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REDAKTOR NACZELNA

akże dziwny to czas. Setne urodziny adwokatury. Gdzie się nie obejrzeć, tam obchody jubileuszu. Z jednej strony to fantastyczne święto i wiele oznacza. Cały rok świętujemy, że już sto lat
mija, od kiedy po niezwykle długiej zimie, Polska się zazieleniła. Nastała wiosna, a wiadomo
wiosną, wybucha życie wszędzie, gdzie może. Na gruncie nowego Państwa rodziły się nowe lub
odradzały istniejące wcześniej instytucje. To właśnie wtedy sto lat temu w grudniu 1918 r. dekretem
Marszałka Józefa Piłsudskiego powstała Palestra Polska. Jak powstawała, co przeżywała, jak trudne
czasy miała przed sobą i jak je przeżyła, przypominamy sobie cały rok. Obchody stulecia przenikają
przez kolejne Izby, z różnym natężeniem i w różnych barwach. To dobrze. Podoba mi się, że lokalnie pokazujemy i przeżywamy to, co w każdym regionie przez te 100 lat było ważne. Jak to przy
rocznicach rzecz jasna, pojawiają się refleksje. Cofamy zegar, oczywiście w miarę potrzeb o tyle,