubiliśmy przeniosło się
z „realu” do „sieci”. Z różnym skutkiem niestety. Z perspektywy działania naszej Izby jest jednak pewien
pozytyw, który zapewne już z nami
zostanie na stałe. Szkolenia online dla
radców prawnych. W ostatnim kwartale 2020 r. z oczywistej konieczności
nasza Izba uruchomiła cykl szkoleń
zdalnych, który z miejsca przyciągnął
dosłownie setki chętnych. Sytuacja
wydawać by się mogło – zrozumiała
– koniec okresu szkoleniowego, konieczność rozliczenia się z punktów
zawsze w ostatnim roku windowała
frekwencję na szkoleniach, ale tym
razem tendencja jest trwalsza, bo od
początku 2021 r. w szkoleniach online
wzięło już udział około tysiąca radców
prawnych. Szkolenia zdalne uratowały wielu spóźnialskich przed widmem
6

odpowiedzialności za niewykonanie
obowiązku dokształcania, zwłaszcza
że organizacja szkoleń stacjonarnych
była najpierw obarczona poważnym
ryzykiem, a w końcu całkiem zakazana. Dość powiedzieć, że z początkiem
lutego 2021 r. aż 92% radców naszej
Izby miało już potwierdzone uzyskanie wymaganego minimum punktowego, podczas gdy ciągle spływają
zaświadczenia od pozostałych i punkty są ciągle naliczane. Można zatem
założyć z prawdopodobieństwem
graniczącym z pewnością, że procent
przeszkolonych radców będzie jeszcze większy i że szkolenia online zostaną z nami dużo dłużej niż koronawirus. Co oczywiście nie oznacza, że
na pierwszym szkoleniu wyjazdowym
organizowanym przez naszą Izbę zabraknie chętnych. Mam dziwne przeczucie, że gdy tylko pojawi się taka
możliwość, lista chętnych zapełni się
szybciej niż ze sklepów znikają kolejne
partie konsol piątej generacji…
ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW 2021
W zeszłym roku najbardziej było
nam żal aplikantów ostatniego roku,
którzy nie tylko stresowali się dłużej
niż inne roczniki z powodu przesunięcia terminu egzaminu radcowskiego, ale w ogóle doświadczyli
przed tym najtrudniejszym z egzaminów ogromnej niepewności. Na
domiar złego przez wciąż rosnące
słupki z ilością zarażonych osób ceremonia ślubowania świeżo upieczonych radców prawnych pozbawiona
była publiczności, co tylko częścio-
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wo udało się nam zrekompensować
transmisją online z tej uroczystości.
Przed kolejnym dylematem władze
Izby stanęły po egzaminie na aplikację, gdy szybko zbliżał się termin
ślubowania aplikantów pierwszego
roku. W grudniu wirus nie zwalniał
tempa, co z jednej strony rodziło duże
obawy przed organizacją ślubowania bezpośredniego, z drugiej jednak
strony prezydium Rady nie było przekonane co do możliwości prawnych
przeprowadzenia takiego ślubowania
na odległość (za pośrednictwem komunikatora). Ostatecznie zwyciężyła
koncepcja hybrydowa. Dla aplikantów zorganizowane zostało spotkanie
online, na którym Dziekan Katarzyna
Jabłońska, kierownik aplikacji i członkowie prezydium powitali aplikantów
i przybliżyli im zarówno funkcjonowanie Izby jak i samego szkolenia. Opowiedzieli o obowiązkach, ale również
o przywilejach, o integracji i funkcjonowaniu samorządu. Następnie
tuż przed Nowym Rokiem aplikanci
w pięcioosobowych turach ślubowali osobiście przed Panią Dziekan
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Katowicach z zachowaniem ścisłych
procedur sanitarnych i z maksymalnym bezpieczeństwem dla samych
siebie i pracowników Izby.
Przy tej okazji postanowiliśmy zapytać nasze nowe koleżanki i kolegów
o ich wrażenia, spostrzeżenia i plany.
Zapytaliśmy, dlaczego wybrali aplikację radcowską, jakie wrażenia mają po
ślubowaniu, czy aplikacja dla nich, to
bardziej czas intensywnej nauki, czy

może okazja do integracji i jak oceniają na gorąco pierwsze zajęcia online:
Decyzja o aplikacji radcowskiej wiązała się z rozpoczęciem pracy w kancelarii radcy prawnego, dzięki czemu
dostrzegłam pozytywne aspekty pracy
w tym właśnie zawodzie prawniczym.
W dużej mierze przemówiła do mnie
otwartość Izby, poświęcanie uwagi integracji, o której słyszałam od starszych
aplikantów, a także uprzejma narracja
płynąca ze wszystkich jej mediów społecznościowych. – opowiada Pani Dominika Rzeszutko. Z kolei Pani Weronika Wiśniewska-Żurek, starosta grupy
C decyzję o wyborze aplikacji podjęła
dużo wcześniej: Aplikacja była dla mnie
naturalną kontynuacją nauki i przygotowania do zawodu po studiach. O tym,
że chcę do aplikacji przystąpić, wiedziałam właściwie od samego ich początku.
W trakcie studiów szukałam tylko odpowiedniej ścieżki. Do aplikacji radcowskiej
skłoniły mnie zainteresowania idące
bardziej w kierunku różnych gałęzi prawa cywilnego i handlowego.
A ślubowanie?
– Uważam, że decyzja o osobistym
ślubowaniu pozwoliła nam w pewnym
stopniu potraktować ślubowanie w kategorii aktu o uroczystym charakterze.
Reżim sanitarny uniemożliwił zorganizowanie ceremonii w sposób, w jaki dotychczas się odbywała, czego niezmiernie żałuję, ale wierzę że będą jeszcze
okazje do świętowania. – powiedział
nam aplikant Marek Czechowicz, starosta grupy A.
– Bardzo doceniam, że Izba zdecydowała się w tym roku na ślubowa-
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nie w formie stacjonarnej, pomimo że
z pewnością było to niemałe wyzwanie
logistyczne, mając na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego. Dzięki temu jednak
mogliśmy poczuć, że jest to prawdziwa
uroczystość, co mogłoby być trudniejsze
przy ślubowaniu online, a także mieliśmy możliwość osobistego spotkania
się z Panią Dziekan, która powitała nas
w Izbie i odebrała ślubowanie – podkreśla Pani Weronika Wiśniewska-Żurek,
a Pani Dominika Rzeszutko dodaje: Zarówno Pani Dziekan Katarzyna Jabłońska jak i profesor Grzegorz Łaszczyca,
tak słowem jak i obecnością podkreślili
doniosłość chwili. Dla mnie osobiście ceremonia ślubowania stanowiła emocjonalne przeżycie, jest to bowiem rozpoczęcie nowego działu w ścieżce kariery.
– Aplikacja to dla mnie czas intensywnej nauki, a uzyskana wiedza jest
bardzo ważna, albowiem jest podwaliną dalszej praktyki zawodowej. Kształcenie w ramach zorganizowanych struktur
daje możliwość integracji i zapoznania
się ze środowiskiem, w którym przyjdzie
nam w przyszłości pracować. Moim zdaniem nauka i integracja powinny iść ze
sobą w parze. – powiedziała nam Pani
Agata Lauruk, starosta grupy B. – Pandemia z pewnością integrację utrudnia.
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Jednakże są także plusy, o których warto
mówić. Zajęcia w trybie online nie wykluczają możliwości uczestnictwa osób
przebywających np. na kwarantannie, a także ułatwia uczestnictwo osób
mieszkających poza Katowicami.
Podobnego zdania jest Pan Marek
Czechowicz: – Niewątpliwie korzyścią
zajęć jest ich dostępność. Elastyczność
w dzisiejszych czasach zajmuje w mojej ocenie czołowe miejsce jeśli chodzi
o wszelkie szkolenia i pracę, a możliwość
uczestniczenia w zajęciach z każdego miejsca z dostępem do internetu tę
elastyczność zapewnia. Zatem ograniczenie możliwości organizacji spotkań
może kuriozalnie prowadzić do zwiększonego uczestnictwa. Z drugiej strony brak osobistych interakcji zmienia
trochę formę dialogu i utrudnia mimo
wszystko wymianę poglądów.
Wszystkim rozmówcom bardzo
dziękujemy za wypowiedzi i czas
poświęcony dla Radcy.pl, a całemu
nowemu rokowi naszych aplikantów
życzymy, aby w pełnym składzie osobowym przeszli przez całą aplikację
i aby ich integracji nie było końca również po świetnie zdanym egzaminie
radcowskim. Powodzenia!
Maciej Czajkowski

RUBRYKA STAŁA ZENONA KLATKI

TO NAS DOTYCZY
r.pr. Zenon Klatka
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Z PROBLEMEM WYKONYWANIA ZAWODU W STOSUNKU PRACY • RADCA
PRAWNY POD LUPĄ SĘDZIEGO IZBY DYSCYPLINARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO • PROKURATURA ODMAWIA J. KACZYŃSKIEMU • „PORZĄDEK PANUJE
W WARSZAWIE” • PROKURATURA „MYLI KROKI” • PAN PREZYDENT MÓWI
• OSTROŻNY ALEKSIEJ NAWALNY • ADAM BODNAR O SPRAWIE NIEZAŁATWIONEJ • Z ORZECZNICTWA • KRÓTKO • CYTATY NA KONIEC RUBRYKI
O prawniczym kuglarstwie i kosmicznych teoriach na potrzeby bieżącej polityki
Ostrzeżenie prof. J. Zajadło
Cytowany już w tej rubryce autor, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawia w książce pt. „Minima iuridica” interpretacje obecnej sytuacji prawno-ustrojowej i politycznej. Pisze o równobocznym trójkącie: prawodawcy - sędziowie (cała praktyka prawa) – profesorowie (nauka) jako o wzajemnych
zależnościach pomiędzy tworzeniem, stosowaniem i wykładnią prawa,
opartych nie na konkurencji i rywalizacji, lecz raczej na wzajemnej komplementarności i współpracy.
„Mamy w Polsce do czynienia z istotnym naruszeniem homeostazy… trójkąta…
sędziowie jako trzecia władza stali się przedmiotem ataku ze strony prawodawcy i powiązanej z większością parlamentarną władzy wykonawczej…
niektórzy przedstawiciele nauki prawa zdecydowali się na poświęcenie
podstawowych paradygmatów prawoznawstwa na rzecz jego instrumentalizacji dla potrzeb bieżącej polityki. Klasyczny trójkąt rozjechał się… w niektórych przypadkach przybrał wręcz formę dwóch biegunów na linii prostej - na
jednej stronie prawodawca wsparty przez władzę wykonawczą i nielicznych proK WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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fesorów, po drugiej stronie większość sędziów wsparta przez większość przedstawicieli doktryny. Czasami odbywa się to niestety kosztem… minima juridica.
W Polsce obecna władza nie lubi prawników, ponieważ patrzą jej na ręce
i wytykają… przypadki łamania konstytucji. Władza odpowiada więc defamacją całej tej grupy zawodowej: po pierwsze, prawnicy to zamknięta kasta
dbająca wyłącznie o własne interesy, a nie o dobro zwykłych ludzi; po drugie
prawnicy są podzieleni i właściwie jest tyle możliwych interpretacji prawa, ilu
jest prawników; po trzecie, prawnicy są programowo przeciwni „dobrej zmianie”
ponieważ odsłania ich ciemne interesy i pozbawia ich niezasłużonych przywilejów; po czwarte, prawnicy w swoim destrukcyjnym imposybiliźmie są hamulcem
reform, które niesie ze sobą „dobra zmiana”; tymczasem chcieć to móc, ergo –
dajmy więc sobie spokój z prawnikami i oddajmy głos zwykłym ludziom
itd… ten propagandowy bełkot dotknął w pierwszej kolejności sędziów,
ale… przyjdzie czas także na inne grupy… Na potrzeby bieżącej polityki jesteśmy świadkami narodzin różnych kosmicznych teorii, np. w sprawie znaczenia
lex specialis, pojęcia normy kompetencyjnej, mechanizmu wykładni systemowej, istoty zasady podziału władz, gwarancji niezależności sądów, i niezawisłości
sędziów itd… Kosmiczne teorie tworzone instrumentalnie zaczną przenikać do
dyskursu naukowego i infiltrować nauki prawne. Nie wolno nam więc dokonywać doraźnego poświęcania tych paradygmatów w celu osiągnięcia doraźnych
celów politycznych – w przeciwnym wypadku prawoznawstwo staje się kuglarstwem oraz stekiem koniunkturalnych bzdur i bredni zatopionych w
sosie upolitycznienia”.
Wizja Profesora stała i staje się rzeczywistością. Pomyślmy o jego słowach w
naszej codziennej praktyce, ale i przy wielu czekających nas wyborach.
Nie czekajmy na barbarzyńców
Jeśli macie poczucia biernego prawniczego i obywatelskiego życia „w zawieszeniu”, życia „pomiędzy” - to pomyślcie o słowach Greka z Aleksandrii Konstandinosa Kawafisa, według wielu największego europejskiego poety XX w. (1863-1933).
W wierszu pt. „Czekając na barbarzyńców” napisał (fragmenty):
Na cóż czekamy, zebrani na rynku?
Dziś mają przyjść barbarzyńcy.
Dlaczego taka bezczynność w senacie?
Senatorowie siedzą - czemuż praw nie uchwalą?
Dlatego że dziś mają przyjść barbarzyńcy.
Na cóż by się zdały prawa senatorów?
Barbarzyńcy gdy przyjdą, ustanowią prawa…
Dlaczego wszystkich nagle ogarnął niepokój?
Skąd zamieszanie? (Twarze jakże spoważniały)
10
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Dlaczego tak szybko pustoszeją ulice
i place? Wszyscy do domu wracają zamyśleni
Dlatego że noc zapadła, a barbarzyńcy nie przyszli.
I ktoś, co właśnie wrócił od granicy,
mówi, że już nie ma żadnych barbarzyńców.
Bez barbarzyńców, cóż poczniemy teraz?
Ci ludzie byli jakimś rozwiązaniem.

Kawafis – Wiersze zebrane, wyd. ResPublicas oraz Re Print
Sprawa Polski ciągle na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Rzecznik Generalny w przedłożonej trybunałowi opinii wskazał na
„szczególną sytuację w Polsce… kontrola sądowa postępowań nominacyjnych
przez niezawisły sąd jest nieodzowna dla zachowania niezawisłości sędziów.” Brak
takiej kontroli „otwiera drogę do podejmowania dyskrecjonalnych działań przez
pozostałe władze”. Rzecznik podkreśla też, że „prawo unijne nie jest prawem obcym – a jego prymat ma ścisły związek z zasadą równości państw członkowskich…
wyklucza wybieranie najlepszych kąsków”.
Kwestia legalności powołania sędziów Sądu Najwyższego, a więc i wydawanych przez nich orzeczeń, jest więc nadal otwarta.
O Krajowej Radzie Sądownictwa (dla wielu - „neoKRS”)
Odwołano z funkcji, bez podania powodów, jej przewodniczącego i rzecznika,
bo przekazali mediom informacje o wewnętrznych konfliktach związanych z ujawnieniem informacji o dyskusyjnych zarobkach niektórych jej członków, sięgających
150 tys. zł. rocznie. Przewodniczący nie dał władzy satysfakcji i sam podał się do
dymisji. Podnoszono też że przepisy nie przewidują możliwości odwołania w toku
kadencji. Nowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie miała tu jednak wątpliwości i powołała inne osoby. Odnotujmy też że obradom przewodniczył poseł, adwokat Mularczyk. Sytuację w KRS w związku z jej konstytucyjną rolą podsumowuje prof. R. Piotrowski: „Ta sytuacja pozostaje w harmonii ze stosunkiem rady do
prawa”. Przypomnijmy tu też „wyznanie” prof. E. Łętowskiej: „Zostałam wybrana
na rzecznika praw obywatelskich w sposób niedemokratyczny… Zdawałam sobie
sprawę, że jest jeden tylko sposób, by się legitymizować”. Jej się udało, więc obserwujmy dalsze zachowania odwołanych i pozostałych członków KRSu.
Adwokatura ciągle zmierza się z problemem wykonywania
zawodu w stosunku pracy
Przed zbliżającym się zjazdem pojawił się, kolejny raz, głos rozsądku - tym razem
adwokat K. Gajowniczek-Pruszyńskiej - wicedziekan warszawskiej izby: „Zakaz
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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zatrudniania się jest krzywdzący dla adwokatów, a prawie 1/3 po zdanym egzaminie adwokackim nie wpisuje się na listę i nie wykonuje zawodu adwokata”.
Kandydat na dziekana warszawskiej adwokatury K. Schmid wypowiedział się za
dopuszczeniem adwokackiego stosunku pracy „dla wyrównania szans”
konkurencji z radcami. Wiceminister sprawiedliwości uznał jednak, że wtedy nie
byłoby różnicy między oboma zawodami (odkrycie!). Odpowiedziano mu jednak,
że teraz też nie ma.
Jak widać adwokaci sami sobie wyrządzają krzywdę. Propozycje uporządkowania statusu adwokata i zlikwidowania pozornego przecież nieistnienia zatrudnienia
w adwokackim stosunku pracy podnosiłem wiele lat temu w negocjacjach obu
samorządów oraz w zespole powołanym przez ministra Kwiatkowskiego. Konsekwentny adwokacki opór wynikał pewnie z historycznego poczucia zawodowej
wyższości, teoretyzowania na temat ich większej niezależności oraz pewności że
nic się nie zmieni.
Radca prawny pod lupą sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu
Najwyższego
Sędzia SN Wytrykowski wytoczył sprawę Gazecie Wyborczej za tekst o
jego udziale w tzw. aferze hejterskiej (żąda między innymi 105 tys. zł zadośćuczynienia, przeprosin, usunięcia artykułów oraz zabezpieczenia powództwa).
Załączył setki dokumentów. Wystąpił też do naszego Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego, ponieważ uznał, iż odpowiedź na pozew w jego sprawie,
sporządzona przez radcę prawnego „Agory” jest „skandaliczna, zmanipulowana, wybitnie publicystyczna, kwiecista, poniżająca i niegodna radcy
prawnego”. Radca prawny w piśmie procesowym nazwał go „ekspresowym sędzią” (rzeczywiście: w 2015 r. był sędzią sądu rejonowego, w 2017 r. prezesem sądu
apelacyjnego, a w 2018 r. sędzią Sądu Najwyższego). Sędzia wytoczył też sprawę
Oko-Press, Onet.pl i R. Giertychowi. Zostawmy na boku emocje sędziego. Niewątpliwie w jego pozwie zaskarżone sformułowania zostały wyjęte z kontekstu i odczytane wybiórczo i intencjonalnie.
Zwróćmy baczną uwagę na wyrok w tej sprawie, bo będzie on miał
istotne znaczenie dla oceny granic wolności słowa, ale i dla szkolenia członków
samorządu (problem rzetelności, potrzeby jednoznaczności użytych sformułowań,
a w szczególności dot. danych wrażliwych). Podobna uwaga dotyczy orzeczenia
naszego sądu dyscyplinarnego. Dla samorządu przebieg i rezultaty tej sprawy jest
bardzo istotny. Uważam też, że autorytet sędziego Sądu Najwyższego powinien
być budowany również na okazywaniu wyważonej reakcji i opanowania
wynikającego z dyskretnej osobowości, a nie na medialnej młócce.
Pamiętajmy jednak o powściągliwości języka używanego w zawodowych
mowach i pismach. Przytaczanie cytatów nie powinno stwarzać pretekstu
12
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do stawiania zarzutów o manipulowaniu treścią dla wykazania pożądanej ich
wymowy.
Oczywiście te postulaty należy również odnieść do pana sędziego, bo przecież
to on jako prawnik, a nie sędzia Sądu Najwyższego formułował ww. pismo
procesowe.
Prokuratura odmawia J. Kaczyńskiemu
J. Kaczyński skierował osobiście do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zniesławienia go przez Gazetę Wyborczą w artykułach
o głośnej sprawie „dwóch wież” (gazeta przytoczyła wypowiedzi prawników i
polityków o możliwości oszustwa, płatnej protekcji i nadużycia uprawnień). Skarżący dołączył pozew przeciwko Agorze SA. Prokuratura Okręgowa w Warszawie
odmówiła wszczęcia postępowania karnego z uwagi na brak interesu społecznego dla ścigania z urzędu uznając, że ujawnienie rozmów z austriackim przedsiębiorcą nie było czynem zabronionym, a autor zawiadomienia „nie jest osobą
nieporadną, niezdolną do samodzielnego troszczenia się o swoje prawa i interesy”,
bo „jest prawnikiem, osobą doświadczoną życiowo, czynnie uczestniczącą w życiu
publicznym”. Prokuratura wskazała też na zasadę ochrony prawnej wolności
wypowiedzi dot. działania instytucji i osób publicznych. Podobna odmowa dotyczyła jego zawiadomienia o pomówienie go w materiałach propagandowych PO
(media przypomniały tu, że autor zawiadomienia w 2012 r. zapowiadał usunięcie
artykułu 212 kk - przywołanego teraz przez niego w zawiadomieniu).
„Porządek panuje w Warszawie”
PKN Orlen zapowiedział wytoczenie pozwu prof. M. Romanowskiemu za
pogląd prawny wyrażony w artykule publicystycznym (pozew typu SLAP przeciwko uczestnikom debaty publicznej). Profesor wskazuje, że celem Orlenu jest
wywołanie efektu mrożącego. Artykuł dotyczy nabycia przez Orlen spółki Polska
Press - wydawcy kilkudziesięciu gazet lokalnych. A prezes Orlenu, Daniel Obajtek,
ma podobno zostać premierem. Gdy dodamy do tego projektowane obciążenie
wolnych mediów dodatkowymi opłatami (być może na ich wykończenie) – czy nie
jesteśmy blisko nowej (starej) rzeczywistości?
Prokuratura „myli kroki”
Adwokata R. Giertycha zatrzymano i wypuszczono. Według Prokuratury Krajowej jest podejrzanym, a według sądu w Poznaniu nie jest. Zarzutów mu
bowiem prawidłowo nie przedstawiono. Z lustracji jego bankowych rachunków
prokuratura zrezygnowała. Więc co zrobiono? Odebrano śledztwo prokuraturze
w Poznaniu i przeniesiono do Lublina. Powołano też specjalny zespół. Śledźmy
więc kto kogo zmorze. A Giertych skierował do sądu prywatny akt oskarżenia
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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przeciwko Prokuratorowi Krajowemu za użycie w wywiadzie prasowym sformułowań „podejrzany” i „tuszował przestępstwa”.
Pan Prezydent mówi
Komentując protesty przenoszonych prokuratorów: „Zawód prawniczy można sobie zmienić. Prokuratorzy mogą się przekwalifikować. Ja
problemów nie widzę.” Przeniesiona „sankcyjnie” prokurator Kwiatkowska
komentuje: „To nonszalancka i pełna buty wypowiedź”. Może dobrze, że każdemu prezydentowi zawód zmienia konstytucja ograniczając ilość kadencji.
Prezydent dodał też o demonstracjach „Policja zachowuje się profesjonalnie, u nas nie ma przypadków, że ktoś zginął”. Byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wydali oświadczenie niezwykle krytyczne wobec
tych wypowiedzi. W mediach pojawiły się głosy „haniebne”, „niegodne”. W
tym kontekście już tylko rozśmieszające są słowa: „telefon mi się grzeje”. Ale
miewa się różnych prezydentów. „Washington Post” napisał, że Prezydent
Trump każdego dnia podawał 50 fake newsów. (fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji), które sam określał jako „alternatywne fakty”. No cóż,
żyjemy w świecie wybieranych prezydentów, alternatywnych faktów, zbędnych słów, ale i zaskakującego milczenia naszego prezydenta.
Ostrożny Aleksiej Nawalny
Po zatrzymaniu go po powrocie do Rosji zwrócił się do Rosjan na Instagramie,
opisując swój stan zdrowia i samopoczucie oraz zapewniając, że „nie ma w planach
wieszać się na kratach okna, podcinać sobie żył naostrzoną łyżką”. Stwierdził też że
„bardzo ostrożnie chodzi po schodach, codziennie mierzą mu ciśnienie i ma je jak
kosmonauta, więc atak serca nie wchodzi w grę”. „Nie piję samogonu, nie objadam
się czekoladkami” dodaje.
Adam Bodnar o sprawie niezałatwionej
Rzecznik Praw Obywatelskich A. Bodnar kończąc kadencję wskazał premierowi
na prawa Ślązaków i Wilamowian. Podniósł, że te społeczności nie są traktowane
jako mniejszości etniczne lub narodowe, a ich języki nie mają statusu języka regionalnego. Państwo nie uznaje ich za mniejszości i nie wspiera instytucjonalnie i finansowo
– pozbawiając je uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości
Przypomnijmy: w spisie powszechnym z 2011 r. narodowość śląską zadeklarowało 840 tys. osób.
Z orzecznictwa
• Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z zarzutem, iż reguły przyznawania prawa pomocy osobie fizycznej w sprawie sądowo-administracyjnej są niedookre14
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ślone i niejasne. Stwierdził, że chociaż przesłanki jej przyznawania mają charakter
ocenny - nie prowadzi to jednak do dowolności bądź uznaniowości. (SK 5/20)
Krótko
• Prof. W. Sadurski (z Uniwersytetu Warszawskiego i Sydney) o uzasadnieniu
wyroku TK w sprawie aborcji: „Jest prawniczo żenujący i ma tyle samo wspólnego z Konstytucją co trzymiesięczne opóźnienie jego publikacji z wymogiem „niezwłoczności””
• A. Stępkowski, nowy rzecznik nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego,
a były prezes Ordo Iuris - urzędowe pismo do redakcji gazety zakończył: „Bóg się
rodzi moc truchleje”. Szkoda tak pospolitować wzruszającą kolędę.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach utrzymała w mocy umorzenie postępowania w sprawie umieszczenia w miejscu publicznym portretów niektórych
polityków.
• W Komisji Europejskiej toczy się już 2 etap procedury naruszeniowej wobec
Polski (dot. Izby Dyscyplinarnej SN) Polska jest zobowiązana do podjęcia w ciągu
miesiąca działań gwarantujących niezależność Izby pod rygorem skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale jak widać władza w Polsce
schowała się za pandemią.
• Nowy wicepremier przemawiające zza kościelnej kazalnicy w czasie mszy
świętej w rodzinnej intencji zwrócił się z przesłaniem do narodu: „zło atakuje
nasz kraj”.
• Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrzy pytanie prejudycjalne NSA w sprawie odwołań wniesionych przez sędziów, których kandydatury do Sądu Najwyższego Krajowa Rada Sądownictwa nie przedstawiła Prezydentowi. Już po wniesieniu pytań zmieniono ustawę, by umożliwić umorzenie sprawy.
• Sędzia Juszczyszyn z Olsztyna (pisałem o nim) w plebiscycie miejscowej
gazety został wybrany Olsztynianinem roku (90% głosów). Dla kogo jest to policzek? Został zresztą zawieszony, natomiast prezes tego sądu Nowacki (o jego skandalicznym zachowaniu pisałem) nadal jest członkiem KRS i na razie żadnej nowej
rezolucji nie podarł.
• Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach wysłali do 6 prokuratorów „sankcyjnie” przeniesionych do odległych jednostek, kartki z napisem
„Konstytucja” i życzeniami wytrwałości i satysfakcji w wykonywaniu funkcji
Prokuratora RP.
• Sędzia Igor Tuleya nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze (zarzut
„bezprawnego rozpowszechniania wiadomości ze śledztwa” - bo umożliwił mediom rejestrację swojego uzasadnienia). Izba Dyscyplinarna uchyliła mu immunitet, wbrew przedstawionemu już przeze mnie stanowisku TSUE co do jej niekompetencji.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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• W ciągu roku nowa Izba Dyscyplinarna SN zawiesiła lub pozbawiła immunitetu sędziów Tuleyę, Morawiec i Juszczyszyna. Toczy się kilkadziesiąt spraw. Profesor Strzembosz powiedział, że przekroczono kolejną granicę, bo „pseudo izba”
nie może prowadzić postępowań. Po znanej już reakcji TSUE (zawieszenie działalności Izby) Izba Dyscyplinarna nie rozpoznaje spraw dyscyplinarnych, ale orzeka o
immunitetach.
• Sędzia TK K. Pawłowicz nie odpowie za homofobiczne wypowiedzi w Radio
Maryja. Trybunał nie uchylił jej immunitetu.
• Były wiceminister sprawiedliwości Piebiak (ten od „afery hejterskiej”) ma
podobno kandydować do NSA.
• Prokurator Kwiatkowska, prezeska Lex Super Omnia, została delegowana z Warszawy do Golubia-Dobrzynia, a w 2016 r. zdegradowano ją ze szczebla
apelacyjnego na okręgowy. Proces o odszkodowanie za nierówne traktowanie i
dyskryminację toczy się od 2019 r. Powiedziała, że Prokurator Krajowy nadużywa kompetencji do szykanowania niezależnych prokuratorów. „to nie odwaga, to
przejaw słabości, niskich pobudek i emocji”.
• Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rasistowskich wypowiedzi b.ks.
Międlara – po 4 latach, przenoszeniu sprawy oraz po zmianie prokuratorów.
• „Iustitia” ogłosiła 18 dzień każdego miesiąca dniem solidarności z represjonowanymi sędziami.
Cytaty na koniec rubryki
• „Władza jest krucha, a więc niespokojna, a więc chwiejna, a więc niekonsekwentna, a więc kwestionowana, a więc krucha”
• „Sędzia na urlopie u kuzyna – wieśniaka, chcąc mu pomóc miał podzielić świeżo wykopane kartofle na małe, średnie i wielkie. Po całym dniu
sędzia stał z jednym kartoflem w ręce, a przybyłego kuzyna spytał: ten jest
duży, mały czy średni?”.
Czy to pomaga nam zrozumieć trudy zawodu sędziego? w książce „W kręgu
łgarzy – powiastki filozoficzne z całego świata” (wyd. Drzewo Babel 2013 r.)
– francuski pisarz, dramaturg, scenarzysta filmowy Jean-Claude Carrière.

• Mędrzec Hodża Nasreddin poprosił Prezydenta Afganistanu o dobrą posadę – Ministra Ropy Naftowej. Zdziwiony prezydent odparł: „Przecież wiesz, że
nie mamy ropy”. Na to Nasreddin: „No to co? Przecież masz ministra sprawiedliwości”. W Polsce ropy też nie mamy.
Zenon Klatka
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POCZĄTEK HISTORII?
prof. UO dr hab. Rafał Adamus
radca prawny

Czasy końca „końca historii”
Upadek Imperium Zła Francis Fukuyama podsumował słynnym esejem „Koniec
historii?”. ZSRR w 1991 roku – bez apokalipsy – rozpadł się na większe i mniejsze kawałki. „Zachwiał się całej postaci wagą. I nie ma go”. Na jego gruzach powstały nowe
państwa, a kraje satelickie uzyskały suwerenność. Zachód oparty o atrakcyjny projekt liberalnej demokracji tryumfował. Pojawiła się przestrzeń do jednobiegunowego
układu z rolą USA jako światowego żandarma. Rosja – główny zaprzęgowy Kraju Rad
– weszła wówczas w okres wielkiej smuty. Współczesna dymitriada zakończyła się
jednak dość szybko wraz z przejęciem władzy przez Władimira Władimirowicza Putina. Rosyjska konstytucja dała mu formalne przyzwolenie na przewlekłe samodierżewie, a demokratyczna fasada potwierdza zwycięstwa wyborcze nad internowaną
i propagandowo wyszydzaną opozycją. Federacja Rosyjska wygrała parę lokalnych
wojen, zaczęła odbudowywać swoją pozycję na Bliskim Wschodzie. Została posądzona o wpływanie na wyniki wyborów w krajach Zachodu i uśmiercanie swoich
apostatów. Niemniej Federacja jest cieniem dawnej potęgi. Wydaje się, że nie ma
gospodarczych, technologicznych, ludnościowych zasobów dla wyścigu o globalną dominację. Tymczasem Zachód, pomimo formalnego zwycięstwa, ma problemy
sam ze sobą. Starzejąca się Europa szczęśliwie pousypiała swoje demony ale drży
aby się nie obudziły. Unia Europejska osłabiona Brexitem, a przede wszystkim brakiem wizji na miarę Roberta Schumanna, przechodzi widoczny kryzys. Uciążliwym
problemem Zachodu jest toksyczne zadłużenie publiczne. XXI wiek dał wysyp proroctwom o jego możliwym bankructwie. COVID-19 dorzucił kolejny balast długu. Nie
jest tak, że świat Zachodu wszedł w kolejny, zwykły dołek koniunkturalny, który poprzedza kolejne odbicie. W globalnej grze o tron jest nowy pretendent. To co miało
być „końcem historii” samo zdaje się kończyć.
Amerykańsko-chińska wojna handlowa
USA za czasu prezydentury Donalda Trumpa rozpoczęły otwartą wojnę handlową z Państwem Środka. Z grubsza polega ona na obłożeniu taryfami i restrykcjami
towarów konkurenta. W czerwcu 2020 r. amerykańska Federalna Komisja Łączności
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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uznała działalność Huawei i ZTE na rynku USA za zagrożenie dla bezpieczeństwa
narodowego, w związku z oskarżeniami o szpiegostwo. Oprócz wojny legislatur
gospodarczych dochodziło do pokazów siły. Obie strony postawiły nawet w stan
najwyższej gotowości swoją flotę w rejonie Morza Południowochińskiego. Chiny
nie ukrywają, że aspirują do roli globalnego lidera. Mają ku temu wiele atutów.
Atuty Państwa Środka
Po pierwsze gospodarka. Chiny mają najbardziej dynamicznie rozwijającą się
gospodarkę globu. Jak dotychczas lepiej znoszą próbę COVID 19 niż gospodarki
Zachodu. Cała Azja stała się zapleczem fabrycznym świata. Złożyło się na to wiele przyczyn: taniość tamtejszej siły roboczej, zakaz strajków, brak samoograniczeń
klimatycznych, przekonanie Zachodu, że nawet strategiczna produkcja może być
ulokowania w dowolnym miejscu globalnej wioski, itp. Chińczycy bez przesadnej
dbałości o cudze prawa własności intelektualnej przez lata kopiowali cudze technologie ale również sami inwestowali w swój technologiczny rozwój. Gdy było to
potrzebne zatrudniali u siebie całe wydziały inżynierów przejętych z zachodnich
koncernów. Z czasem potrafili wypromować zaawansowane technologicznie globalne marki. Obecny rozwój technologiczny Chin to drugi Wielki Skok.
Po wtóre finanse. Światowe centra finansowe przesuwają się do Azji. Juan ma
nieukrywaną ambicję stać się globalną walutą rozliczeniową. Co więcej, opiniotwórczy think-tank – Australian Strategic Polisy Institute ostatnio zwrócił uwagę na
dynamiczny rozwój wirtualnej waluty chińskiego banku centralnego. Ludowy
Bank Chin ma potencjał dla stworzenia największego na świecie scentralizowanego repozytorium danych o transakcjach finansowych z bezprecedensowymi możliwościami nadzoru. Można założyć, że w przyszłości dostęp do chińskiego rynku
zostanie obwarowany koniecznością przeprowadzania rozliczeń w tej właśnie wirtualnej walucie. Wirtualna waluta mogłaby znacznie rozszerzyć zdolność Chin do
monitorowania i kształtowania zachowań gospodarczych poza granicami Państwa
Środka. Osłabienie roli dolara w rozliczeniach międzynarodowych miałoby fatalny
wpływ na niemały dług publiczny USA. Nota bene Chiny są jednym z poważniejszych wierzycieli USA. The Balance szacował, że mają one 15% udział w ogóle wierzytelności (lipiec 2020).
Po trzecie, Chiny mają potężny potencjał demograficzny. Przy czym nie chodzi
tu tylko o jego ilość (ok. 1,4 miliarda ludzi) ale także o jakość. Filozofia podporządkowania jednostki dobru ogółu jest może nieefektowna w oczach człowieka Zachodu ale przy budowaniu hegemonii jest niezwykle praktyczna. Z imponującą
demografią wiąże się spajająca ją atrakcyjna legenda. Początki cywilizacji chińskiej
sięgają VI tysiąclecia przed naszą erą. Huang Di, Żółty Cesarz (którego z pewną dozą
humoru można przedstawić jako chińskiego Piasta) panował prawdopodobnie w
latach 2697-2597 p.n.e. Z jego osobą wiąże się początki piśmiennictwa, medycyny
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i matematyki. To długo wcześniej zanim Europa zrodziła kulturę grecko-rzymską, a
karaka Santa Maria wypłynęła w swój słynny rejs.
Czwartym atutem w przypadku tworzenia imperium jest siła władzy. Liberalna
demokracja niestety nie jest w tym celu tak użyteczna jak reżim. Komunistyczna Partia Chin przy planowaniu gospodarczym nie musi schlebiać oczekiwaniom
swoich wyborców. Podkreślenia wymaga głęboka kontrola własnych obywateli
przez Państwo Środka. Wykorzystuje się do tego nowe technologie i brak legislacji
chroniącej prywatność. System specjalnych punktów przyznawanych obywatelowi przez państwo pozwoli na wczesne wykrywanie i eliminowanie społeczne
opornych jednostek. Po masakrze protestujących na Placu Niebiańskiego Spokoju
stało się jasne, że posłuszeństwo w społeczeństwie partia komunistyczna może
zapewnić także czołgami.
Po piąte, Chińczycy mają potężną armię z nowoczesnym uzbrojeniem (w tym
nuklearnym). Potencjał militarny niestety jest przedłużeniem gospodarki. Chiny
jeszcze nie są liderem technologicznego wyścigu zbrojeń. Założenie jest jednak
takie, że do walki bokserskiej nie dojdzie. Na razie zawodnicy się ważą i spoglądają
sobie w oczy. Na tym etapie rzeczywista sprawność pięści i uników nie ma jeszcze
decydującego znaczenia.
Początek historii?
Budowanie potęgi Chin z perspektywy Państwa Środka z pewnością nie jest
żadnym początkiem historii. Jego obecna pozycja to tylko nowe wcielenie istniejącego od tysięcy lat giganta. Niemniej dla pozostałego świata to znaczna zmiana.
Nie jest jednak oczywiście przesądzone, że przyszłość globu to monopol jednego
centrum gospodarczego. Możliwy jest duopol czy nawet oligopol. Niemniej już
sama wymiana liderów i zmiana wektorów potencjalnych konfliktów jest znacząca.
Konsekwencje
Przewidywana dominacja gospodarcza Chin nie będzie oznaczała dla świata
losu Tybetu. Nie mówimy tu bowiem o podboju polityczno-militarnym. W historii
tak już jednak bywało, że polityczno-gospodarczy dominant nie tyle przejmował
schematy słabszych konkurentów co sam im je narzucał. Niemniej gospodarcza
potęga Chin jest budowana w oparciu o metody znane Światu Zachodniemu. Partia komunistyczna kopiuje kapitalistyczne koncepcje rynkowe. Chińczycy drugi raz
prochu nie wymyślili. Konkurencyjność chińskiej gospodarki po części wymuszają
reżimowe metody. Ponadto różnice rozwojowo-cywilizacyjne pomiędzy liderem,
a goniącym go peletonem raczej nie będą na tyle poważne aby można było mówić o przymusowym narzucaniu światu modelu Państwa Środka. Skutki wygrania
wyścigu o gospodarczą dominację będą prowadziły do bogacenia się dominanta
kosztem mniejszych zysków, a nawet ubożenia konkurentów. Światu zawsze jedK WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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nak pozostaje metoda rozproszonego „bostońskiego picia herbaty”. Niemniej nie
jest tak, że nie ma żadnych zagrożeń. Można się natomiast realnie obawiać eksportu chińskiej koncepcji większej kontroli rządzących nad rządzonymi.

ESEJ O TOKSYCZNYM DŁUGU
Zagadnienia wstępne
XXI wiek to epoka nadmiernego, niebezpiecznego zadłużenia w wymiarze
długu publicznego państw świata jak i długu prywatnego jednostek i ich organizacji w XXI w. Temu zagadnieniu poświęcona jest moja publikacja „Toksyczny
dług XXI wieku”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019, ss. 1-128. Niniejszy esej
powstał na jej podstawie.
Strukturalny dług to problem dostrzegany przez bardzo wielu Autorów.
W 2010 roku ukazała się książka Jacquesa Attali „Zachód 10 lat przed totalnym
bankructwem”. Żyjemy w czasach, w których owo proroctwo miałoby się spełniać, niemniej Zachód, choć z wyraźnym trudem, nadal płaci swoje zobowiązania. Z kolei Carmen M. Reinhart i Kenneth S. Rogo w monografii „This Time
is Different. Eight Centuries of Financial Folly”, Princeton University Press, Princeton 2009 studzą nieco emocje podnosząc, że bankructwa państw, które
ewentualnie zdarzą się w XXI wieku nie będą ani niczym nowym w dziejach
gospodarczych świata, ani też niczym nadzwyczajnym. Niemniej państwa Zachodu w dużej mierze regulują swoje zobowiązania nie poprzez pełną spłatę starych długów i pokrywanie bieżących wydatków z uzyskiwanych przychodów. W istocie rzeczy ich zdolności płatnicze istnieją dzięki możliwości
zaciągania nowych długów. Bez zaciągnięcia nowych zobowiązań mogłoby
nie dojść do wypłaty świadczeń publicznych w pierwotnie umówionej wysokości lub w pierwotnym terminie. Czym bowiem jest bankructwo państwa?
Czy nie jest ono stopniowalne? To kwestia pewnej konwencji, doktrynalnego
dogmatu. Nie ma bowiem norm prawnych regulujących przesłanki bankructwa państwa. Może zatem król jest nagi? Fałszywi krawcy uszyli nowe szaty
dla cesarza i sprytnie wmówili opinii publicznej, że szaty istnieją. Jakkolwiek
nam przyjdzie osądzać rzeczywistość to miodowe lata dla zaciągania długu
publicznego właśnie się skończyły.
Czym jest dług toksyczny?
„Dług toksyczny” to wyrażenie publicystyczne. „Toxic debt” funkcjonuje w języku
biznesu jako dług, którego zwrotu nie można oczekiwać. Powiązany jest ze zwrotem „toxic assets”. Aktywa wierzyciela w postaci nieściągalnych wierzytelności także
pozostają toksyczne.
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Zatem przy jego definiowaniu można pozwolić sobie na trochę więcej swobody. Kiedy dług staje się toksyczny? Odpowiadając na to pytanie jak najogólniej: kiedy zawodzi mechanizm jego należytego funkcjonowania. Dłużnik, który zaciągnął
dług powinien oddać wierzycielowi to, co jest mu winien. Jeżeli dłużnik nie może
– bez istotnych zakłóceń swojego funkcjonowania - oddać długu w całości albo w
części, to dług staje się toksyczny. Oczywiście szkodliwość toksycznych długów nie
jest zawsze na takim samym poziomie. Podlega ona stopniowaniu.
W publicystyce, w odniesieniu do toksycznego długu publicznego państw coraz częściej używa się obecnie określenia „niespłacalny”.
Można umownie przyjąć, że publicznym długiem toksycznym jest dług ponad
limity bezpieczeństwa długu publicznego ustalone w oparciu o wskazania Traktatu z Maastricht, jak również wskazania Międzynarodowego Funduszu Walutowego
i Banku Światowego. Są one następujące.
Po pierwsze, dług publiczny państwa nie powinien przekraczać 60% PKB.
Po drugie, dług zagraniczny danego państwa nie powinien przekraczać 30% PKB.
Po trzecie, stosunek zapłaconych odsetek od długu publicznego do dochodów
budżetu nie powinien przekraczać 10 %.
Po czwarte, deficyt budżetowy nie powinien przekraczać 3 % PKB1.
Niemniej pojawiło się również zapatrywanie, że poziom tolerancji zadłużenia
jest w istocie rzeczy różny dla poszczególnych państw. W przypadku państw gospodarczo rozwiniętych dopuszczalny poziom zadłużenia mógłby nie przekraczać
90% PKB. Carmen M. Reinhart i Kenneth S. Rogoff w starannie udokumentowanej
monografii „This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly Princeton: Princeton University Press, 2009 stawiają tezę, że dług powyżej 90% PKB jest odpowiedzialny za spowolnienie rozwoju gospodarczego.
Niekiedy wyznaczenie granicy toksycznego długu następuje w sposób opisowy. Dług staje się toksyczny, jeżeli jego wielkość jest zbyt duża w stosunku do
PKB, co oznacza, że pokrycie deficytu wymagałoby zwiększenia podatków. Ponadto testem na toksyczność długu jest stan, w którym państwo musi zaciągać
większe długi w braku możliwości podniesienia podatków2.
Istnieją również matematyczne modele bezpieczeństwa długu publicznego.
Ich przekroczenie rozstrzygałoby o toksyczności długu.
Z kolei toksyczność „długu prywatnego” przedsiębiorców i konsumentów definiują
właściwe krajowe przepisy o niewypłacalności. Taki dług zaczyna być toksyczny jeżeli dłużnik spełnia ustawowe przesłanki do ogłoszenia jego upadłości. Zgodnie z opublikowanym przez UNCITAL w 2005 dokumentem „Legislative Guide on Insolvency Law” legislacyjny
standard przesłanek niewypłacalności jest następujący. Prawo upadłościowe powinno
określać, że postępowanie upadłościowe może rozpocząć się na wniosek dłużnika, jeżeli
dłużnik może wykazać, że: (a) jest lub nie będzie w stanie spłacać swoich długów w terminie ich wymagalności; lub (b) jego zobowiązania przekraczają wartość jego aktywów.
K WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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Jedną z podstaw niewypłacalności według prawa polskiego jest tzw. przesłanka płynnościowa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego „dłużnik jest
niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”. Cóż to takiego zdolność do wykonywania zobowiązań?
Polski ustawodawca przyjął następujące domniemanie (wzruszalne, czyli możliwe
do obalenia przeciwdowodem): „domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w
wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące” (art. 11 ust. 1 a Prawa upadłościowego).
Można przyjąć, że zawsze istnieje pewien bezpieczny margines dla długów. Jeżeli jednak ich wielkość przekroczy swoją masę krytyczną zazwyczaj rozpoczyna
się bardzo poważny problem. Konsekwencje społeczne i ekonomiczne toksycznych długów są różne w zależności od płaszczyzny w której się ujawniają. Toksyczny dług, przekraczający realne możliwości spłaty, zawsze jest anomalią. Bez względu na to jak bardzo byłby powszechny.
Przyczyny zadłużenia konsumentów
Po pierwsze, toksyczne długi prywatne mogą mieć konsumenci. Tendencja do coraz głębszego zadłużania się gospodarstw domowych nawet w bogatych, gospodarczo rozwiniętych krajach jest coraz poważniejszym problemem społecznym3.
W XXI wieku szczególnie mocno rozwinął się kult zachłannego konsumpcjonizmu. Dominuje hedonistyczna kultura życia ponad stan, w oparciu o zaciągnięty kredyt. Ponadto wobec relacji wysokości zarobków do ceny podstawowych dóbr konsumpcyjnych zaciągnięcie kredytu może być egzystencjonalną
koniecznością. Współczesne społeczeństwo to „credit society” („społeczeństwo
kredytowe”). Pomiędzy wzrostem liczby upadłości a wzrostem zadłużenia istnieje bardzo prosta zależność4.
Toksyczne zadłużenie konsumentów bardzo często jest następstwem lekkomyślnego przeinwestowania w dobra konsumpcyjne. Systemy sprzedaży ratalnej
ułatwiają zadłużanie się. Dosyć łatwo dostępne są tzw. chwilówki czy inne szybkie
produkty pożyczkowe. Ceną za szybką pożyczkę są jednak stosunkowo wysokie
koszty jej udzielenia. Niewypłacalność konsumencka ma swoje źródło w decyzjach
podejmowanych bez pełnej świadomości o ich skutkach ekonomicznych. Jeżeli
do szkół zawitałyby rzetelne programy edukacyjne z zakresu podstaw ekonomii i
prawa być może dałoby się uniknąć części upadłości konsumenckich.
Niemniej niekiedy konsument może być nieświadomą ofiarą pułapki szkodliwego produktu bankowego czy finansowego. Powstało wiele spekulacyjnych
produktów finansowych, które doprowadziły do niewypłacalności te osoby, które z nich korzystały.
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Toksyczne zadłużenie może być następstwem utraty pracy, poważnej choroby, rozwodu, rozpadu związku konkubenckiego itp. Szczególnie groźne społecznie jest zjawisko pokoleniowego dziedziczenia nieporadności ekonomicznej
(biedy). Źródłem długu konsumenckiego mogą być też postawy patologiczne:
alkoholizm, narkomania, hazard.
Nieszczęście niewypłacalności może także spotkać osoby, które wcześniej
posiadały ponadprzeciętną pozycję majątkową. Mogą to być np. byli menadżerowie i ich małżonkowie, którzy poręczyli za kredyty dobrze prosperujących
rodzinnych przedsiębiorstw.
Rodzaj zadłużenia konsumenckiego w dużej części zależy od ustroju społeczno-gospodarczego państwa. W krajach, w których edukacja i służba zdrowia są odpłatne (np. w USA) wyraźnym problemem strukturalnym są zadłużenia ludności z tytułu kredytów studenckich i rachunków za leczenie. W Polsce
znaczną grupą konsumentów składających wnioski o upadłość konsumencką są
emeryci. Może to pośrednio świadczyć o zbyt niskim zabezpieczeniu emerytalnym. Społeczeństwo polskie nie należy do najbogatszych. Jak to wynika z dokumentu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (Zasobność gospodarstw
domowych w Polsce Raport z badania 2016 r., Warszawa 2017) co dwudzieste
gospodarstwo domowe nie ma żadnego majątku. 10% Polaków zgromadziło
po 850.000 zł i jest w posiadaniu 40% całego majątku wszystkich rodzin. Około
1% najbogatszych średnio zgromadził po 2,8 mln zł.
Zadłużenie konsumentów pozostających w wieku produkcyjnym prowadzi
do ich dezaktywacji zawodowej albo do ucieczki w szarą strefę. Często jest ono
przyczyną problemów rodzinnych. Zadłużenie odpowiada za wiele wypadków
zaburzeń emocjonalnych, depresji, a w skrajnych przypadkach także prób samobójczych czy samobójstw.
Niewypłacalność przedsiębiorców
Po drugie, toksyczne długi mogą mieć także przedsiębiorcy5. Niewypłacalność
uczestników obrotu gospodarczego jest typowym ryzykiem rynkowym w ustroju
kapitalistycznym. Zdarza się ona także w dobie prosperity gospodarczej. Statystycznie kilka, a nawet kilkanaście procent przedsiębiorców utraci swój byt gospodarczy
w wyniku upadłości6. Przyczyn niewypłacalności przedsiębiorców może być wiele.
Każdy przedsiębiorca może wyjść jak Zabłocki na mydle. Przyczyny niewypłacalności przedsiębiorców można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.
Przyczyny wewnętrzne mogą być następujące. Błędy w zarządzaniu, przestarzałe
technologie wobec postępu technologicznego, rosnąca konkurencja, nieudana inwestycja, starzenie się produktu, utrata strategicznych partnerów handlowych. Zdarzają się także kryminalne przypadki celowego doprowadzania do upadłości przez
umyślne zadłużanie się i wyprowadzanie majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli.
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Czynniki zewnętrzne zwykle przybierają postać zmian warunków rynkowych, w
tym np. spadek popytu na towary czy usługi.
Według raportu przygotowanego przez European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (8 grudnia 2009) dwa główne zidentyfikowane czynniki wewnętrzne będące przyczynami upadłości to nadmierne zadłużenie
i brak opracowania skutecznej strategii konkurowania na rynku7. Warto – w kontekście kryzysu po COVID 19 – przytoczyć następującą diagnozę: „Przed kryzysem
finansowym pożyczki były tanie, a zatem przedsiębiorstwa mogły zaciągać znaczne kwoty długu niewielkim kosztem; Jednak, gdy wybuchł kryzys gospodarczy
i spadły ich przychody ze sprzedaży, stała się dla nich trudna do dalszej obsługi zadłużenia. Wydaje się, że najbardziej narażone w tym względzie były małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP), które bardziej polegają na pożyczkach”. Zadłużone podmioty słabiej reagują na pojawiające się kryzysy zewnętrzne.
W czasach dekoniunktury niewypłacalność może przybrać strukturalny i powszechny wymiar. Najpoważniejszy jak dotychczas kryzys kapitalizmu („Great Depression”) rozpoczął się 24 października 1929 roku gwałtownymi spadkami kursów
akcji na nowojorskiej giełdzie. Czarny czwartek rozpoczął długo niesłabnącą falę
upadłości. Spadek produkcji przemysłowej nastąpił o około połowę. Bezrobocie
dotknęło co trzecią osobę na świecie w wieku produkcyjnym. Kryzys nie zamknął
się w granicach USA ale rozlał się po całym kapitalistycznym świecie8. Nie oznacza to jednak, że ZSRR było zaimpregnowane na kryzys. Wielki głód na radzieckiej
Ukrainie był po wielokroć gorszy niż zubożenie społeczeństw Zachodu.
Masowe upadłości przedsiębiorców mogą być oczywistym zaczynem kryzysu
całego państwa, a z uwagi na wzajemne powiązania gospodarek świata, kryzys
państwa nie pozostałby zapewne bez echa w płaszczyźnie globalnej.
Największy kryzys finansowy od czasu Wielkiego Kryzysu w latach trzydziestych
XX wieku dotknął świat w XXI wieku. Rok 2008 był rokiem kryzysu kredytowego w
Ameryce, kiedy niewypłacalny stał się duży amerykański bank inwestycyjny Lehman Brothers, ze stukilkudziesięcioletnią historią, z etykietką „Too big to fail”. Był to
początek serii upadłości banków i instytucji sektora finansowego. Doszło wówczas
również do zwyżki długu publicznego.
Toksyczne długi państwa
Po trzecie, toksyczny dług może obejmować zadłużenie państwa wobec różnych wierzycieli, a w tym wobec własnych obywateli (zadłużenie wewnętrzne)
albo wobec innych państw albo instytucji pożyczkowych (zadłużenie zewnętrzne). To z reguły najpoważniejsza i najbardziej niebezpieczna w swoich skutkach
płaszczyzna toksycznego zadłużenia9.
W odniesieniu do długu publicznego państwa współcześnie obowiązują następujące oczywiste zależności. Po pierwsze, im większa jest wysokość nominalna
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długu publicznego, tym wyższe są koszty jego obsługi. Po drugie, im mniejsza jest
wiarygodność kredytowa państwa, tym wyższy staje się koszt kredytu. Po trzecie,
im więcej państwo wydaje na koszty obsługi długu, tym mniej pieniędzy będzie
miał dla zaspokojenia potrzeb swoich obywateli. Po czwarte, jest możliwe spłacanie starego długu nowym długiem.
Do jednego z pierwszych bankructw państw doszło już w starożytnej Grecji, w
IV w. p.n.e., gdy państwa-miasta z Ateńskiego Związku Morskiego nie były w stanie
spłacić swych długów wobec świątyni w Delos.
Bardzo często przyczyną wzrostu długu publicznego są wojny i zniszczenia będące ich rezultatem. W dawnych czasach to właśnie wojny były przyczynami poważnych wydatków państw. Czasami przyczyną rosnącego zadłużenia jest destabilizacja geopolityczna państwa. W XXI wieku nie toczyła się jednak żadna wojna
światowa starego wzoru.
Współczesne państwa bardzo często mają deficyt budżetowy, deficyt całego
swojego sektora finansów publicznych i narastający dług publiczny. Państwo nie
jest czymś na kształt zarobkowej spółki akcyjnej, która ma przynieść wysokie zyski
jej akcjonariuszom. Państwo to instytucja typu non profit. Nie musi zatem zarabiać
na swojej działalności ale musi służyć obywatelom. Nadwyżka budżetowa może
być wynikiem zaniedbań usługowej roli państwa. Niemniej zjawisko to jest równie
rzadkie jak kwiat paproci rozkwitający w noc świętojańską.
W historii gospodarczej USA bodaj tylko jeden raz udało się zlikwidować deficyt
budżetowy. Było to za prezydentury Andrew Jacksona w 1835 roku. Wiązało się
to z dobrze przeprowadzoną przez rząd federalny akcją sprzedaży kolonizatorom
olbrzymich połaci gruntów na zachodzie kontynentu. Niemniej Indianie nie mieli
przecież ziemi z gumy, a zatem sukces był jednokrotny.
Czy deficyt budżetowy i dług publiczny to zatem zawsze powód do niepokoju?
Wszystko zależy od wysokości zadłużenia w stosunku do PKB jak, od realnych możliwości jego spłaty ale także od splotu szeregu innych okoliczności.
Zadłużenie publiczne - utrzymywane w higienicznych ryzach - nie jest jeszcze
źródłem zła. Niekiedy uważa się, że zadłużenie państwa ma nawet pozytywny
wpływ na gospodarkę. Według zwolenników szkoły Keynesa, w niektórych przypadkach, deficyt budżetowy i dług publiczny korzystnie wpływają na aktywność
gospodarczą państwa. W efekcie może bowiem dojść do pobudzenia koniunktury gospodarczej. Z kolei według zwolenników szkoły neoklasycznej deficyt budżetowy i dług publiczny są wrogami wzrostu gospodarczego. Trzecia opcja (tzw.
koncepcja równoważności ricardiańskiej) zakłada, że deficyt i dług publiczny są w
zasadzie neutralne dla koniunktury gospodarczej10. Sformułowana została także hipoteza, że o ile dług publiczny nie przekracza 90% PKB, to nie ma znaczenia dla
wzrostu gospodarczego. Z chwilą przekroczenia tego poziomu realny wzrost gospodarczy –według tego założenia - istotnie zwalnia.11
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Interesująca jest analiza jaką przedstawili ekonomiści Baboš i Gál (2014). Przeprowadzili oni dla danych z lat 2010 - 2013 w sumie 9 kompleksowych badań empirycznych dotyczących skutków wysokiego zadłużenia. W podsumowaniu zalecili
oni nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej unikanie wysokich poziomów zadłużenia z uwagi na jego negatywny wpływ na wzrost PKB i związane z
nim problemy tzw. delewarowania12.
Niektóre teorie dopuszczają cykliczne deficyty budżetowe, które powinny być
tonowane nadwyżkami budżetowymi czasów koniunktury. Przy takim systemie
recesja z ujemnym saldem budżetu może zostać wyhamowana poprzez rzucenie
przez państwo strumienia pieniędzy na rynek wewnętrzny.
Niemniej toksyczny dług publiczny słabo nadaje się do pobudzania koniunktury gospodarczej państwa. Coraz większy staje się ciężar obsługi starego długu.
Coraz mniej środków można wówczas wydawać na inwestycje13.
Toksyczne zadłużenie państwa może niekiedy prowadzić do wielu bardzo negatywnych konsekwencji. Należą do nich niższe krajowe oszczędności i dochody, wyższe wypłaty odsetek, prowadzące do dużych podwyżek podatków i cięć
wydatków, zmniejszona zdolność reagowania na problemy gospodarcze, większe
ryzyko kryzysu fiskalnego, itp.
Toksyczny dług może prowadzić do degradacji aparatu państwa, a nawet do
utraty przez państwo zdolności do pełnienia funkcji usługowych wobec swoich
obywateli.
W skrajnym przypadku może dojść do likwidacji państwa z uwagi na jego niewypłacalność. W 1934 roku Kanada wchłonęła zadłużoną po uszy Nową Fundlandię14.
Bieda i zadłużenie mogą także rodzić niebezpieczne demony. Ojcem toksycznego długu publicznego Niemiec po Wielkiej Wojnie był Traktat Wersalski. Nakładał on na przegranych wysokie kontrybucje. Komisja reparacyjna wyliczyła je na
sumę 132 miliardów marek w złocie, a zatem kwotę mniej więcej równą dwukrotnej wysokości niemieckiego dochodu narodowego15. Doradca ekonomiczny delegacji brytyjskiej John Maynard Keynes w swojej książce „Economic Consequences of
the Peace” zapowiadał, że nałożenie na Niemcy tak daleko idących ciężarów będzie
groźne nie tylko dla samych Niemiec ale i dla Europy. Ikoną tamtych czasów jest
zdjęcie wychudzonego mężczyzny z kartką na piersiach „Habe Hunger. Suche Arbeit, Mache Alles”. Niewydolność ekonomiczna Republiki Weimarskiej, zmieszana z
grupą jeszcze innych czynników, otworzyła drogę do narodzin koszmaru XX wieku
- niemieckiego narodowego socjalizmu.
Po I wojnie światowej hiperinflacja w zasadzie powszechnie dewastowała zrujnowane działaniami wojennymi gospodarki europejskie. Problemy ekonomiczne
dotknęły zarówno państwa Ententy, państwa centralne, jak również przebiśniegi
Traktatu Wersalskiego. Restytucji państwa polskiego towarzyszył poważny kryzys
gospodarczy.
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W istocie rzeczy, bezpośrednią odpowiedzialność za politykę odnoszącą się do
długu publicznego ponoszą rządzące elity władzy. Samo społeczeństwo nie zaciąga bezpośrednio długu w imieniu państwa. Państwo ma swoją własną osobowość
prawną. Społeczeństwo nie jest jednak całkowicie bez winy w sprawie toksycznego zadłużenia publicznego. Wyborcy nie chcą przecież niemiłych cięć wydatków
państwa w potrzebnych im usługach publicznych. Ponadto – do pary – zazwyczaj
nie chcą oni niemile wysokich podatków. Zatem rządzący „dżentelmeńsko” wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i ani nie rezygnują ze świadczenia kosztownych
usług publicznych ani drastycznie nie podnoszą podatków. Skąd zatem rządzący
biorą na to wszystko pieniądze? Sam dodruk „pustego” pieniądza jest na dłuższą
metę bardzo niebezpieczny. Może m.in. wywoływać szkodliwy efekt inflacyjny.
Rządzący finansują zatem działalność państwa nowym długiem publicznym.
Aby sprostać oczekiwanym zadaniom państwa względem obywateli sukcesywnie zadłużają państwo. Wobec skali długu publicznego czynią to już na rachunek
przyszłego pokolenia czy może nawet przyszłych pokoleń. Pozwala to rządzącym
na bezpieczne dryfowanie od początku do końca kadencji. Czasem pozwala na
reelekcję,
Do zagadnień związanych z niewypłacalnością państwa odnoszą się zasadniczo inne normy prawne niż do niewypłacalności konsumentów i przedsiębiorców.
Przepisy prawa publicznego zakreślają limity dla zadłużania się państwa. Ich adresatami są szeroko rozumiani rządzący.
Niemniej z prawnymi limitami wysokości zadłużenia jest jak z limitem prędkości na autostradzie. Wiadomo, że jest ale nie wszyscy kierowcy poruszają się po
drodze bez przekroczenia maksymalnej prędkości. Naruszanie obowiązujących limitów traktatowych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej można określić
jako nagminne16.
W pierwszej kolejności wskazać należy zobowiązania o charakterze międzynarodowym. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że państwa
członkowskie „unikają” nadmiernego deficytu budżetowego (art. 126 ust. 1 TFUE).
Komisja – zgodnie z art. 126 ust. 2 TFUE nadzoruje rozwój sytuacji budżetowej i
wysokość długu publicznego w Państwach Członkowskich w celu wykrycia oczywistych błędów. Bada ona poszanowanie dyscypliny budżetowej na podstawie
poniższych dwóch kryteriów. Po pierwsze, czy stosunek między planowanym lub
rzeczywistym deficytem publicznym a produktem krajowym brutto przekracza
wartość odniesienia (chyba że: — stosunek ten zmniejszył się znacznie oraz w sposób stały i osiągnął poziom bliski wartości odniesienia, — lub przekroczenie wartości odniesienia ma charakter wyjątkowy oraz tymczasowy i stosunek ten pozostaje
bliski wartości odniesienia). Po drugie, czy stosunek między długiem publicznym
a produktem krajowym brutto przekracza wartość odniesienia, chyba że stosunek
ten zmniejsza się dostatecznie i zbliża się do wartości odniesienia w zadowalająK WARTALNIK Okręgowej Izby R adców Prawnych w K atowicach
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cym tempie. Państwa, które mają nadmierny deficyt budżetowy obowiązane są do
wdrożenia odpowiednich działań naprawczych. Swego czasu procedurze kontroli
nadmiernego zadłużenia była poddana Polska.
Dalej należy powołać się na regulację wewnętrzną. W Polsce konstytucyjny limit
dopuszczalnego zadłużenia został ustalony na poziomie 60% PKB. Zgodnie z art. 216
ust. 5 Konstytucji „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego
produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa”.
Wcześniej ustawowy próg ostrożnościowy był ustalony na poziomie 55%
PKB. Obecnie ustawodawca skrócił drogę do ustawowego progu. W myśl art.
74 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „Minister Finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości
rocznego produktu krajowego brutto”.
Niemniej kolejne rządy w Polsce, poprzez księgowanie długu w pozycjach
nie objętych definicją państwowego długu publicznego, w sposób papierowy
zmniejszały zadłużenie państwa. Tak jednak jak od samego mieszania herbata
nie stanie się słodsza, tak od samych operacji księgowych rzeczywisty dług
publiczny nie ulegnie zmniejszeniu.
Limit konstytucyjny dla długu publicznego to granica prawna. Nie jest to
zatem w pełni doskonały bezpiecznik. Z pewnością nie będzie w stanie zatrzymać fali rzeczywistego zadłużenia w stanach nadzwyczajnych.
Brak możliwości zadłużania się w nieskończoność
Alain Bihr postawił trafną diagnozę (Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu, Warszawa 2008, s. 46). Państwa są dla instytucji finansowych dobrym klientem, gdyż mają dwie przeciwstawne cechy, które gwarantują powodzenie inwestycji. Po pierwsze, państwa są dłużnikami zawsze
zadłużonymi. Po drugie, państwa są dłużnikami co do zasady wypłacalnymi.
Założenie wyjściowe jest następujące. Przyjęty powszechnie przez klasę
polityczną modus operandi polegający na powiększaniu zadłużania państwa
aby finansować nowe wydatki i aby zapłacić za stare długi nie może trwać w
nieskończoność. Niepowstrzymany rozrost długu publicznego musi w końcu
doprowadzić do niepięknej katastrofy.
Tym bardziej, że widoki na przyszłość są takie, że wydatki publiczne będą
jednak stale rosnąć, a przychody mogą maleć. Im więcej długu publicznego
pozostanie do spłaty, tym gorzej będzie w przyszłości z finansami państwa. Istnieje ryzyko, że wierzyciele zaniepokojeni skalą zadłużenia mogą zażądać spłat
kapitału (choć jest to broń atomowa).
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Toksyczny dług to jak do tej pory Leitmotive XXI wieku. Najpierw zdarzył się
kryzys systemu finansowego końca pierwszej dekady. Dekadę później przyszedł niespodziewany kryzys ekonomiczny będący następstwem pandemii
COVID-19.
Paradoksalnie jednym z najbardziej zadłużonych państw świata (według relacji długu do PKB) są bogate USA. Największymi zagranicznymi wierzycielami
USA są Japonia i Chiny17. Jakkolwiek prof. Wim Boostra18 uważa, że – z uwagi
na pozycję dolara amerykańskiego – jak długo USA będą w stanie finansować
swoje zewnętrzne zadłużenie właśnie w dolarze (o ile waluta ta utrzyma swoją
dotychczasową pozycję) – tak długo nie powinny mieć większych powodów
do obaw o swój dług publiczny. USA toczą jednak wojnę handlową z Chinami.
Samcowi alfa jakiś czas temu rzucono wyzwanie o przywództwo w stadzie, a
ten chce obronić swoją pozycję. Chiny ciężko zapracowały na swoją potęgę
gospodarczą i – z punktu widzenia skuteczności, a nie etyki – łatwiej radzą
sobie z problemami wewnętrznymi niż rywal. Walka trwa, a stawką jest globalna dominacja gospodarcza. Jeszcze nie wiadomo kiedy i kto komu przegryzie
tętnicę. Ewentualna przegrana USA miałaby, jak należy założyć, fatalne następstwa dla amerykańskiego długu publicznego.
Czy mamy środki na toksyczny dług publiczny?
Jaques Attala (Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem, Warszawa 2010)
doszedł do wniosku, że jest tylko kilka dróg wyjścia ze stanu nadmiernego zadłużenia państwa. Po pierwsze, przez zwiększenie podatków i innych danin
publicznych. Po drugie, przez zmniejszenie wydatków. Po trzecie, przez rozwój gospodarczy (zwiększenie PKB). Po czwarte, przez zmniejszenie stóp procentowych co zapewni tańszą obsługę zadłużenia. Po piąte, przez zwiększenie
inflacji. Po szóste, przez pozyskanie pomocy zagranicznej. Oczywiście niektóre opcje można ze sobą łączyć. Są to wersje działania typu „soft”. Dalej Attala
wymienia dwa sposoby zaradcze typu „hard”. Po siódme, sposobem wyjścia
z toksycznego długu może być zwycięska i tanio przeprowadzona wojna. Po
ósme, możliwe jest mniej drastyczne rozwiązanie jakim jest odmowa wypłat
wierzycielom. Lista Attali nie stanowi numerus clausus środków zaradczych.
Eliminacja toksycznego długu publicznego, przy obecnym poziomie jego
wysokości, to proces wymagający dłuższego okresu czasu. Więcej. Prawdopodobnie skuteczne opanowanie długu publicznego w poszczególnych
państwach będzie wymagało niestandardowego, indywidualnego działania.
Z technicznego i teoretycznego punktu widzenia dług publiczny można opanować przez zmniejszenie wydatków, zwiększenie przychodów, wzrost PKB,
itd. Niemniej według niektórych ocen np. Grecja i Portugalia nie może polegać wyłącznie na oszczędnościach fiskalnych, ponieważ musiałaby osiągnąć
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nieracjonalnie wysoki poziom nadwyżki budżetowej w okresie dłuższym niż
30 lat, w celu zmniejszenia nadmiernego zadłużenia19. Problem leży w tym, że
o ile można wyobrazić sobie krótkoterminową kampanię walki z toksycznym
długiem o tyle wydaje się, że nie ma pomysłu na skuteczne działanie długoterminowe.
Ważnym zagadnieniem, trudnym do przecenienia, jest społeczna etyka
reformy. Walka z toksycznym długiem publicznym w XXI wieku nie powinna
przypominać odbicia moskiewskiego teatru na Dubrowce z rąk Mowsara Barajewa i jego Czeczeńców. Załatwienie sprawy długu publicznego powinno
mieć miejsce bez społecznych ofiar. W stosunkowo świeżej pamięci wielu Polaków jest terapia szokowa przełomu PRL/Trzeciej Rzeczypospolitej. Program
radykalnej walki z hiperinflacją przy pustej kasie państwa nazwany został „planem Balcerowicza”20. Koszt społeczny finalnie udanej reformy był tak znaczny,
że społeczeństwo – jak trafnie to diagnozuje prof. Antoni Dudek – więcej złości
zdawało się żywić do lekarza niż do samych sprawców choroby21.
Kontrowersyjna z prawnokonstytucyjnego punktu widzenia próba zmniejszenia długu publicznego w Polsce polegająca na przesunięciu kapitału zgromadzonego w otwartych funduszach emerytalnych do ZUS nie przyniosła
trwałej tendencji spadkowej publicznego zadłużenia. Miała efekt jednorazowy.
Co więcej była złamaniem pewnej umowy społecznej i mocno podkopała zaufanie obywateli do państwa.
W warunkach niebezpiecznie wysokiego poziomu długu publicznego należy bezwzględnie racjonalizować wydatki budżetowe. Z tym zastrzeżeniem, że
państwo powinno spełniać pewne podstawowe funkcje usługowe dla obywateli. Wobec wyzwań XXI wieku państwo nie może być tylko nocnym stróżem.
Znaczne ograniczenie wydatków państwa nie zawsze będzie zatem możliwe.
Stworzenie bożka likwidacji długu publicznego dla ślepego cięcia potrzebnych
nakładów np. na służbę zdrowia, edukację, bezpieczeństwo państwa, pomoc
socjalną byłoby niewątpliwym błędem.
Należałoby optymalizować system podatkowy. Nie jest to równoznaczne
z postulatem powszechnego podwyższenia podatków. W Polsce tzw. dzień
wolności podatkowej (to jest moment, w którym przestaje się pracować dla
pokrycia obciążeń publicznych, a zaczyna się pracę dla siebie) w latach 1994
– 2020 przypadał w granicach od 8 czerwca do 7 lipca. To i tak lepiej niż dzień
wolności podatkowej chłopa pańszczyźnianego na wiosnę średniowiecza.
System podatkowy powinien pomagać w budowaniu klasy średniej. W naszych czasach dochodzi do coraz głębszego rozwarstwienia i pojawienia się
głębokiego zróżnicowania w zamożności.
Dwa słowa: „tax avoidance”, w kontekście polityki optymalizacji podatkowej
globalnych korporacji, można śmiało przetłumaczyć na język polski jako „Jądro
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ciemności”. Współcześni Belgowie eksploatują rynki i czerpią z tego tytułu olbrzymie zyski, które nie są opodatkowane w państwie miejsca konsumpcji usług.
W najbliższej perspektywie czasu państwa zapewne nie będą miały innego wyjścia jak doprowadzić do opodatkowania globalnych korporacji od
działalności prowadzonej w miejscu pobytu klientów ich usług. Dopełnieniem tego kroku powinno być rozbicie spółek offshore i całkowita likwidacja
rajów podatkowych.
Pierwsze wezwanie do krucjaty zostało już ogłoszone. OECD w 2015 roku
zapowiedziało walkę o skoordynowanie przepisów podatkowych poszczególnych państw i lepszą wymianę informacji podatkowej pomiędzy państwami.
Projekt ruszył pod etykietą „Base erosion and profit shifting” (BEPS). Pierwsze
efekty miały być znane pod koniec 2020 roku 22.
Jednym ze sposobów oddłużenia jest restrukturyzacja długu publicznego
stanowiącego pożyczkę zagraniczną. Nieformalnym gremium zrzeszającym
przedstawicieli kilkunastu państw pożyczkodawców jest tzw. Klub Paryski. Od
1956 roku Klub Paryski przeprowadził rozmowy co do restrukturyzacji długu
publicznego z kilkudziesięcioma państwami co do kwot obejmujących setki
miliardów dolarów. Tragicznie zadłużona Polska w maju 1990 roku wystąpiła do
Klubu Paryskiego z wnioskiem o umorzenie 80% długu. Uzasadnieniem wniosku był fakt przeobrażeń ustrojowych i reform gospodarczych, których kosztów
nie dało się pogodzić ze spłatą zadłużenia. Było to w istocie rzeczy przyznanie się do niewypłacalności. Porozumienie z Klubem Paryskim (zrzeszających
przedstawicieli 17 państw – wierzycieli) podpisano 21 kwietnia 1991 roku. Było
ono podstawą dla późniejszego spisania międzypaństwowych umów bilateralnych. Objęło ono kwotę – w różnych walutach – ok. 33 mld USD, a zatem ok.
68% całego ówczesnego zadłużenia zagranicznego. Porozumienie – ujmując
to w pewnym uproszczeniu - przewidywało redukcję tego długu na poziomie
50%23. Zobowiązania względem członków Klubu Paryskiego w zasadzie spłacono do marca 2009 roku.
Odpowiednikiem Klubu Paryskiego zrzeszającym kilkaset banków komercyjnych jest Klub Londyński. Dżentelmeni zgromadzeni w Klubie Londyńskim
zajmują się restrukturyzacją zadłużonych państw. Również Polska w latach
1991 – 1994 układała się również z klubem Londyńskim co do spłaty swojego
zadłużenia.
Pamiętać należy jednak, że restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego nie
musi polegać na umorzeniu długu, redukcji stopy oprocentowania, przyznaniu
karencji w spłacie, rozłożeniu na raty. Może np. polegać na umorzeniu części
długu w zamian za inwestycje proekologiczne. Restrukturyzacja zadłużenia
może polegać na przyjęciu zasady opcji zerowej w postaci kompensacji wzajemnych długów.
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Jakie są scenariusze dla długu publicznego?
Toksyczny dług publiczny jest poważnym problemem dla wielu państw świata.
Saldo pierwotne może z czasem przybrać takie rozmiary, że państwo nie będzie
zdolne do realizowania swoich funkcji wobec obywateli. Powstaje pytanie jakie
ścieżki wyjścia zostaną obrane? Czy brak sukcesu w eliminacji długu publicznego
doprowadzi do jeszcze większego rozwarstwienia w bogactwie poszczególnych
państw świata? Ludwig von Mises w dziele „Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii” (Warszawa 2007, s. 197) napisał, że „nikt nie wierzy, że państwa będą ponosić
w nieskończoność ciężar spłaty odsetek od pożyczek. Nie ulega wątpliwości, że
wszystkie te długi zostaną w taki czy inny sposób zlikwidowane”.
Prezentację możliwych scenariuszy wypada zacząć od najkorzystniejszego.
Oczywiście każdy polityk i obywatel by chciał aby państwo wyhamowało toksyczny dług publiczny i systematycznie obniżało poziom zadłużenia do obiektywnie bezpiecznego poziomu.
Fundacja Obywatelskiego Rozwoju pokazuje na następujące pokrzepiające
przykłady24: Chile w latach 1989-1998 zredukowało dług publiczny z 46,8% do
12,9% PKB (dzięki redukcji deficytu finansów publicznych i wzrostu PKB); Turcja, w latach 2001-2007 zredukowała dług publiczny z 77,6% do 39,4% PKB (za
70% spadku odpowiadało zmniejszenie deficytu, głównie dzięki zwiększeniu
wpływów podatkowych, za resztę sukcesu odpowiadał wzrost PKB), Bułgaria
w latach 1996-2007 zredukowała dług publiczny z 96,4% do 18,7% PKB (mniej
więcej po połowie dzięki obniżeniu deficytu, głównie poprzez redukcję wydatków, i dzięki zwyżkującemu PKB); RPA, w latach 1998-2008 zredukowało dług
publiczny z 57,2% PKB do 22,5% PKB (głównie dzięki wzrostowi PKB).
Niemniej skuteczne działanie w tej sprawie wymagałoby długoterminowego porozumienia ponad podziałami politycznymi w ramach danego państwa.
Porzucenia małostkowych ambicji. Dojrzałości całej klasy politycznej. W niektórych sytuacjach dla opanowania toksycznego zadłużenia niezbędna byłaby
udana współpraca międzypaństwowa. W skali regionalnej, a nawet globalnej.
Trud warty jest podjęcia nawet gdyby był skazany – podobnie jak po każdej
dobrej diecie – na „efekt jo-jo”.
W związku z pandemią COVID-19 coraz głośniej mówi się o potrzebie umorzenia długów najbiedniejszych państw świata. Być może bardziej bogaci podarują długi bardziej biednym?
Niestety, w przypadku bardzo wielu państw realny jest scenariusz nierobienia niczego. Możliwe jest podbudowanie tego mitem, że Japonia i USA mają
bardzo duży dług publiczny w relacji do ich PKB, a zatem dany rząd ma cały
czas „zapas” na zaciąganie nowych zobowiązań. Nie każdy pacjent u którego
koronarografia wychwyciła niedrożność naczyń zaopatrujących mięsień sercowy poddaje się leczeniu.
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W przechodzącej obecnie kryzys demokracji typu liberalnego partie polityczne licytują obietnice wyborcze od razu na siedem bez atu, nawet nie patrząc dobrze w karty. Czy politycy naturalnie chcący utrzymać władzę, zdobytą w demokratycznych wyborach, zechcą podjąć niepopularne decyzje?
W sytuacji gdy ich konkurenci mogą złożyć dowolne populistyczne obietnice
dolce vita kosztem dalszego zadłużania państwa? Rzetelna służba państwu
pożera swoje dzieci. Sir Winston Churchill nie wpuścił Niemców na brytyjskie
plaże i wygrał wojnę dla Zjednoczonego Królestwa (w angielskim zwyczaju: także żołnierzami swoich sojuszników) ale w 1945 roku przegrał wybory
parlamentarne. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona jeżeli na ciało
nie działa żadna siła lub siły działające się równoważą, to ciało pozostaje w
spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. W przypadku gdy na dług publiczny nie będzie działała żadna siła, to dług będzie
rósł przynajmniej ruchem jednostajnym prostoliniowym. Taki chocholi taniec
kiedyś doprowadzi w końcu do pęknięcia wzbierającej tamy. Nie można bez
końca wydawać więcej niż się zarabia. Jeżeli potop nie zaleje nas to czy nie
zaleje nowej generacji? Scenariusz nierobienia niczego z długiem publicznym z pewnością jest bardzo złym rozwiązaniem.
Innym prawdopodobnym scenariuszem jest jałowy dryf. Scenariusz minimalnego wysiłku nie wymaga aby kapitanem był charyzmatyczny mąż stanu czy noblista z dziedziny ekonomii. Nie potrzeba do tego nadzwyczajnie
uzdolnionej władzy.
Teoretycznie nie można wykluczyć scenariusza reformatora – autokraty (w
tych państwach, które jeszcze są demokracjami). Czy niektóre społeczeństwa
za cenę skutecznego przeprowadzenia reform nie zgodzą się na ograniczenie swobód demokratycznych? Reformatorzy, którzy nie będą się bali rotacji
władzy być może przeprowadzą bardziej radykalne reformy. Ceną za zlikwidowanie problemu długu publicznego nie może być jednak rezygnacja z
tak fatalnego ustroju jakim jest demokracja. Reformator – autokrata nie musi
przecież odbierać od społeczeństwa absolutorium w postaci aktu wyborczego. Jak zatem obiektywnie ocenić wartość takich reform? Ponadto satrapia
nie zawsze jest ostoją dobrobytu.
Możliwe scenariusze można oczywiście mnożyć. Być może dojdzie w przyszłości do jakichś gwałtownych zjawisk (np. wojny), które dokonają ogólnego przewartościowania myślenia o długu w ogóle. Jest takie powiedzenie: z
sytuacji bez wyjścia inteligentny człowiek zawsze znajdzie dwie albo i trzy
drogi ewakuacji. Filip Piękny też znalazł skuteczne rozwiązanie dla swoich
długów. „Książę” – jak opisał go Niccolò di Bernardo dei Machiavelli – powinien być inteligentny. Nie musi być moralny. Należy zatem kalkulować możliwość agresywnego, czynnego zachowania dłużnika, nie polegającego na
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spłacie długu. Dług do pewnego momentu wydaje się być tylko problemem
dłużnika. Jeżeli przeważy się punkt ciężkości dług będzie głównie problemem wierzycieli. W historii już bywało, że pewne standardy cywilizacyjne
uległy degradacji. Zatem nadmiernie zadłużone państwa mogą, nawet bez
prowadzenia wojen, odmawiać zwrotu zobowiązań. Możliwe jest zatem pasywne zachowanie dłużnika w postaci odmowy zwrotu długu. Co wówczas
zrobią obligatariusze i inni wierzyciele? W ramach tego scenariusza można
umieścić próby kwestionowania legalności długu publicznego. Można postawić pytanie dlaczego doszło do powstania tak wysokiego długu publicznego? Jak możliwe jest tak duże zadłużenie publiczne skoro obywatele na
nim nie skorzystali i żyją w ubóstwie? Ten szlak przecierali Grecy. Grecki parlament powołał w 2015 roku specjalny komitet do sprawy długu publicznego.
Wynikiem prac tego gremium było zanegowanie podstaw greckiego długu
publicznego. Niektórzy publicystyczni sankiuloci proponują wywłaszczenie,
bez odszkodowania, z wszelkich wierzytelności wobec państw. Teoria tzw.
wielkiego resetu jest zbyt często powoływana aby o niej tu nie wspomnieć.
Niemniej rewolucyjne metody mogą mieć niebezpieczne następstwa dla
globalnej gospodarki.
Być może zdesperowane państwa uchwalą podatki od obsługi długu publicznego, a sądy i trybunały przymkną oko na ich legalność.
Wobec globalnego powiązania gospodarek możliwe jest zdarzenie w jednym końcu świata, inspirowane lub choćby samoczynne, które jak palący się
lont przejdzie przez cały świat. Problem długów może zostać rozwiązany także za pomocą łańcucha następstw. W takim scenariuszu rozwiązanie długu
publicznego przyjdzie samo. Z grubsza rzecz ujmując jest 50% szans, że będzie to rozwiązanie dobre i 50% szans, że będzie to rozwiązanie złe.
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Z FILOZOFICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

Trybunał historii
Dr hab. prof. UŚ
Tomasz Kubalica

Nie ustają dyskusje na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Kontrowersje budzą wątpliwości dotyczące roli sądu konstytucyjnego,
a w szczególności zakresu jego kompetencji. Patrząc z perspektywy
historyczno-filozoficznej instytucja trybunału – a w szczególności jej
obsada personalna – nieraz wywoływała kontrowersje, które odzwierciedlały historyczne przełomy. Chciałbym przypomnieć jedną z takich historii, która zdarzyła się Hansowi Kelsenowi. Niewiele brakowało, a jego przejścia skończyłyby się tragicznie.
Hans Kelsen (1881-1973) należy do głównych twórców europejskiego sądownictwa
konstytucyjnego. Pochodził z naszych środkowoeuropejskich stron. Urodził się w Pradze
i większą część życia spędził – kształcąc się i pracując – w Wiedniu. Największym jego problemem okazało się pochodzenie, na które nie miał żadnego wpływu. Wywodził się z żydowskiej rodziny, ale sam nie był za bardzo religijny i dwukrotnie w swoim życiu zmieniał
swoją konfesję z przyczyn rodzinnych. Pierwszy raz, gdy został ochrzczony w wyznaniu
rzymsko-katolickim, a drugi raz, gdy przeszedł na wyznanie na augsbursko-luterańskie. To
podejrzane pochodzenie zaważyło o losie Kelsena w przededniu drugiej wojny światowej.
Jego solidne wykształcenie prawnicze w Uniwersytecie Wiedeńskim zwieńczył doktorat z zakresu filozofii państwa i prawa obroniony w 1906 roku. Niedługo później odbył
staż naukowy na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie uczęszczał na wykłady wybitnego
filozofa prawa Georga Jellinka, co zdeterminowało jego dalszą drogę intelektualną. W pięć
lat po doktoracie Kelsen uzyskał habilitację na podstawie pracy – przetłumaczonej również
na język polski – Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego w rozwinięciu nauki
o normie prawnej i rozpoczął pracę na stanowisku docenta w Wiedniu.
Po habilitacji trzydziestoparoletni Kelsen intensywnie pracował na rzecz rozwoju
środowiska akademickiego, tak powstaje wiedeńska szkoła teorii prawa, do której
należy wielu wybitnych prawników nie tylko z Austrii, ale również z innych krajów
takich jak Czechy, Niemcy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, a także Japonia. Do tej
szkoły zalicza się również Wiktora Sukiennickiego z Polski. Mimo różnic w kwestiach
światopoglądowych to zbliżone do Kelsena poglądy na temat demokracji miał wybitny polski filozof prawa Władysław Leopold Jaworski.
W czasie I wojny światowej Kelsen pełnił służbę wojskową w Wiedniu początkowo jako
reprezentant prokuratorów wojskowych przed sądem wojskowym, a później w Ministerstwie Wojny, gdzie podlegał bezpośrednio ministrowi gen. Rudolfowi Stöger-Steiner von
Steinstättenowi. Minister docenił kompetencje młodego prawnika i zlecił mu pracę nad
reformą konstytucji. Dlatego po wojnie Kelsen został powołany przez Karla Rennera, kan36
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clerza rządu tymczasowego Austrii, do opracowania nowej konstytucji. Kelsen spisał się
dzielnie, a owocem jego pracy jest austriacka konstytucja federalna z 1 października 1920
roku, która obowiązuje do dziś.
W uznaniu zasług przy tworzeniu konstytucji Kelsen został powołany na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego w okresie 1921-1930. W skład austriackiego Trybunału
wchodzili wówczas prezes, wiceprezes, dwunastu członków i ich zastępców. Połowę składu z prezesem i wiceprezesem powoływała izba niższa austriackiego parlamentu (Rada
Narodowa) a drugą – izba wyższa (Rada Federalna). Kelsen uzyskał nominację izby wyższej
zdominowanej przez socjaldemokratów.
Na dalsze losy Kelsena cień rzuciła zbliżająca się wojna światowa. Z początkiem lat
trzydziestych atmosfera polityczna w tradycyjnie katolickiej Austrii stała się coraz bardziej
konserwatywna. W parlamencie austriackim socjaldemokraci stracili wpływ na rzecz Austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej (CS), poprzedniczki obecnej Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP). W koalicję z partią chrześcijańsko-społeczną weszli nacjonaliści Wielkoniemieckiej Partii Ludowej (GDVP) oraz stronnictwo chłopskie Landbund (LBd). Ich programem
była centralizacja władzy w rękach egzekutywy i redukcja roli parlamentu. Realizacja tego
autorytarnego programu nacjonalistyczna koalicja rozpoczęła od walki z wolnymi sądami,
zarzucając im ich upolitycznienia.
Jednym z powodów tych napięć stało się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wyrażające – zdaniem niektórych – zbyt liberalną interpretację przepisów rozwodowych, tak
zwanej dyspensy małżeńskiej. Dziewiętnastowieczne prawo austriackie dość mocno ograniczało możliwość rozwodów i dopuszczało jedynie separację w zakresie łoża i stołu. Tylko wyjątkowo cesarz mógł unieważnić małżeństwo, czyli udzielić dyspensy, co pozwalało
na wstąpienie w nowy związek małżeński. Po I wojnie światowej socjaldemokracja starała
się – choć nieskutecznie – wprowadzić możliwość rozwodów. Utrzymane zostało prawo
z czasów monarchii z tą różnicą, że cesarza zastąpił urzędnik, który w zależności od – lewicowych lub prawicowych – poglądów politycznych małżonka, odpowiednio zgadzał się
lub nie na dyspensę. Od tej decyzji można było odwołać się do kanclerza.
Kelsen krytycznie oceniał takie niekonsekwentne rozwiązanie, ponieważ legitymowało ono nierówność wobec prawa. To rozwiązanie powodowało wiele trudności takich jak
konieczność orzekania o nieważności małżeństw i odstępowania od ścigania za bigamię
przez sądy powszechne. Dlatego austriacki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że decyzje administracyjne mogą unieważniać tylko sądy administracyjne. Orzeczenie to stało się pretekstem do ataku na sędziego Kelsena, któremu zarzucano, że jest, posiadającym własny
harem, bigamistą. Choć sam Kelsen był konsekwentnie bezpartyjny, to jednak nie oznaczało, że nie miał swoich własnych poglądów. Liberalne poglądy i żydowskie pochodzenie
w tych czasach oznaczało, że nie jest osobą godną sprawować najwyższe funkcje sędziowskie i dlatego w 1930 roku został usunięty ze stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego na skutek „reformy konstytucyjnej” przeprowadzonej przez niezadowolonych z jego
decyzji polityków austriackiej prawicowej partii chrześcijańsko-społecznej.
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Tej reformie towarzyszyła antysemicka nagonka, do której dołączyły ataki środowiska
akademickiego ze strony konserwatywnych prawników takich jak Alexander Baron Hold
von Ferneck i Ernst Freiherr von Schwind. Schwind był profesorem i rektorem uniwersytetu
wiedeńskiego oraz starym wrogiem Kelsena, odkąd w 1918 roku nie udało mu się zablokować jego nominacji na profesora nadzwyczajnego. W 1928 roku Schwind dołączył do
ataku na Kelsena i opublikował pamflet przeciwko niemu oraz jego filozofii Czystej teorii
prawa. Na bezpodstawne zarzuty Kelsen odpowiedział stawiając zasadnicze pytanie, czy
historia prawa może być przeciwko filozofii prawa.
Ataki przyczyniły się do tego, że w 1930 roku Kelsen postanowił przenieść się do Kolonii. Jednakże tam również nie znalazł spokoju, gdyż po śmieci w 1932 roku byłego rektora
Fritza Stier-Somlo, jego miejsce zajął – członek NSDAP i zaciekły antagonista Kelsena – Carl
Schmitt. Konflikt między nimi sięgał 1931 roku, kiedy ukazał się esej Kelsena na temat roli
sądu konstytucyjnego jako strażnika ustawy zasadniczej, będący polemiką z autorytarną
teorią Carla Schmitta. W tym sporze Kelsen bronił zasady kontroli sądowej przed uznaniem
zwierzchnictwa autorytarnej władzy wykonawczej narodowego socjalizmu. Dla Schmitta
natomiast rola strażnika konstytucji powinna zostać powierzona prezydentowi Rzeszy.
Niestety, postulaty Kelsena ostatecznie nie zostały przyjęte w Niemczech.
Niedługo później Kelsen musiał opuścić Kolonię z powodu nazistowskiej ustawy
o reorganizacji służby cywilnej z 7 kwietnia 1933 roku, która zakazywała pracy administracyjnej osobom uznanym za element antynarodowy lub mający niearyjskie pochodzenie. W tej historii należy nadmienić, że petycję do Berlina w obronie Kelsena
podpisali prawie wszyscy jego współpracownicy z wydziału prawa. Jedynie jawny antysemita Schmitt nie poparł wniosku.
Dramatyczne były również okoliczności wyjazdu Kelsena z Niemiec do Szwajcarii z powodów paszportowych. Naziści nie chcieli wydawać paszportów emigrującym profesorom. Tylko dzięki życzliwemu podejściu pracownika administracyjnego uniwersytetu, który
– choć należał do NSDAP – to wykorzystał swe wpływy w policji, i załatwił paszport Kelsenowi, co z pewnością uratowało mu życie. Tak ponad pięćdziesięcioletni profesor został
skazany na tułaczkę emigranta przez Genewę, Pragę, Nowy Jork do Berkeley. Tym razem
jednak dramatyczna historia austriackiego prawnika znalazła szczęśliwe zakończenie. Kelsen po wielu perypetiach znalazł pracę na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, wziął
udział w dyskusji nad fundamentami prawnymi nowo tworzonej Organizacji Narodów
Zjednoczonych, a także – procesów nazistowskich zbrodniarzy wojennych w Norymberdze oraz Tokio.
Warto przeczytać:
H. Kelsen, Czysta teoria prawa, tłum. R. Szubert, Warszawa 2014.
M. Zalewska, Kelsen, Sopot 2017.
Tomasz Kubalica
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dr Aleksander Chmiel
radca prawny

Dostojeństwo
nauki
„Ilekrotnie wymawiam wyraz „Uniwersytet“, czynię to — przyznaję — z pewnem
namaszczeniem”.1


Kazimierz Twarowski2

Dawno, dawno temu… a może całkiem niedawno wiele publikacji naukowych w Polsce
w zakresie nauk społecznych a także nauk prawnych zaczynało się czasem tak: Już wielki
myśliciel Karol Marks zauważył, że „Od czasów Kaina żadna kara nie poprawiła i nie
odstraszyła świata od popełniania przestępstwa” - w przypisie był cytat w oryginale i
powołanie wszelkich źródeł. Albo tak: Już wielki teoretyk rewolucji Włodzimierz Lenin
powiedział „bądźcie wzorowo bezlitośni”. W przypisie był oczywiście cytat w oryginale i
powołanie wszelkich źródeł. Ewentualnie w późniejszym okresie czasów słusznie minionych
było na przykład tak: Jak słusznie stwierdził towarzysz3 XYZ na ostatnim plenum KC
PZPR „siły pokoju i postępu coraz wyraźniej zyskują dziś na znaczeniu i wkrótce wyznaczać będą mogły kierunek polityki”. W przypisie był cytat (w oryginale wtedy, gdy był to
głos towarzysza jednego z bratnich krajów) i oczywiście powołanie wszelkich źródeł.
Po przemianach gospodarczo-politycznych w 1989 r. (a nawet parę lat wcześniej) pisano
już inaczej: Jak stwierdził Jan Paweł II w swojej encyklice ABC/homilii „Zło jest zawsze
brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie powinno się znajdować, jest niedostatkiem”. Przypis przy tym stwierdzeniu, zazwyczaj przypominał te wcześniejsze przypisy. Czasem wprowadzenie było bardziej ogólne: Jak wiemy w tym zakresie powinniśmy bazować głównie na „doktrynie społecznej Kościoła”/„nauczaniu społecznym Kościoła”/
„katolickiej doktrynie społecznej” itp.
Zabawne było to, iż w zależności od panującego trendu, pisali te teksty ci sami ludzie.
A jak jest obecnie? Aktualnie aby być „na topie”, w szczególności w ramach literaturoznaw1 Pisownia oryginalna – nie poprawiać!
2 Profesor Kazimierz Twardowski ur. 20 października 1866 w Wiedniu, zm. 11 lutego 1938 we Lwowie) – polski filozof, psycholog i logik, twórca lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii, encyklopedysta.
Laureat Nagród Naukowych. Jego uczniami byli najwybitniejsi polscy filozofowie, logicy, psycholodzy,
historycy literatury, językoznawcy. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Twardowski
3 Czasami towarzysz pisano z dużej litery.
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stwa oraz np. Socjologii, koniecznym jest odwołanie do tzw. „nauki gender”, czyli nauki o
pozabiologicznych czynnikach wpływających na tożsamość płciową. Bardziej adekwatnym/
prawidłowym określeniem byłoby używanie gender studies, co wskazuje na obszar będący w zainteresowaniu badaczy (przedmiot badań), którym jest tzw. płeć kulturowa. Badania
mają tu mieć charakter interdyscyplinarny a ich zakres/przedmiot jest stale rozszerzany4.
Tego typu, modne obecnie, odniesienia do gender study jedynie sygnalizuję, gdyż jest
to dyscyplina, będąca polem badań między innymi literaturoznawców, socjologów, kulturoznawców... Oczywiście mógłbym się przyjrzeć tym badaniom od strony metodologicznej, ale
to wykraczałoby poza zakres niniejszego tekstu.
Wielu z pracowników naukowych, których marzeniem jest zrobienie kariery – niekoniecznie w nauce – ulega (ulegało) obowiązującym modom, czy nawet naciskom politycznym.
Nie dostrzegają, a może nawet nie są świadomi tego, iż często się przy tym ośmieszają, co
oczywiście jest ich prywatną sprawą, ale ośmieszają nie tylko siebie, ale także uczelnię, w
której wykładają, a nawet całą naukę.
Cytowany wcześniej profesor Kazimierz Twardowski po otrzymaniu tytułu doktora honoris
causa5 wygłosił wykład, którego fragmenty pozwolę sobie tu przytoczyć, bowiem mogą one
zastąpić wszelkie komentarze dotyczące aktualnego stanu nauki jak i przyczyn, które doprowadziły do obecnej sytuacji.
Pierwszy z nich zatytułowany „Prawda obiektywna jako źródło pokoju i zażegnania
konfliktów” został opatrzny numerem 4 i możemy go odnieść nie tylko do nauki, lecz
także do obecnej sytuacji politycznej, a w szczególności do sytuacji w mediach, w tym
elektronicznych:
„4. Niestety brak niekiedy należytego rozumienia tych wartości intelektualnych, któremi
nas obdarzają badania naukowe w postaci prawdy objektywnej. Komuż bowiem naprawdę na tej objektywnej prawdzie zależy? Kole ona w oczy, staje na przeszkodzie niezmiernie
licznym dążeniom, które mogą osiągać swoje cele tylko pod tym warunkiem, że starannie
będą prawdę omijały. Więc śmiało się ją fałszuje, w najlepszym razie się ją przemilcza. A jednak tak samo, jak wyniki badań naukowych uwalniają nas coraz skuteczniej od niedomagań
cielesnych, tak też cały szereg utrapień moralnych, dręczących ludzkość, znikłby lub doznałby
znacznego złagodzenia, gdyby zechciano się niemi zająć ze stanowiska prawdy objektywnej.
Ileżby to nienawiści, dzielącej ludzkość na zwalczające się namiętnie obozy, straciło grunt pod
nogami, gdyby usiłowano będące zarzewiem tej nienawiści kwestye sporne rozpatrywać sposobami naukowemi! Albowiem wtedy albo udałoby się kwestye te rozstrzygnąć objektywnie,
albo przekonanoby się, że różne krzyżujące się zdania są w równej mierze pozbawione uzasadnienia, że więc żadne z nich nie ma prawa żądać dla siebie posłuchu. Tak więc prawda
objektywna a nawet samo rzetelne dążenie do niej wnosi ukojenie w spory i walki przeciw4 Na przykład: gay and lesbian studies czy queer theory
5 Tytuł ten przyznał mu Uniwersytet Poznański w 1930 r. – z powodu niedyspozycji profesora
Kazimierza Twardowskiego dyplom wręczono mu 21 listopada 1932 r. w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie wygłosił wykład „O dostojeństwie Uniwersytetu”.
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nych sobie poglądów i usuwając to, co ludzi przeciw sobie podnieca, daje im to, co ich godzi i
nastraja ku sobie życzliwie. Tym sposobem służenie prawdzie objektywnej nabiera znaczenia
etycznego i stawać się może w stopniu coraz wyższym prawdziwem błogosławieństwem
ludzkości.”6
Drugi z cytowanych fragmentów nosi tytuł: „Przynależność profesorów do organizacji ideologicznych wrogiem poszukiwania prawdy obiektywnej” i został opatrzony numerem 12 – moim
zdaniem winien on dotyczyć nie tylko naukowców, lecz także przedstawicieli wielu innych
zawodów – w tym także prawniczych.
„12. Jednem z największych niebezpieczeństw, zagrażających zajęciu takiej niezależnej, wolnej od wszelkich uprzedzeń postawy wobec prawdy objektywnej, jest przynależność wewnętrzna, nietylko formalna, do takich organizacyj, które nakazują swym członkom wyznawać pewne
przekonania albo przynajmniej zachowywać się tak, jak gdyby je wyznawali. Kto takiej organizacyi pragnie wiernie służyć, zrzeka się swej niezależności duchowej, z góry będzie żywił niechęć do
wszystkiego, co się owym nakazanym przekonaniom sprzeciwia; łatwo ulegnie pokusie lekceważenia argumentów, przemawiających za przyjęciem faktów lub poglądów, z owemi przekonaniami
niezgodnych — a jeśli mimo wszystko będzie je musiał uznać, gotów czynić to tylko w skrytości swej
myśli i nie zechce ich śmiało wyznawać, chociaż jako profesor, co dosłownie znaczy „wyznawca“,
jest do tego zobowiązany. Wspomniane niebezpieczeństwo nie jest, jak wiadomo, równie wielkie
dla wszystkich dziedzin badań naukowych. Są kierunki szukania prawdy objektywnej tak dalekie od
wszelkich spraw życiowych a zarazem metodycznie tak wyrobione, iż niema obawy, by jakiekolwiek
względy nienaukowe mogły je wypaczać. Inne natomiast zagadnienia naukowe tak się splatają z
zainteresowaniami bieżącemi i tak ściśle są związane z naszem życiem uczuciowem, że ten, kto je
pragnie rozpatrywać wyłącznie pod kątem prawdy objektywnej, musi zdobyć się na wysiłek naprawdę heroiczny, by nie dać się zepchnąć z drogi jedynie właściwej, wskazanej metodą naukową.
A nawet przedstawiciel takiej dziedziny badań, która najmniej jest narażona na uleganie wpływom
ubocznym, nie może być wiernym członkiem żadnej ze scharakteryzowanych powyżej organizacyj,
albowiem będąc nim, może być narażony na ciężkie konflikty, jeśli któraś z nich zabierze głos nie w
poszczególnych zagadnieniach naukowych, lecz w sprawach nauki wogóle, jej niezależności, jej roli
i zadania w życiu narodów i ludzkości.”7
Powyższe cytaty pozostawiam bez własnego komentarza – niech każda z osób czytających ten tekst zastanowi się nad jego przesłaniem. Może ktoś zapragnie zapoznać się z całym
wykładem profesora?
Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że Kazimierz Twardowski był kuzynem Bolesława Twardowskiego, lwowskiego arcybiskupa, pomimo tego sam siebie określał8, że jest „bezwyznaniowym teistą”.
Aleksander Chmiel

6 Pisownia oryginalna - cytat za: http://www.ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/twardowski2.pdf
7 Patrz przypis 7.
8 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Twardowski
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ugór rzecznika dyscyplinarnego

r. pr. Wojciech Kubisa
Rzecznik Dyscyplinarny OIRP Katowice

W dzisiejszym artykule chciałbym podzielić się z PT Czytelnikami moimi refleksjami związanymi
z udzielaniem przeze mnie porad
dotyczących problemów wynikających z zasad etyki. Pełniąc funkcje
Rzecznika Dyscyplinarnego mniej
lub bardziej chętnie porad tych
udzielałem i jeszcze nadal udzielam. Początkowo starałem się porad tych nie udzielać, jednak rosło
oczekiwanie Koleżanek i Kolegów,
żeby porad tych udzielać. Oczekiwania te dotyczyły problemów
związanych z zasadami etyki i były
one czasem formułowane w pytaniach o dużym stopniu ogólności,
a czasem dotyczyły konkretnych
zdarzeń. Oczekiwania te artykułowane były nie tylko przez członków
naszej Izby, ale też takie było oczekiwanie – mniej lub bardziej wyraźnie formułowane – przez władze
naszej Izby. Realizując te oczekiwania miałem ambiwalentne odczucia. Z jednej strony zrozumiałe były
oczekiwania takich porad, z drugiej
strony wiedziałem, że te oczekiwania są kierowane do mnie jako do
42

Rzecznika Dyscyplinarnego. I właśnie z tego powodu to moje odczucie było ambiwalentne.
Ostatnio jednak rozpoznaję skargę złożoną na jednego z członków
naszej Izby w ramach czynności
sprawdzających, przekazałem tę
skargę z prośbą o ustosunkowanie
się do niej pisemnie. I co się okazało? Otóż, ten radca prawny ustosunkowując się do tej skargi stwierdził
m.in., że wcześniej zasięgnął informacji u Rzecznika Dyscyplinarnego r. pr. Wojciecha Kubisy i postąpił
tak i tak. Z całą odpowiedzialnością
stwierdzam, że takiej sytuacji, abym
temu konkretnemu radcy prawnemu udzielił jakiejś porady - po prostu nie pamiętam.
Incydent ten jednak zmusił mnie
do przemyślenia ponownie swego
stanowiska co do udzielania porad
dotyczących etyki. Powoływanie się
ewentualnie w przyszłości na moje
porady nie tylko wyłącza mnie w
sposób oczywisty od rozpoznania skargi, ale może spowodować
u skarżącego – jeżeli on dowie się
o udzielaniu przeze mnie porady

ugór rzecznika dyscyplinarnego

– przekonanie, że nie tylko ja jako
Rzecznik Dyscyplinarny już zająłem
stanowisko w danej sprawie ale też z
tych powodów mogą być nieobiektywni moi Zastępcy (choć są oni
całkowicie niezależni w prowadzonych przez siebie postępowaniach).
Te odczucia mogą stanowić podstawę do złożenia wniosku o wyłączenie od rozpoznania skargi nie tylko mnie ale i moich Zastępców, co
oczywiście spowoduje komplikacje
w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym. Dlatego też począwszy od daty ukazania się tego artykułu podjąłem decyzję i niniejszym
informuję, że nie będę udzielał porad dotyczących zasad etyki, odpowiadając na indywidualne pytania
o większym czy mniejszym stopniu
ogólności. Oczywiście ta decyzja nie
ma żadnego wpływu na ewentualne
uczestniczenie przeze mnie w szkoleniach dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Drugim tematem jaki chcę poruszyć to nieprzestrzeganie art. 38 ust
2 KERP.
Ta problematyka powraca w skargach cyklicznie i falami. Są okresy,
że skarg dotyczących tej problematyki nie ma, albo są to pojedyncze

skargi, a pojawiają się okresy kiedy
skargi dotyczące tej problematyki
wyraźnie rosną – i właśnie z takim
okresem mamy do czynienia obecnie. Przypominam po raz kolejny PT
Czytelnikom, że przepis ten brzmi;
Radca prawny nie może w
swych zawodowych wystąpieniach grozić postępowaniami
karnymi lub dyscyplinarnymi.
Treść tej normy nie powinna budzić wątpliwości, zwracam uwagę
na słowa „nie może”, które nie pozostawiają żadnego marginesu interpretacyjnego. Mówiąc w dużym
skrócie – żadne nawet najbardziej
uzasadnione nasze przekonanie lub
naszego klienta, że „groźba” taka jest
w pełni zasadna nie ekskulpuje formułującego taką „groźbę”.
Szeroką i szczegółową interpretacje tego przepisu zawarł Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 10.05.2012r.
sygn. SDI 9/12 i jeżeli ktoś z PT Czytelników ma jakieś wątpliwości to
proponuję z uzasadnieniem tego
wyroku się zapoznać szczególnie w
sytuacji, w której zamierzamy lub
klient na nas naciska, aby „groźbę”
taką sformułować w sposób wyraźny
lub zawoalowany.
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r. pr. Borysław Madeja
Przewodniczący Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego

Muszę przyznać, że gdy przystępowałem do redagowania niniejszej
rubryki poczułem niemałą tremę.
Moje obawy dotyczyły między innymi tego, czy wobec niewielkiego
doświadczenia w publikacjach medialnych będę potrafił posługiwać
się językiem w sposób dla takich
publikacji właściwy. I snując czarne myśli przypomniałem sobie kilka spraw z wokandy naszego Sądu,
które pokazują, jak daleko idące,
negatywne w wielu płaszczyznach
skutki, mogą pociągnąć za sobą wymówione lub napisane przez radcę
prawnego słowa.
W efekcie postanowiłem poświęcić dzisiejszy artykuł kwestii języka
i przybliżyć orzeczenia w sprawie
– z uwagi właśnie na treść wypowiedzi obwinionego radcy prawnego – dość niecodziennej. Sprawa ta
była wprawdzie, ze względu na czas
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, rozpatrywana pod rządami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
w brzmieniu obowiązującym do
dnia 30 czerwca 2015 roku, niemniej
zapadłe w niej orzeczenia zachowały
swą pełną aktualność.
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Do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach wpłynęła skarga Prezesa Sądu Okręgowego w X,
w której przedstawiona została kopia apelacji wniesionej przez obwinionego radcę prawnego w zawisłej
przed tym Sądem sprawie cywilnej,
„celem podjęcia stosownych czynności z uwagi na sposób uzasadnienia apelacji, który nie mieści się
w znanych powszechnie standardach etycznych”.
W oparciu o treść zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
OIRP w Katowicach ustalił, że obwiniony radca prawny jako pełnomocnik procesowy reprezentował
powódkę w sprawie przeciwko pozwanej o zaniechanie naruszeń dóbr
osobistych i usunięcie skutków tych
naruszeń. Sprawa toczyła się przed
Sądem Okręgowym w X, który oddalił powództwo. Obwiniony sporządził w imieniu powódki i skierował
do Sądu Apelacyjnego w X apelację.
W uzasadnieniu apelacji obwiniony
zawarł następującą parafrazę wypowiedzi – którą wcześniej pozwana
skierowała do powódki i która w oce-
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nie powódki naruszyła jej dobra osobiste. Parafraza owa polegała na
tym, że w miejsce nazwiska powódki
obwiniony podstawił nazwisko sędzi, która wydała wyrok, a w miejsce
instytucji, w której powódka wykonywała swoją działalność – nazwę
wydziału Sądu Okręgowego w X,
w którym wyrok ten zapadł:
„Już ponad miesiąc temu Sąd Okręgowy w X wydał wyrok oddalający powództwo [...] przeciwko [...]. 10-stronicowe uzasadnienie (żywię głęboką
nadzieję, że każdy pracownik Sądu
go przeczytał w całości) dobitnie pokazało jak nieprzepisowa i nieuczciwa jest działalność tego sztucznego
tworu – Wydziału [...] Sądu w X, największego szkodnika wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W tym miejscu
chciałbym podziękować szczególnie
jednej osobie za wielką pomoc i nieocenione zasługi w doprowadzeniu
sprawy do końca. Tylko dzięki [sędzi...], jej pomocy i dobrym chęciom,
otrzymaliśmy wystarczającą liczbę
dowodów, by z uzasadnieniem móc
zakończyć sprawę. [sędzio...] jesteś
wielka! Wszyscy obywatele w Polsce mówią Ci – DZIĘKUJEMY. Mam
jednak nadzieję, że na skutek apelacji
wszczęte zostanie postępowanie
w związku z oszustwami, przekrętami
i kradzieżami w Wydziale [...] Sądu
w X. Miejmy nadzieję, że wreszcie Sąd
Apelacyjny zrobi porządek z chorą
działalnością tej bandy, która nie działa dla dobra wymiaru sprawiedliwości,
ale w celu dobra własnego, niszcząc
i szkalując wszystko, co z tym sądem

nie jest związane. To przerażające
i napawające wstydem, jak działa ta
chora organizacja. Dobrze, że motorem moich działań jest paniusia sądowa [sędzia...], bo dzięki kłamstwom
i pomówieniom, kłamstwom, którymi
przeprała innym mózgi, stało się możliwe wydanie tego wyroku...”.
Obwiniony w wyjaśnieniach złożonych zarówno w toku dochodzenia, jak i na rozprawie stwierdził, że
zacytowana in extenso figura retoryczna jest uzasadnioną parafrazą
słów i zwrotów użytych przez stronę
pozwaną. Wyjaśnił, iż nie było jego
zamiarem obrażanie Sądu, ale unaocznienie, że słowa takie, jak kłamczucha, paniusia, chora banda, zarzut
dokonywania oszustw i przekrętów,
nazwanie szkodnikiem – w odniesieniu do prowadzonej działalności i wykonywanego zawodu – mogą obrażać. Wyjaśnił, iż jego zamiarem było
zwrócenie uwagi Sądu Apelacyjnego
na treść niesłusznego, jego zdaniem,
wyroku oddalającego powództwo.
Wyjaśnił, iż musiał użyć tych słów, albowiem gdyby je ocenzurował bądź
zmienił, mógłby spotkać się z zarzutem manipulacji. Obwiniony podniósł,
iż przytoczenie w treści apelacji jedynie argumentacji merytorycznej nie
było wystarczające i konieczny był taki
doniosły akcent, który zmuszałby jej
adresata do zweryfikowania tezy rozstrzygnięcia poprzez własną sytuację
i w odniesieniu do własnej osoby.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
uznał obwinionego winnym tego,
że w sporządzonej w imieniu repre-
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zentowanej przez niego strony powodowej apelacji użył pod adresem
Sądu figury retorycznej będącej parafrazą obraźliwych stwierdzeń pozwanej skierowanych do powódki,
które stanowiły podstawę powództwa w sprawie, którym to czynem
przekroczył granice rzeczowej potrzeby, naruszył godność wykonywanego zawodu oraz powagę sądu
i wymierzył mu za to karę pieniężną
w wysokości 5.000 zł.
Uzasadniając orzeczenie Sąd
zważył, że art. 11 ust. 1 ustawy
o radcach prawnych stanowi, iż
radca prawny przy wykonywaniu
czynności zawodowych korzysta
z wolności słowa i pisma w granicach
określonych
przepisami
prawa
i rzeczową potrzebą. Art. 27 ust. 6
(obecnie art. 38 ust. 1) Kodeksu Etyki Radcy Prawnego akcentuje wynikający z tego przepisu zakaz przekraczania przez radcę prawnego,
korzystającego przy wykonywaniu
zawodu z wolności słowa i pisma,
granic określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. Według
przepisów KERP radca prawny jest
obowiązany wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie,
zgodnie z prawem, zasadami etyki
zawodowej i dobrymi obyczajami
oraz dbać o godność zawodu przy
wykonywaniu czynności zawodowych. Ponadto w myśl art. 30 (obecnie art. 48) Kodeksu Etyki Radców
Prawnych radca prawny powinien
dbać, aby jego zachowanie nie naruszyło powagi sądu, urzędu lub in46

nych instytucji, przed którymi występuje, a także, aby jego wystąpienia
nie naruszały godności osób uczestniczących w postępowaniu.
W ocenie Sądu obwiniony radca
prawny naruszył powołane przepisy ustawy o radcach prawnych oraz
Kodeksu Etyki Radców Prawnych.
Przede wszystkim bowiem w swojej
zacytowanej powyżej wypowiedzi
zawartej we wniesionej przez siebie
apelacji przekroczył granice rzeczowej potrzeby. Sąd Dyscyplinarny
zbadał kontekst sytuacyjny sprawy,
którego zasadniczy element stanowiła treść i forma sentencji i uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sądu
Okręgowego w X. W ocenie Sądu
Dyscyplinarnego ani treść, ani forma
wypowiedzi Sądu Okręgowego nie
uzasadniały użycia przez obwinionego tak drastycznego środka wyrazu. Wyrok jest utrzymany w tonie
rzeczowości i w żadnym miejscu nie
zawiera jakichkolwiek negatywnych
odniesień lub ocen formułowanych
wobec obwinionego lub reprezentowanej przezeń strony. Nawet
jeżeli orzeczenie byłoby nie tylko
subiektywnie według obwinionego, ale także obiektywnie „głęboko
wadliwe” czy obarczone oczywistymi błędami merytorycznymi, nic nie
usprawiedliwia posunięcia się przez
obwinionego do sparafrazowania
słów wypowiedzianych przez stronę przeciwną w całkowicie odmiennym przecież kontekście sytuacyjnym. Podkreślić przy tym należy, że
wypowiedź obwinionego nie była
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skierowana do Sądu, który wydał
zaskarżone orzeczenie, ale do innego Sądu. Sporządzając apelację obwiniony nie miał żadnej rzeczowej
potrzeby, aby „zaszokować” Sąd Apelacyjny fragmentem apelacji, który
poprzez podstawienie nazwiska sędziego i nazwy jednostki organizacyjnej innego Sądu stał się zarówno
dla owego sędziego, jak i dla tej jednostki obraźliwy i uchybiający ich
powadze. Wbrew twierdzeniom obwinionego jego zabieg retoryczny
nie mógł posiadać funkcji „akcentu,
który zmuszałby jego adresata do
zweryfikowania tezy rozstrzygnięcia poprzez własną sytuację i w odniesieniu do własnej osoby”, gdyż
wiadomym było obwinionemu, iż
apelację rozpoznawał będzie inny
sąd i w innym składzie. Nawiasem
mówiąc dopuszczenie tego rodzaju
środków w celu – cytując wyjaśnienia obwinionego z protokołu rozprawy – „mocnego zaakcentowania jak
głęboko jest wadliwe orzeczenie sądowe oddalające powództwo” prowadziłoby do absurdów, by wskazać
choćby na potencjalne następstwa
użycia przez pełnomocnika procesowego równie adekwatnego środka w razie oddalenia powództwa
związanego z naruszeniem dobra
osobistego klienta np. w postaci nietykalności cielesnej.
Odnosząc treść i formę wypowiedzi obwinionego do realiów konkretnej rozpatrywanej sprawy – zgodnie
ze słusznym stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku

z dnia 27 września 2012r., sygn. akt
SDI 24/12 – Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że nie istniała żadna rzeczowa potrzeba uciekania się przez
obwinionego do użycia w treści apelacji pod adresem sędziego i Wydziału
[...] Sądu Okręgowego w X słów i fraz
o charakterze obraźliwym. W realiach
tej sprawy całkowicie wystarczającym
było merytoryczne odniesienie się do
treści zaskarżonego wyroku. Wypowiedź obwinionego była w ocenie
Sądu daleka od umiaru i oględności.
Poprzez wykroczenie poza granice
rzeczowej potrzeby obwiniony nadużył wolności słowa, łamiąc tym standardy etyczne wykonywania zawodu
radcy prawnego, naruszając godność
tego zawodu oraz powagę sądu.
Obwiniony złożył odwołanie do
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
który utrzymał w mocy wyrok OSD.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny w pełni podzielił stanowisko zajęte przez
sąd pierwszej instancji, a dokonane
przezeń ustalenia uznał za własne.
Dodał, że z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy jednoznacznie wynika, że obwiniony radca prawny w pismach
kierowanych do sądów, których był
autorem, naruszył wskazane wyżej
przepisy ustawy, jak również przepisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
Nadto zdaniem WSD naruszeniem
godności zawodu radcy prawnego
jest w szczególności takie postępowanie radcy prawnego, które mogłoby go zdyskredytować w opinii
publicznej lub podważyć zaufanie
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do zawodu radcy prawnego. Odnosząc to do reguł wyrażonych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego należy
przyjąć, że radca prawny wykonując
czynności zawodowe zobowiązany
jest do ponadprzeciętnego dbania
o formę wypowiedzi. Radca prawny jest zobowiązany zatem do formułowania wypowiedzi i pism przy
ponadprzeciętnej i profesjonalnej
dbałości o kulturę słowa oraz w sposób, który nie godziłby w dobra osobiste innych osób, jak też samego
radcy prawnego. Brak owej dbałości
źle świadczy bowiem o profesjonalnym przygotowaniu radcy prawnego, godząc tym samym nie tylko
w jego dobre imię, ale także pośrednio w dobre imię samorządu radców
prawnych, który najpierw przyjął
danego radcę prawnego do swego
grona, a następnie sprawując pieczę
nad wykonywaniem zawodu radcy
prawnego (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP), dopuścił, aby ten czynności
zawodowe wypełniał w sposób nieprofesjonalny.
Tytułem podsumowania warto
przypomnieć podzielone przez sądy
orzekające w omówionej sprawie
poglądy doktryny i orzecznictwa, iż:
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od osób wykonujących zawód
radcy prawnego należy oczekiwać
ponadstandardowej
odpowiedzialności za słowo i właściwego
doboru słownictwa oraz zachowania należytego szacunku wobec
pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych organów stosujących
prawo;
radca prawny ma prawo do krytyki organów sądowych, ale musi
to czynić w odpowiedniej formie,
a jego wypowiedzi nie mogą zawierać insynuacji;
radca prawny powinien ważyć
słowa i nie nadużywać sformułowań naruszających dobra osobiste
innych osób i powagi instytucji;
nawet jeśli powołanie przez radcę prawnego pewnych okoliczności
byłoby konieczne z uwagi na interes
klienta, to ze względu na wysokie
standardy etyczne obowiązujące
radcę prawnego jako osobę wykonującą zawód zaufania publicznego
winien on się powstrzymać od wypowiedzi, jeżeli w szczególności ze
względu na swoją drastyczność czy
wulgarność przekracza ona granice
umiaru i oględności.
Borysław Madeja

KULTURA

Czy Muzyka, w czasie kwitnącej
pandemii, ma szanse nadal
łagodzić obyczaje?
Maria Nogaj

zarazem (będąc kompozytorem
w 25 roku życia zaczął tracić słuch
i pod koniec życia praktycznie był
głuchy, nie przestając być wielkim
kompozytorem).
Rodzina pochodziła z Niderlandów, stąd przydomek „van”, mimo
że nie był arystokratą. Chociaż kochał się tylko w arystokratkach,
Jest początek lutego, za oknem a z jedną z nich, Węgierką Josephipięknie i biało „a w sercu ciągle żal” ne Brusvik, był prawie zaręczony.
i nietrudno zgadnąć dlaczego. Po I chociaż kochał się (jak to mężprostu od ostatniego artykułu nie czyzna) w wielu, jednak nadal nie
uczestniczyłam w żadnym evencie wiadomo kim była „nieśmiertelna
muzycznym, o którym warto było- ukochana” z listu znalezionego
by pisać. Co więcej, nie uczestniczy- w szufladzie biurka po jego śmierłam w żadnym evencie, stąd zwy- ci. Natomiast wiadomo kim była
czajowego artykułu nie będzie.
adresatka przepięknej „Sonaty
Ale ostatnio (grudzień 2020),
miało miejsce ważne wydarzenie
muzyczne. Świat obchodził 250.
rocznicę urodzin Ludwika van
Beethovena. Wielki kompozytor
i wirtuoz fortepianu, którego ja
osobiście nazywam „Mojżeszem
Muzyki”, urodził się w Bonn, tak
naprawdę dokładnie nie wiadomo którego grudnia 1770 roku, bo
gdzieś między 15 a 17. Nieważne
kiedy dokładnie, ważne, że urodził
się wielki kompozytor, który przeprowadził świat muzyczny z epoki
klasycyzmu do romantyzmu, stąd
mój przydomek „Mojżesz Muzyki”. Postać heroiczna i tragiczna
radca prawny
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księżycowej” na fortepian cis-moll
op.27/2, albowiem była dedykowana Giulietcie Guicciardi.
Po zakończeniu tematu kobiet
pragnęłabym przejść do opisu twórczości Kompozytora, oczywiście
w wersji mikro mimo, że był to człowiek „makro”, jak mało który. Ale zrobili to zapewne o wiele lepiej więksi
ode mnie specjaliści, a ja to zrobię po
swojemu, kierując się założeniem: dlaczego kocham i podziwiam Ludwika
van Beethovena, który bez wątpienia wielkim kompozytorem był.
A kocham go bo:
- napisał IX symfonii (przed
śmiercią zaczął pisać dziesiątą), w tym
moje ukochane: III Eroicę, V c-moll
op.67 ze słynnym motywem losu,
który czasami występuje jako
motyw wywoławczy w telefonach
oraz VI zwaną Pastoralną, wesołą
i roztańczoną, z odgłosami śpiewu
ptaków i szumem strumyka, podobnie jak u mojego, również kochanego
Oliviera Messiaena, który w XX wieku
komponował w kościele św. Trójcy
w Paryżu, w pobliżu Galerii Lafayette,
a którego czasami podsłuchiwałam
w drodze na zakupy do wspomnianej Galerii. Z symfonii tych, odkąd
jesteśmy w Unii Europejskiej, najbardziej jest znana IX, która kończy się
hymnem „Oda do Radości”, znanym
jako hymn UE.
Ja najbardziej lubię wspomnianą
Eroicę (III), która pierwotnie napisana
była jako apoteoza Napoleona. Po rozczarowaniu Napoleonem, a w szczególności po odejściu przez niego od
50

idei wolności, powstała nazwa „Eroica”. Bo twórczość Beethovena to
apoteoza jednostki, woli życia, heroizmu i dążenia do wolności.
Kocham go także za koncerty
fortepianowe, szczególnie V, zwany
„cesarskim”, w którym solista prezentuje kadencję opartą na 3 potężnych
akordach orkiestry, a na końcu fortepian zostaje sam ze zwalniającym
akompaniamentem kotłów.
Kocham go może najbardziej za
przepiękną i przejmująco smutną
uwerturę „Koriolan”, o rzymskim
patrycjuszu, których chciał się mścić
na Rzymie za doznane okrutne krzywdy, ale uległ błaganiom Matki i w konsekwencji dobrowolnie poszedł na
śmierć. I mogłabym tak jeszcze pisać
i pisać, ale tyle wystarczy. Po prostu
kocham Ludwika van Beethovena,
i nie ja jedna na świecie.
A teraz cośmy przez pandemię
stracili w NOSPR, a co może jeszcze uda się wkrótce zobaczyć? (artykuł do redakcji przesyłam w połowie lutego 2021).
A więc straciliśmy, między innymi, występ Garricka Ohlssona
i Koncert kolędowy zespołu Camerata Silesia. „Cameratę Silesia” wszyscy zapewne znamy, bo praktycznie
towarzyszy nam na co dzień. Zaś co
do Garricka Ohlssona…
Ja go znam i nawet się w nim swego czasu podkochiwałam, zapewne
za temperament, który musiał mu
przekazać jeden z jego nauczycieli, wirtuoz gry na fortepianie, Claudio Arrau, który z kolei był uczniem
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Martina Krauzego, ucznia samego
Ferenca Liszta. Zachwycił mnie Garrick Ohlsson w roku 1970 na Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, szczególnie
za pełne temperamentu wykonywanie mazurków. Zresztą nie tylko mnie,
bo poza I nagrodą, której został laureatem na tym konkursie, to jeszcze
za mazurki zdobył nagrodę specjalną Polskiego Radia. Można zapewne powiedzieć, że wcześniejszy sukces (1968) w Montrealu i późniejszy
w Warszawie rozpoczęły międzynarodową karierę Garricka Ohlssona (między innymi w roku 2015 był jurorem
Międzynarodowego Konkursu im.
Fryderyka Chopina w Warszawie). Bardzo byłam ciekawa usłyszeć na żywo
jak gra w Katowicach, w jednej z najbardziej akustycznych sal na świecie

i oczywiście, jak wygląda w roku 2021,
co jednak w czasie pandemii zostało
skazane na porażkę.
Co jednak (może?) uda się w najbliższym czasie (sobota 13 marzec 2021)
jeszcze zobaczyć i posłuchać, to Jakuba Józefa Orlińskiego i Jego zespół
Muzyki dawnej „Il Pomo d,Oro”, pod
kierownictwem Francesco Corti. Cieszę
się bardzo, mam już (drogi) bilet, a reszta zależy od losu, który, ufam, że tym
razem mnie i nas nie zawiedzie.
I to by było na tyle w temacie „sztuka”
w ogólności, a Muzyka w szczególności.
I jeszcze o świętach, tym razem
wielkanocnych, które będziemy obchodzić mniej więcej w czasie jak ten
artykulik dojdzie do państwa rąk i oczu:
A więc Wesołych Świąt Wielkiej
Nocy, możliwie bez śniegu!!!
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Sport w czasach pandemii
r.pr. Piotr Zarzecki
Przewodniczący Komisji
Integracji OIRP w Katowicach

Początek nowego roku był zawsze
czasem, gdy organizowaliśmy noworoczne spotkanie sportowców naszej
izby i dokonywaliśmy podsumowania
poprzedniego sezonu sportowego.
Niestety, fakt bezsporny, czyli COVID-19, zweryfikował nasze zwyczaje i wymusił zmianę naszych planów.
Niestety, z oczywistych względów do
tradycyjnego spotkania dojść nie mogło, jednakże korzystając z uprzejmości
naszego kwartalnika, możemy na jego
łamach dokonać sportowego podsumowania roku 2020.
Był on wyjątkowy, albowiem aktywni sportowo przedstawiciele samorządu radcowskiego, mieli dylemat, jak
pogodzić zawodowe przywiązanie do
respektowania przepisów prawa z rozgrzaną do czerwoności pasją w postaci
sportowego hobby. W ciągu 2020 roku
regulacje prawne (abstrahując od ich
oceny konstytucyjnej), dotyczące możliwości uprawiania sportu, cechowały
się dużą zmiennością, poczynając od
całkowitego zakazu, poprzez dopuszczenie uprawiania sportu tylko przez
profesjonalistów, a kończąc na sporcie
uprawianym jedynie na otwartej prze52

strzeni np. ostatnio sławetny casus grania w tenisa na kortach otwartych – od
12.02.2021r.
Wracając do sportowych emocji,
pomimo zaistniałych, niesprzyjających okoliczności, parę wydarzeń
sportowych udało się nam jednak
zorganizować.
SKIM&L CUP 2020 – VII Narciarski Puchar Polski Lekarzy, Radców Prawnych
i Farmaceutów, odbył się w dniach od
31 stycznia do 2 lutego w Krynicy Górskiej. Gościem specjalnym, który odwiedził rywalizujących sportowców,
był Krzysztof Wielicki, nasz wybitny
himalaista. Podczas spotkania przy
ognisku, opowiadał o swoich wyczynach wspinaczkowych oraz składał
autografy w swojej wydanej ostatnio
książce pod tytułem „Piekło mnie nie
chciało”. Występ przedstawicieli OIRP
w Katowicach oraz radców prawnych
przybyłych z całej Polski na zawody
narciarskie na stokach Jaworzyny Krynickiej podczas rywalizacji z lekarzami
i farmaceutami wypadł wyśmienicie.
Wśród pań medale zdobyły: Hanna
Orlikowska – złoto w slalomie i slalomie gigancie, Joanna Olszówka-Zarze-
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cka – złoto w slalomie gigancie, Anna
Mianowska – brąz w slalomie gigancie. Wśród panów w slalomie gigancie
zdobyli: Jan Orlikowski, Cezary Lipko
i Dariusz Gałwiaczek – po brązowym
medalu, natomiast Jarosław Mydlarski
medal złoty – każdy z nich w swojej
kategorii wiekowej. Pierwsze miejsce
w kat. snowboard zajął Piotr Mróz.
Po zimowych miesiącach przyszedł
maj, jednakże rozgrywki tenisowe,
planowane w ramach Tenisowych Mistrzostw Polski Prawników, zmuszeni
byliśmy przesunąć na nowy termin tj.
11 do 13 września 2020 r.
Pomimo nadchodzącej jesieni frekwencja, jak co roku dopisała, a przy
organizowaniu turnieju zachowano

wymagane zasady dystansu społecznego. Pogoda jak na zamówienie była
letnia. Po raz pierwszy przyjechali do
Chorzowa koledzy z Poznania – Karol
Ratajczak i Michał Laskowski, przedstawiciele broniący barw zawodu sędziowskiego. Razem świetnie zagrali
debla, zajęli drugie miejsce w kat.
45+, a Karol Ratajczak zdobył Puchar
dla najlepszego zawodnika turnieju wśród sędziów i pierwsze miejsce
w singlu kat. 55+.
Odwiedził nas również Dariusz Kita
(SSO w Opolu), który parę miesięcy
wcześniej razem z Jackiem Kozłowskim (prokuratorem z Łodzi) i radcą
prawnym Piotrem Zarzeckim (OIRP
Katowice), zdobyli wspólnie w Poznaniu Drużynowe Mistrzostwo Polski
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w Tenisie w kat. junior starszy, a u nas
w singlu kat. 45 + kolega wywalczył
medal brązowy.
Oczywiście, jak zwykle reprezentanci naszej izby nie zawiedli podczas
chorzowskiego turnieju, zdobywając puchary i medale w singlu, deblu
oraz mikście. Wyróżnić należy Joannę
Olszówka-Zarzecką i Andrzeja Nowickiego – zdobywców pucharów dla
najlepszej zawodniczki i najlepszego
zawodnika turnieju wśród radców
prawnych. Niesamowity sukces w turnieju odniosła radca prawny Natalia
Mykietyn, która zdobyła srebrny medal
w singlu kat. 35 +, pokonując po drodze radcę prawną Joannę Ansion-Dzik.
Koniec roku nie zakończył się nudnie. Są wśród nas koledzy pałający miłością do Tatr. Do nich możemy zaliczyć
radcę prawnego Macieja Jopka, zna54

nego z uczestnictwa w biegach wokół
jeziora paprocańskiego w ramach Perły
Paprocan, a ostatnio, co zasygnalizował
na fb, listopadowego zdobywcę Rysów.
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Nie byłoby nic w tym szczególnego, ale
nasz kolega, mając dystans do rzeczywistości (nie tylko społeczny) i poczucie humoru, wspinając się na górę nie
zapomniał o promocji zawodu! Zabrał
ze sobą na szczyt bluzę otrzymaną od
Izby za aktywność sportową z logo
OIRP w Katowicach i uwiecznił to na
zdjęciu wykonanym 14.11.2020 r. Podsumowując tegoroczne sukcesy – jak
zawsze BRAWO WY!!! Pomimo pandemii, jak widać aktywność sportowa dalej trwa i rozkwita.

spędził zanurzony w lodzie – 1 godzinę,
52 minuty i 42 sekundy. Wim Hof brał
też udział w maratonach polarnych za
kołem podbiegunowym. Ubrany jedynie w szorty przebiegł ponad 42 km
w temperaturze –20 stopni Celsjusza.
Podobnie ubrany wbiegł na Kilimandżaro. Próbował też wejścia na Mount
Everest, ale z tego wyczynu wyeliminowała go kontuzja stopy na wysokości 7400 n.p.m. Dnia 6 marca 2000 r.
ustanowił rekord świata Guinnessa
w pływaniu pod lodem, gdyż przepłynął dystans 57,5 metra. Osobiście nie
polecam ślepego naśladownictwa,
choć na fb możemy zobaczyć kolegów
nawet z KRRP, którzy promują tę formę
morsowania w olsztyńskich jeziorach
i za to szacun! Oczywiście, czytając
historię dochodzenia przez ICEMAN-A do perfekcji w biegach na mrozie,
można zauważyć, że umiejętności tej
nabywa się poprzez wieloletni trening,
dotyczący hartowania ciała oraz pogłębiania technik oddychania i medytacji.
Zatem, jak zawsze wszystko wymaga
Na koniec, wobec zimowej aury, zachowania zdrowego rozsądku, trewspomnieć trzeba o nowej modzie, ningu i wytrwałości, nie wspominając
czyli biegowym morsowaniu lub ką- o przeprowadzeniu odpowiednich
pielach w przeręblu. Dla mniej wtajem- profilaktycznych badań lekarskich, któniczonych, twórca mody na zimowe re przy tego rodzaju ekstremalnych
bieganie w spodenkach, bez koszulki, obciążeniach dla organizmu zapewne
a nawet boso tzw. ICEMAN, pocho- zapobiegną nieoczekiwanym zdarzedzi z Niderlandów (dawna Holandia). niom, czego przykładem było parę nieO kim mowa? To oczywiście Holender szczęśliwych wypadków u nas w kraju.
Wim Hof, do którego należą rekordy Kończąc optymistycznie – niech trwa
świata w najdłuższym przebywaniu w zdrowym ciele zdrowy duch!!!
Piotr Zarzecki
w lodzie. Bił je kilkakrotnie. Najdłużej
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Jak dorosne zostane prezydętem
Bo prezydęt nic nie musi robić oprucz
że czasem gada głupoty, których nikt
nie rozumie. Troche się boje że jestem
na to za mądra na takie rżnięcie głupa
ale sprubuje
– z zeszytów szkolnych,
znalezione w internecie
Z mojej prywatnej listy narodów
niedorozwiniętych ubył jeden, naród
amerykański konkretnie; nie do końca
skłonny jestem wyrażać podziw dalej
idący, bo nie da się ukryć, że również
dali się oszukać agresywnej demagogii, poddali szaleństwu nienawiści,
nietolerancji i zakłamania, że wybrali
prezydentem człowieka o podejrzanej
konduicie, to jednak cztery lata jego
rządów wystarczyły większości wyborców do przejrzenia na oczy i ogarnięcia się. Nie można tego powiedzieć
o wszystkich narodach niestety, są
bowiem na mojej liście i takie, które
zderzywszy się w działaniach zwycięskiej siły politycznej z jawną opresją
zorganizowanej grupy przestępczej
wybrały ją sobie ponownie za drobną
miesięczną opłatą. Choć już Alexis de
Tocqueville (1805–1859) przewidział
upadek demokracji w następstwie
przekupstwa politycznego za publiczne pieniądze, a Maciej Maleńczuk
śpiewa o brzuchach napełnianych złą
karmą w kolejce po tani los, co mu za
egzystencję marną, jak psu każą dać
głos – to jednak w tą oczywistą oczywistość współczesnego szmalcownika, co to Ojczyznę sprzeda za cudzy
grosz, wkrada się coś jeszcze poza
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zwykłą chciwością i tumiwisizmem,
coś niezdefiniowanego na pierwszy
rzut oka: jest to czyste, fenomenologiczne zło.
Andrzej Łobaczewski (1921 – 2007),
psycholog, w dziele „Ponerologia polityczna. Nauka o naturze zła w adaptacji do zagadnień politycznych”1
pisze: „W każdym kraju świata osobnicy psychopatyczni i część innych
dewiantów tworzą ponerogennie2
aktywną siatkę porozumień, po części wyobcowaną z więzi społecznej
normalnych ludzi. Ich świat pozostaje
zawsze podzielony na „my i oni”… ich
światek o swoistych prawach i obyczajach i tamten świat im obcy, który
ma swoje przemądrzałe idee i obyczaje, wedle których oni bywają moralnie
potępiani. Podporządkowanie człowieka normalnego osobnikom psychicznie nienormalnym działa na jego
osobowość traumatyzująco, fascynująco, zniekształcająco i nerwicorodnie.
Dzieje się to w sposób, który unika zazwyczaj dostatecznej kontroli świadomości. Mimo więc oporów, psychicznie zmienione tworzywo przenika do
jego osobowości. Taka więc sytuacja
pozbawia człowieka jego naturalnego
prawa do zachowania własnej higieny
psychicznej, dostatecznej autonomii
swojej osobowości i częściowo możliwości używania swojego zdrowego
rozsądku.” To pierwszy cytat, nie odmówię sobie jeszcze jednego, ale już
tutaj widzimy opis dewiantów psy1 Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2006
2 Ponerologia: teoria zła
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chicznych sięgających po władzę poprzez manipulację psychiką „normalnego” człowieka, który nie dostrzega,
że jest okłamywany, że dary składane
mu w zamian za polityczne poparcie
cuchną trupem jego wspólnoty, jego
własnego losu, przyszłości wnuków
i dzieci. Wszelkie próby oporu psychicznego tłumione są mamidłem
doraźnych korzyści, przekazem o moralnej wyższości i pozorem wyniesienia ponad tych, którzy dotychczas
byli sprawcami jego krzywd. Postępuje eliminacja kantowskiej postawy
posługiwania się własnym rozumem
bez obcego kierownictwa; człowiek
poddany psychopatycznej presji ulega całkowitej impregnacji na jakiekolwiek, nie poddane kontroli dewiantów, wpływy z zewnątrz.
„Jak utopia młodości – pisze dalej
Andrzej Łobaczewski – rodzi się wśród
takich ludzi marzenie o takim świecie,
o takim ustroju społecznym „sprawiedliwym”, gdzie oni nie będą odtrącani, ani przymuszani do podporządkowywania się obyczajom i prawom,
których sens jest dla nich trudno zrozumiały. Marzą o takim świecie, w którym dominowałby ich sposób przeżywania i pojmowania rzeczywistości:
prosty i radykalny. … w takim ustroju
mieliby zabezpieczony dobrobyt bezpieczeństwo, bo oni stworzą nową
władzę. Tamci odmienni, ale bardziej
sprawni w różnych zawodach, powinni pracować, aby im to zapewnić.
O taki nowy wspaniały świat gotowi są
walczyć, dla niego cierpieć i zadawać
cierpienia tamtym. W imię takiej wizji

można zabijać ludzi, których los nie
budzi współczucia, bo są odczuwani
jako niezupełnie współgatunkowi…”
Słowem: kanalie i mordy zdradzieckie.
Ktoś powie: przydługie te cytaty,
ale nie potrafiłbym inaczej oddać geniuszu naszego rodaka; pamiętajmy,
że pisał to na dziesięciolecia przed
naszym dzisiejszym doświadczeniem.
Wraz z międzynarodową grupą badawczą psychologów i psychiatrów
zdefiniował opisywaną formę rządów,
jako patokrację – gdy władzę przejmują ludzie z zaburzeniami osobowości, psychozą paranoidalną i psychopatią. Prowadzi do kształtowania się
systemu totalitarnego skierowanego
przeciwko własnemu narodowi, gdy
już opanowane zostaną ustrojowe
instytucje państwa postępuje wypaczanie dotychczasowych wartości
moralnych w ich przeciwieństwo (jak
„dwójmyślenie” Orwella). Łobaczewski
jest pesymistą, jego zdaniem w historii
społeczeństw patokracja jest nieunikniona: społeczeństwa stają bezradne
wobec patologii, wobec krzykliwej
mniejszości, agresywnej, zakłamanej,
brutalnej, nie przebierającej w środkach i przyciągającej w orbitę swoich
interesów rosnącą rzeszę lokajów.
Noam Chomsky, wybitny amerykański filozof językoznawca opisywał
strategie masowej manipulacji; dla
celów dydaktycznych przedstawił je
w dziesięciu przystępnych zasadach.
To Biblia fałszerzy rzeczywistości, stosując się do nich większości ludzi da
się wmówić wszystko. Po pierwsze:
odwróć uwagę, kieruj uwagę społe-
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czeństwa na tematy nieistotne lub
banalne: kretyńskie telewizjady, disco-polo, błazeństwa wytypowanych do
tego polityków. Potem wygeneruj
problem, a gdy stanie się nie do zniesienia, zaproponuj jego rozwiązanie.
Stopniuj zmiany, czyli tzw. syndrom
gotowanej żaby, gdy ludzie zorientują się, że tkwią w g... po uszy, będzie
za późno na sprzeciw. Zwracaj się do
społeczeństwa, jak do dziecka i skupiaj
się na emocjach, nie na racjonalności;
utrzymuj ludzi w ignorancji, by nie
mogli sami analizować rzeczywistości.
Promuj przeciętność, a nawet głupotę; wzmacniaj w ludziach poczucie
winy, wytykaj jakich złych wyborów
niegdyś dokonywali i stąd ich problemy; wreszcie poznaj ludzi lepiej, niż
znają oni siebie sami. W ten sposób
stworzysz nowy wspaniały świat,
w którym to tylko ty nie popełniasz
błędów, każde twoje słowo będzie
słowem bożym, a gdy już otoczysz się
masami wyznawców, czegokolwiek
byś najgłupszego nie powiedział lub
zrobił, będzie to wyrazem twojego
geniuszu wielkiego stratega. Oczywiście znajdą się nieprzychylni, któż
ich nie ma?… Tych jednak odsądzisz
od czci i wiary, odczłowieczysz pierwiastkiem animalnym, ulokujesz po
stronie zdrajców, kanalii, chamskiej
hołoty, agentów, zbrodniarzy i wrogów ludu pracującego miast i wsi.
Któż im uwierzy?
Tak mi się zebrało tym razem na
szukanie rozwiązań poza współczesnością, a tam recepty w rodzaju głupi,
czy głupszy. Dla umysłu zakleszczo58

nego w szczególnego rodzaju pacie
realności wydaje się naturalnym poszukiwanie nadziei na normalność, od
której przecież nie oczekujemy, przynajmniej ja nie oczekuję zbyt wiele,
takie małe minimum: by Konstytucja
była źródłem prawa, by żadne atrapy
nie rozstrzygały o jej treści, by prawo
stanowił parlament, by nikt nie knował nocami nad treścią ustaw, bym
nie musiał cieszyć się z tego, że policja na demonstracjach jeszcze nikogo
nie zabiła (a mógł zabić, ludzki Pan),
by premier nie kłamał, sąd był sądem
– a świat co rusz nie przekonywał się
boleśnie, co to są polskie fobie, psychozy i historyczne bóle fantomowe
(Stanisław Lem). Właśnie ukazał się raport „Backsliding. Democratic Regress
in the Contemporary World”, autorstwa Stephana Haggarda i Roberta
Kaufmana, opublikowany przez Cambridge University Press. Jest to studium
upadku demokracji w Polsce, opis
wyniszczania niezawisłego sądownictwa, demontażu ustrojowych instytucji państwa, świadomej i totalnej
polaryzacji społeczeństwa poprzez
zawładnięcie publicznymi mediami
i wprowadzenie mowy nienawiści dla
kreowania wroga w dyskursie politycznym, a także wykorzystanie tragedii smoleńskiej w celu mobilizacji
w ludziach najniższych instynktów.
Przypomina się stara anegdota o uczniu i mistrzu… Uczeń pyta: Mistrzu,
czy długo trzeba czekać na zmianę na
lepsze? Odpowiedź: jeżeli chcesz czekać, to długo...
Marek Wojewoda
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Afryka na południe od równika, cz. II
r. pr.
Krystian Juraszczyk

Zimbabwe
– Wodospady Wiktorii
Dzisiaj (20 stycznia 2020) jedziemy
niedaleko, bo około 4 km od miejsca
naszego pobytu w Shongwe Lookout do głównego wejścia do Parku,
w którym ogląda się wodospady od
strony Zambii. Korzystając z przerwy
organizacyjnej (zakup biletów przez
naszego pilota) oglądamy szereg
plansz poglądowych obrazujących
okolicę wodospadów oraz garść informacji praktycznych o samych wodospadach. Wodospady w 1855 roku
odkrył szkocki misjonarz protestancki, lekarz i podróżnik po tamtejszych
terenach – David Livingstone. Kiedy
je zobaczył powiedział słynne zdanie
cytowane dzisiaj w wielu przewodnikach „scenes so lovely must have
been gazed upon by angels in their
flight” (widok tak piękny, że muszą się
w niego wpatrywać aniołowie w locie). Oczywiście nazwał je imieniem
miłościwie mu wówczas panującej
królowej Wiktorii. Niebawem zostały

uznane za jeden z siedmiu naturalnych cudów świata, a od 1989 roku
mają swoje miejsce na liście dziedzictwa narodowego UNESCO.
Wysokość spadku wody wynosi 108 m, szerokość wodospadu 1,7
kilometra. Ponad 25 lat temu w każ-
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dej sekundzie przetaczało się przez
wodospad ponad 9 tysięcy metrów
sześciennych wody. Według danych
Urzędu ds. Rzeki Zambezi demonstrowanych na tablicach w recepcji Parku
przepływ w wodospadach Wiktorii
od 1958 r. wynosił od 390 do 10 000
metrów sześciennych na sekundę.
Pod koniec 2019 r. przepływ wynosił zaledwie 252 metry sześcienne na
sekundę i był najniższy od ostatnich
25 lat. Z powodu wieloletniej suszy
w Afryce Południowej i globalnych
zmian klimatu wielkość tego jednego z największych wodospadów
na świecie znacznie się zmniejszyła.
Jeszcze niedawno turyści pozowali
tu na tle pięknych wodospadów. Dziś
wody prawie nie ma, a tłem fotografii
są skały (vide zdjęcie fragmentu wodospadów w poprzednim numerze
str. 74). Lokalne władze obawiają się,
że ten stan rzeczy będzie się utrzymywał. Turystyka i jej obsługa to główne
źródło przychodu dla ludzi tych przygranicznych terenów.
Zwiedzanie wodospadów to piesza wędrówka. Zaczynamy od pomnika odkrywcy obok ujścia rzeki do
kanionu wodospadów. Przez prawie
2 km wybrukowaną drogą równolegle do linii opadającej wody podziwiamy raz puste grzbiety skraju
kanionu, gdzie niedawno przelewała się woda, aby za chwilę zanurzyć
się w mokrej mgle, która rozlewa się
wokoło na kilkaset metrów w zależności od podmuchu wiatru. „Mgła
która grzmi” – tak określali tubylcy
z plemienia Kololo to miejsce. Nieza60

pomniane wrażenia. Organizatorzy
przyjmujący turystów w tym miejscu
nie zapomnieli o rzeszy turystów niepełnosprawnych. Dotyczy to zwłaszcza turystów nie mogących się poruszać samodzielnie. Ciche pojazdy
akumulatorowe woziły turystów indywidualnie oraz zbiorowo. Jedyną
rzeczą, którą warto mieć w tym miejscu, to kijki odganiające kłócące się
małpiszony różnych maści. Mój osobisty pogląd: Wodospady zasługują
na posiadany tytuł – jednego z siedmiu naturalnych cudów świata. Jest
to drugi cud naturalny świata, jaki
dane mi było zobaczyć. Pierwszym
był Mount Everest, przy czym nie były
to widoki z jego szczytu dostępne dla
wybranych himalaistów oraz towarzyszących im Szerpów, ale widok tej
dostojnej góry podziwiany o wpół
do czwartej rano ze wzgórz otaczających stolicę Nepalu, Katmandu, jak
pośród panujących wokół ciemności
na nieboskłonie zapala się biała plama szczytu, a wschodzące słońce
powolutku rozpala coraz to niżej położone wiecznie ośnieżone skały, aby
po kilku minutach ukazać szczyty innych niżej położonych ośmiotysięczników. Niezapomniane przeżycie.
Botswana
Rankiem wyruszamy naszym autokarem w kierunku granicy z Botswaną. Jest to jedno z wielu afrykańskich
państw śródlądowych bez dostępu
do morza. Walki plemienne jakie miały miejsce w II połowie XIX wieku spowodowały, że kraj ten został objęty
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protektoratem brytyjskim pod nazwą
Beczuana. Ruchy wyzwoleńcze wiek
później doprowadziły do uzyskania
niepodległości i powstania Republiki Botswany. Prezydentem Botswany
do 2018 roku był Seretse Ian Khama, syn Seretse Khamy, pierwszego
prezydenta uważanego za ojca niepodległości Botswany. Obecnie Prezydentem jest Mokgweetsi Masisi.
Kraj jest sprawnie zarządzany, a do
1999 roku przyrost PKB był najwyższy na świecie (9% rocznie). Obecnie
dochód PKB na osobę plasuje Botswanę na 6 pozycji w Afryce z kwotą wynoszącą około 8.000 dolarów.
Największym przedmiotem eksportu
są diamenty stanowiące 80% wywożonego towaru na cały świat. Jest tu
też racjonalne rolnictwo, a zwłaszcza
hodowla bydła, albowiem wołowina
jest drugim najważniejszym towarem eksportu.
Celem naszej dzisiejszej podróży
jest Park Narodowy Chobe. Położony
na północy kraju przy granicy z Zimbabwe jest jednym z największych
skupisk dzikich zwierząt na kontynencie afrykańskim i jednym z największych rezerwatów przyrody na
świecie. Przekraczając granicę przesiadamy się na jeepy, które dowożą
nas na wybrzeże, gdzie przesiadamy
się po raz wtóry, tym razem na piętrowe łodzie motorowe, aby z górnego
podkładu podziwiać rozlokowany na
wielkim podmokłym obszarze zwierzęcy świat. Czego tutaj nie ma. Różne gatunki antylop, bawołów, ptactwa wodnego no i oczywiście słoni.

W Botswanie żyje na powierzchni
równej półtora powierzchni naszego
kraju 1/3 całej populacji afrykańskich
słoni niewiele ponad 100.000 szt.
na 300.000 szt. na tak dużym kontynencie nie jest za wiele. Panuje tutaj
nadal kłusownictwo mimo wysokich
kar. W czasie naszej bytności głośno
było o słoniach z powodu aukcji na
sprzedaż przez rząd zezwoleń na odstrzał 400 słoni. Wadium 17 tysięcy
dolarów USA. Aukcja trwała godzinę
i wszystkie pozwolenia zostały sprzedane. Rząd gwarantował tajemnicę
o osobach kupujących, jak i o wynikach finansowych aukcji. Po 400
sztuk przewidziano na lata następne.
Było to także przedmiotem sporu pomiędzy byłym Prezydentem, który 5
lat temu wprowadził zakaz polowań
na słonie, a obecnym, który stwierdził, że i tak więcej słoni ginie z rąk
kłusowników. W tej części naszego
safari udało nam się wypatrzeć jednego słonia, który stojąc w wodzie
spokojnie spożywał świeże wodne
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porosty. Po zacumowaniu ponownie przesiadamy się na jeepy i ruszamy na ląd stały Parku Narodowego.
Tym razem zwierzyna łowna nas nie
zawiodła. Pewnie myślała, że dowieziono świeży towar. Jednak nasi rangersi (tu – kierowcy jeepów) dzielnie
nas obwieźli po całym parku. W efekcie z wielkiej afrykańskiej piątki (lew,
słoń, bawół, nosorożec, lampart) nie
dojrzeliśmy jedynie lamparta. Jak na
11.700 km2 powierzchni całego parku
jest to zupełnie możliwe.
Republika Południowej Afryki
– Johannesburg
Wodospady Wiktorii nadały Portowi Lotniczemu Viktoria Falls międzynarodową sławę, a po złożeniu urzędu prezydenta kraju przez Roberta
Mugawe, który niepodzielnie rządził
przez 37 lat, lotnisko szybko się rozbudowuje. Są już nawet rękawy lotnicze. Z naszych obserwacji wynikało, że na tak małym lotnisku ogromny
dwupokładowy Boeing 747 wyglądał
trochę śmiesznie dorównując swoją
wysokością budynkowi portu.
Po zajęciu wszystkich miejsc w samolocie usłyszeliśmy komunikat, że
wobec faktu że wszyscy pasażerowie
są już na podkładzie samolot odleci
15 minut wcześniej. Tego dotychczas
nie spotkałem.
Lądujemy na Międzynarodowym
Porcie Lotniczym O. R. Tambo nazwanym tak na cześć Olivera Reginalda
Tambo, byłego prezydenta Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Już
z kabiny samolotu widać, że jest to
62

jeden z największych portów lotniczych Afryki. I rzeczywiście na płycie
lotniska stoi kilkadziesiąt samolotów,
a latają one do ponad 150 lotnisk na
całym świecie. W drodze do punku
paszportowego każdy przybywający do RPA ma mierzoną temperaturę ciała, podobno dla ustalenia, czy
przylatujący pasażerowie nie są chorzy na nowego virusa Covid-19. Przed
wylotem z kraju coś o tym mówiono,
ale jeszcze bez konkretów. Po odprawie paszportowej w sklepach wolnocłowych w oczekiwaniu na bagaże jesteśmy częstowani afrykańskim
specjałem, czyli likierem Amarula
o różnych smakach. Pychota. Wsiadamy do czekającego na nas luksusowego autobusu produkcji Made
in China i udajemy się do Ośrodka
Kultury Narodów RPA Lesedi Lodge,
gdzie najpierw oglądamy, a potem
zostajemy zakwaterowani. Do dyspozycji mamy chaty plemion Zulusów,
Pedi, Xhosa, Basutosów (Basotho)
i Ndebele. Po namyśle wybieramy
bambusową chatę plemienia Zulusów. Wielka chata zbudowana na
planie koła posiada jedną wielka izbę
z dużym łożem w środku. Zmieści się
w tym łożu co najmniej siedmioosobowa rodzina. Za trzcinową ścianą
pomieszczenie higieniczne. Po wejściu do środka oglądam najnowsze
osiągnięcia wyposażenia, a więc kolejno wannę z hydromasażem, kabinę prysznicową z deszczownią, łoże
do masażu oraz zestaw kompaktowy
WC. Zgrabne połączenie historii z rzeczywistością. Zostajemy zaproszeni
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do bambusowego amfiteatru, gdzie
miejscowi tancerze prezentują tańce plemienne. Zespół muzyczny ma
liczne instrumenty perkusyjne – jest
jeden ogromny bęben, kilka średniej
wielkości bębnów oraz bardzo liczne bębenki. Wszystkie tańce, jak to
wspominał w swojej relacji z podróży
przed laty nasz Redaktor Naczelny to
tak zwane przytupy.
Rankiem udajemy się do stolicy
administracyjnej RPA: Pretorii. Zwiedzanie zaczynamy od Voortrekker
Monument, czyli Pomnik Wędrowca.
Nie da się zrozumieć tego miejsca
bez kawałka historii. W 1652 roku Holender Jan van Riebeeck na polecenie Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej na Przylądku Dobrej
Nadziei zbudował kantory, w których
zaopatrywały się w potrzebne im towary statki płynące do Indii. W połowie XVII wieku do tej Kolonii Przylądkowej zaczęli napływać holenderscy

chłopi zwani w Europie Burami, a za
nimi niemieccy protestanci i francuscy hugenoci. Na przełomie XVII i XVIII
wieków kolonię na Przylądku Dobrej
Nadziei opanowali Brytyjczycy, którzy w 1806 roku anektowali te tereny.
Pomiędzy narodami zaczęły się niesnaski, które doprowadziły do wojen
burskich. W połowie lat 30. XVIII wieku osadnicy holenderscy setkami wozów ruszyli w głąb Afryki w kierunku
wschodnim i północno-wschodnim.
Zajęli tereny miejscowych plemion.
I tak pozostało do dziś. W centrum
Pretorii zwiedzamy śródmieście,
dom przywódcy Burów Prezydenta
Transwalu Paula Krugera. Secesyjna
zabudowa miesza się z nowoczesnymi wieżowcami. Naprzeciw pomnika
Krugera Pałac Sprawiedliwości, w którym urzęduje Sąd Najwyższy – tylko
jedna z jego Izb. Inne Izby ulokowano
w innych miastach RPA. Dla porządku podam, że od 2005 roku na mocy
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decyzji Rady Miasta Pretoria nosi oficjalną nazwę Tshwane. Jest to imię
wodza miejscowego plemienia przed
przybyciem osadników. Decyzja Rady
Miasta nie została do dziś zatwierdzona przez rząd RPA. Podjeżdżamy
także pod dwuczęściowy Union Building, siedzibę Prezydenta i rządu
oglądając kilkunastometrowy pomnik Nelsona Mandeli. Jego heroicznej walce czarnoskórzy mieszkańcy
zawdzięczają wolność (polecam film
o zmarłym Prezydencie z 2013 roku
„Droga do Wolności”). Wracamy do
Johannesburga. Trochę się spieszymy
aby zdążyć na ostatni wytop w kopalni złota. Mimo wspaniałych autostrad cztero- czy pięciopasmowych
wleczemy się wolniuteńko. Jednak
kierowca autobusu ruszył objazdami
po wąskich uliczkach i zdążyliśmy.
Zjeżdżamy tzw. szolą na głębokość
75 metrów, gdzie zapoznaliśmy się
z zasadami wydobycia tego kruszcu.
Po wyjeździe w specjalnie urządzonej sali podziwiamy proces wytapiana złota i przelewania go do formy.
Oczywiście zwiedzana kopalnia jest
atrakcją turystyczną. Wydobycie złota
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spada: w roku 2019 w RPA wydobyto
tylko 119 ton. Wracając w kierunku
naszej wioski etnicznej odwiedzamy
dzielnicę Johanesburga – Soweto.
Jest to dzielnica biedy i przestępczości. Wskazać należy bardzo wielką pomoc humanitarną udzielaną
tutaj przez Kościół katolicki i innych
różnych wyznań. Wybudowano tutaj jeden z największych w Afryce
kościołów katolickich Regina Mundi,
którego kamień węgielny poświęcił
w 1962 roku kardynał Giowanni Babttista Montini, w rok później mianowany papieżem Pawłem VI. Kościół
posiada 2000 miejsc siedzących, a na
mszy bywa i 6000 wiernych. Widząc
zaangażowanie katolików w pomoc
humanitarną dla ludzi władza stara się
przeobrazić Soweto lokując tam duże
inwestycje komunalne. Jest co robić,
albowiem Soweto mające oficjalnie 2
miliony mieszkańców faktycznie zamieszkuje aż 6 milionów. Aczkolwiek
widzieliśmy dzieci ubrane w schludne mundurki szkolne, to po posiłek
stoją karnie w misji katolickiej. Bieda
mimo tych starań jest jeszcze wielka.
I my dołożyliśmy naszą skromną cegiełkę. Pocieszające jest,
że ludzie którzy widzieli
Soweto 30 lat temu mówią o radykalnej poprawie. Przejeżdżając przez
centrum Johannesburga
ciekawym okiem spoglądamy na to największe
w RPA miasto. Sprawia
ponure wrażenie. Domy,
zwłaszcza te starsze, są
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opuszczone. W nowych blokach święcą się światła w nielicznych mieszkaniach. Na ulicy pustki, gdzieniegdzie
czarnoskórzy przechodnie spiesznym
krokiem przechodzą ulice spiesząc
się w swoje cztery ściany. Zatrzymujemy się przy polskim kościele blisko
centrum miasta. Kościół pod wezwaniem św. Józefa. Mimo zapadającego
zmierzchu temperatura około +30o C.
Po mszy św. przy stajence usytuowanej tuż przy ołtarzu śpiewamy kolędy.
Wszyscy czujemy się trochę dziwnie,
albowiem nikt z nas jakoś nie mógł się
dostroić do świątecznej atmosfery.
Następnego dnia ruszamy na
północ. Nasza droga prowadzi do
prowincji Mpumalanga. Jedziemy
wspaniałą autostradą. Za oknami
słoneczny, zielony krajobraz. W obrazie tym widać jeden wielki ciąg płotów z kolczastych drutów, a w wielu
miejscach dodatkowy ciąg na izolatorach, co świadczy o tym, że dru-

ty są pod napięciem. Takie
same konstrukcje widzieliśmy na niemal wszystkich ogrodzeniach wokół
indywidualnych
posesji
w miastach, miasteczkach,
wioskach. Jeszcze groźniejsze są napisy na tych
ogrodzeniach „Wstęp bez
zezwolenia wzbroniony”,
„Strzelamy bez ostrzeżenia”. Budzi to przerażenie.
Dlaczego tak jest? Przestępczość w RPA jest bardzo duża. W portalach
internetowych
statystyki też mrożą krew w żyłach. W RPA
dziennie ginie przeciętnie 57 osób.
Kraj jest na 7 miejscu w świecie pod
względem ilości zabójstw. Te dwie
cyfry już same w sobie są komentarzem. Wspomniałem wyżej o wyglądzie jednego z największych miast
o zmroku. Ludzie po prostu się boją.
Dziesiątki tysięcy mieszkań jest wystawionych na sprzedaż, a ich lokatorzy bez względu na kolor skóry
szukają innych miejsc dla spędzania dalszego życia. Rząd zamierza
ograniczyć liczbę posiadania broni
w celu samoobrony, ale spotyka się
to ze zdecydowanym sprzeciwem
mieszkańców kraju, którzy w aktualnej sytuacji, mogą liczyć tylko na siebie. Którejś nocy bodajże w Durbanie słyszeliśmy z hotelowych okien
na „bezpiecznym” 16 piętrze strzały.
Spotkany następnego dnia pracownik ochrony relacjonował, że w nocy
w najbliższej okolicy zginęły 3 osoby.
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Zjeżdżamy na stację paliw. Teren
ogromny. W naszym kraju taki parking jest nazwany „Miejscem Obsługi
Podróżnych”. Jest tu po kilkanaście
toalet dla obu płci, dwupiętrowy pawilon handlowy, kolejne pawilony,
a za pawilonami – o zgrozo – znowu teren ogrodzony drutem kolczastym. Ale jak się okazuje to zagroda, w której baraszkują antylopy
różnych gatunków, podchodząc co
chwilę do ogrodzenia, aby dostać
od ucieszonych obserwatorów jakiś przygotowany dla nich smakołyk (do kupienia w pawilonie obok).
Jak się wydaje, jest to godna polecenia forma prezentacji miejscowej
fauny. Pędzimy dalej, ale autostrada się kończy i zjeżdżamy na drogi
pośredniej klasy. Zwalniamy, a nasz
organizator, Mario, opowiada nam
co za cuda za chwilę zobaczymy.
Wjeżdżamy w pasmo Gór Smoczych
i już za chwilę jedziemy przepiękną
drogą widokową Panorama Route.
Fascynujące widoki stworzyła woda
przez okres bilionów lat. Głębokość
kanionu to przeciętnie 750 m a jego
długość to 25 km. Z kilku punktów
widokowych wybieramy to najsłynniejsze: Bourke’s Luck Potholes.
Orientalne formacje geologiczne
wyżłobione przez wodę. Kanion rzeki Blyde jest miejscem zadomowienia ponad 1000 gatunków roślin,
setek różnych zwierząt od najmniejszych gryzoni do krokodyli. W wodach można spotkać wiele gatunków ryb. Widoki niezapomniane. Na
południowym krańcu kanionu za66

trzymujemy się, aby powędrować do
Okna Boga (God’s Window). To miejsce z którego podziwiamy przepiękny widok na północne części Parku
Krugera oraz w dalekiej perspektywie góry Lebombo leżące na granicy
z Mozambikiem w odległości ponad
30 km. W dzień pochmurny obłoki
leżą u twoich stóp, sprawiając wrażenie, że jesteś w niebie. Docieramy
do niewielkiego czterotysięcznego
miasteczka Graskop, gdzie spędzimy
kolejne dwa dni. Nasze zainteresowanie budzi zespół zabudowań na
brzegami kanionu po obu jego stronach. Są to dwie turystyczne atrakcje. Pierwsza to możliwość skoczenia
w dół kanionu na linie typu bungee
zawieszonej nad kanionem na stalowej linie rozpiętej między dwoma
ścianami kanionu. Kilka osób z naszej grupy zdecydowało się skoczyć
i przez kilka minut wahać się pomiędzy skałami kanionu. Drugą atrakcją
jest winda widokowa w której 20
osób może zjechać na dno kanionu
i rozpocząć wędrówkę na ścieżce
edukacyjnej wzdłuż rzeki Blyde, płynącej przez Kanion.
Park Narodowy Krugera
Zwiedzanie Parku rozpoczynamy od rana. Na parkingu z naszego
autokaru przesiadamy się na jeppy
i wyjeżdżamy na asfaltowe ścieżki
Parku. Zwierzyna, którą będziemy
podziwiać jest już pewnie po śniadaniu. Park ten założył w roku 1898 Paul
Kruger, ówczesny Prezydent, a w roku
1926 Park otrzymał on nazwę swo-
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jego założyciela. W parku żyje
(wymieniam tylko wielką piątkę), ale zastrzegam, że cyfry, co
dzień się zmieniają zazwyczaj
po śniadaniu dlatego dodaję
około: 1500 lwów, 200 nosorożców czarnych oraz 1300
białych, 7500 słoni, 900 lampartów, ponad 15 000 bawołów. Jeżeli chodzi o śniadanie
to 35 000 antylop, 5000 żyraf
oraz niezliczone ilości zebr.
Poruszaliśmy się bezpiecznymi
jeepami przez prawie 6 godzin
z przerwą na obiad. Tym razem
zaliczyłem całą wielką piątkę łącznie
z lampartem, którego w Botswanie
nie wypatrzyłem. Na marginesie wizyty w Parku należy podkreślić, jakim
dobrodziejstwem była decyzja Parlamentu o powołaniu parku chroniącego zwierzęta. Paul Kruger dostrzegł
zagrożenie cywilizacyjne dla niszczonej przez myśliwych przyrody. Dzięki
takiej decyzji na bezkrwawych fotograficznych łowach możemy się spotkać oko w oko z wielką piątką.

Królestwo Eswatini (Królestwo
Suazi)
Królestwo Eswatini jest jednym
z najmniejszych państw afrykańskich. Graniczy z RPA oraz Mozambikiem. Użyłem powyżej w nawiasie
poprzedniej nazwy „Królestwo Suazi”, albowiem obecna obowiązuje
dopiero trzeci rok. 19 kwietnia 2018
król Mswati III ogłosił, że dla uczczenia 50. rocznicy niepodległości Królestwo Suazi zmienia
nazwę na Królestwo
Eswatini.
Znawcy
twierdzą, że u podstaw tej decyzji leżało
podobieństwo nazwy
„Suazi” do Szwajcarii
w języku angielskim,
odpowiednio:
Swaziland – Switzerland.
Nie ukrywam, że po
przekroczeniu granicy
kraju w górach wyraź-
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ne było podobieństwo do Szwajcarii,
zwłaszcza kiedy to na zielonych zboczach zobaczyłem domy budowane
właśnie na modłę szwajcarską.
Dzisiaj się spełnia duchowy wymiar naszej pielgrzymki. Małżeństwo
uczestniczące w naszej grupie dzięki swym zabiegom organizacyjnym
i będąc w kontakcie z władzą duchowną w Polsce i Watykanie postanowiło ufundować dla katedry pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Manzini krzyż
zawierający relikwie Świętego Jana
Pawła II. Krzyż zdecydowano ofiarować wiernym Królestwa Eswatini, celem umieszczenia go w kaplicy pod
wezwaniem naszego świętego Polaka w tej Katedrze przygotowanej na
pamiątkę jego pobytu w tym miejscu w dniu 16 września 1988 roku
w czasie pielgrzymki do krajów afrykańskich, dla umocnienia w wierze
lokalnego kościoła. Na uroczystość
przybyło kilkaset osób, z którymi
udaliśmy się pod siedzibę Biskupa.
Z biskupem José Luís Gerardo Ponce de León, kapłanem pochodzącym
z Argentyny, ustanowionym w 2014
roku ordynariuszem całego Królestwa przez Papieża Franciszka, procesją przeszliśmy do Katedry. Niesiony
przez fundatorów Krzyż z relikwiami
został umieszczony przed ołtarzem
głównym, a po zakończeniu uroczystej mszy został przeniesiony do kaplicy na swoje stałe miejsce. Cała uroczystość była bardzo podniosła. Na
jej zakończenie zaśpiewaliśmy kilka
kolęd po polsku, a jako ostatnią, ulu68

bioną pieśń naszego Papieża – Barka.
Ku naszemu zaskoczeniu do śpiewu
dołączyła cała katedra tworząc niesamowity efekt dla tej pieśni śpiewanej
w dwóch językach. Po południu pojechaliśmy do centrum, gdzie zakwaterowaliśmy się w hotelu naprzeciw
salonu z samochodami marki Lotus.
Przecież Królestwo ma PKB – 5000
dolarów na USA na osobę.
Kolejnego dnia jedziemy autobusem do Durbanu gdzie zlokalizowany
jest największy port w RPA. Na nadbrzeżach portowych najwięcej jest
kontenerów chińskich. Ekspansja nie
tylko towarów konsumpcyjnych ale
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w znacznej ilości i inwestycyjnych
trwa. Pobyt w tym mieście jest typowo wakacyjny albowiem wszyscy
nasi uczestnicy zapragnęli dla odmiany wykąpać się w oceanie indyjskim.
Umowna granica pomiędzy oceanami jest około 200 km dalej na Przylądku Igielnym gdzie wody obu oceanów się mieszają.
Królestwo Lesotho
Dzisiaj zwiedzamy kolejne królestwo na afrykańskim lądzie. I o ile dojazd w pobliże granic trwał 2 godziny,
to przejazd do punktu granicznego
około 30 km trwał 4 godziny. Lesotho
jest jedynym państwem na świecie
położonym w całości na wysokości
ponad 1000 m. Droga do niego musi
się obowiązkowo odbywać samochodami 4x4. Droga nazwana Sani
Pass, jest najpiękniejszą trasą panoramiczną Afryki. Niektórzy uważają, że
także na świecie. Skalista, dlatego nie
da się jechać szybciej niż 30 km/h, za
to widoki niezapomniane. Obserwatorzy licznika samochodowego spierali się, że w porywach osiągaliśmy
40 km/h. Nie da się jechać szybciej,
albowiem droga to leżące obok siebie kamienie każdy różnej wielkości.
Niektórzy twierdzą, że z uwagi na
patronat UNESCO drogi nie powinno
się poprawiać. Jednak po drodze na
niektórych odcinkach w RPA rozpoczęły się skromne roboty drogowe.
W końcu dotarliśmy na szczyt. Po
odprawie granicznej podjechaliśmy
do najbliższej wioski, gdzie zatrzymaliśmy się w większym baraku, w któ-

rym misja katolicka prowadziła szkołę, zaś w drugiej części był kościół.
Przed kościołem kobiety z okolicznych wiosek, których nie było widać,
gotowały strawę. Na posiłek podchodziła młodzież, która pilnowała stada
kóz angorskich dostarczających wysokogatunkowej wełny: moheru. Do
stolicy jest stąd daleko, a przyzwoity
dojazd drogą jest z przeciwnej strony królestwa. Skorzystaliśmy z położonej niedaleko granicy gospody,
która jest usytuowana na wysokości
2873 n.p.m. Tam spożyliśmy posiłek, a ja napiłem się miejscowego
piwa (bardzo dobre) z satysfakcją, że
uczyniłem to w najwyżej położonym
pub-ie w Afryce. Lesoto jest niewielką
enklawą na terenie RPA. Zagłębiając
się w historii stwierdzić należy, że też
nie była prosta, a to z uwagi na ruchy
niepodległościowe u sąsiada. Wojska
RPA niejednokrotnie wchodziły na tutejsze tereny, zgarniając tzw. wichrzycieli, czyli zwolenników Afrykańskiego Kongresu Narodowego. W chwili
obecnej w polityce jest trochę zawirowania w związku z międzynarodowymi żądaniami wszczęcia śledztwa
przeciwko aktualnej drugiej żonie króla w związku z podejrzeniami co do
przyczyn zgonu jego pierwszej żony,
o czym donosił tygodnik Polityka.
Kapsztad (ang. Cape Town)
Kapsztad (w języku angielskim
Cape Town) jest najstarszym miastem
RPA. Jego początki przypomniałem
wyżej przy opisie Pomnika Wędrowca w Pretorii. Miasto jest położone
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nad zatoką stołową u podnóża Góry
Stołowej. Zwiedzanie miasta głównej stolicy kraju rozpoczynamy od
Ogrodów Kompani założonych na
polecenie holenderskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej, jako teren na
którym sadzono warzywa i owoce
dla zaopatrzenia przepływających
statków. Tutaj w śródmieściu pomnik wspomnianego już wyżej Holendra Jana van Riebeeck, pierwszego Europejczyka osiadłego w tym
tworzącym się dopiero mieście, leżącego właściwie nad zatoką fałszywą.
Wokół zabudowa kolonialna z gmachem Parlamentu oraz Pałacem Prezydenta. W centrum starego miasta
leży plac, gdzie mieści się pchli targ.
70

To miejsce znamy najlepiej albowiem mieszkaliśmy w Greenmarket
Square w stojącym tu hotelu. Nieco
wyżej jedna z najbardziej egzotycznych dzielnic Kapsztadu: Bo-Kaap,
czyli Górny Przylądek. Osiadali się
tutaj muzułmańscy robotnicy sprowadzani przez osadników oraz indonezyjscy imamowie, skazani na
zesłanie za podburzanie ludności
przeciwko holenderskim władzom
kolonialnym. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku te małe domeczki zostały pomalowane w pastelowe kolory tworząc przepiękną
mozaikę dzielnicy. Z uwagi na odrębność kulturową zamieszkałych
potomków malajskich osadników
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odbywają się tutaj w styczniu słynne
festiwale etniczne tej grupy. Przybyliśmy już po festiwalu. Wędrując po
mieście, kiedy spojrzysz w zachodnią stronę zawsze twój wzrok oprze
się o ścianę Góry Stołowej. Według
nauki skały tej góry (piaskowiec
o spłaszczonym wierzchołku) liczą
około 260 milionów lat, co wskazuje,
że jest starsza niż Andy, Alpy, Góry
Skaliste czy Himalaje. Góra Stołowa
znalazła się na nowej (2012) liście
siedmiu cudów natury obok Amazonki, Wodospadu Iguazu, Zatoki Ha
Long w Wietnamie, Wyspy Komodo w Indonezji, Wyspy Jeju w Korei
Południowej oraz Rzeki Podziemnej
Puerto Princesa na Filipinach o czym
zdecydował ogół mieszkańców Ziemi w internetowym głosowaniu
Na Górę Stołową wjechaliśmy
najkrótszą drogą, czyli koleją linową
w 6 minut. Najkrótsza trasa piesza
to 3 godziny. Dla chcących powtórzyć nasz wyczyn przypominam, że
bilety do kolejki zostały zarezerwowane na 9 miesięcy przed naszym
przyjazdem z określeniem godziny
wjazdu. Góra jest miejscem bogatej
fauny i flory. Skatalogowano ponad
2200 różnych roślin w tym 1.400 gatunków kwiatów. Spotkamy tu rysia
stepowego, góralka przylądkowego,
pawiana niedźwiedziego, jeżozwierza, mangusty, węże oraz żółwie.
Wspaniały widok na miasto u stóp
wzgórza oraz port w całej okazałości. Dane nam było w czasie naszego
pobytu objechać cały Przylądek Dobrej Nadziei, podziwiając Wybrzeże

Wielorybów i wieloryby biskajskie,
które można poznać po wydychanej
w górę parze wodnej w kształcie litery V. Odwiedziliśmy także kolonie
pingwinów afrykańskich. Niewielkie,
ale bardzo przyjazne.
Jak wspominałem, mieszkaliśmy
w hotelu przy Grenmarket Square. Spotkaliśmy się z problemem
z jakim boryka się obecnie Europa – uchodźcy. Wokół całego placu
i na przylegających uliczkach rozłożyli się uchodźcy z Konga, jednego
z najbiedniejszych krajów Afryki.
Usiłowano ich usunąć siłą. Nie dali
się, albowiem tu miała siedzibę organizacja charytatywna kościoła
anglikańskiego, która stale wspomagała ich w niedoli. Kiedy wyjeżdżaliśmy na lotnisko, po uprzednim
przekazaniu im wszystkiego co było
nam zbędne w drodze powrotnej,
dowiedzieliśmy się, że negocjacje
z władzami miasta przy udziale tej
organizacji skończyły się pomyślnie
i został przekazany teren, na którym
ustawione będą namioty z wyposażeniem i dostępem do toalet.
Z samolotu linii lotniczych Ethiopian Airlines, który zatoczył koło nad
Kapsztadem, zauważyliśmy małą wyspę Robben. To tutaj w tym ciężkim
więzieniu w bloku B przez niemal 20 lat
swoją karę za niewinność – jak twierdzą
niektórzy – przesiedział najsłynniejszy
lokator, późniejszy Prezydent Republiki Południowej Afryki, niestrudzony
bojownik o wolną przyszłość swojego
kraju – Nelson Mandela.
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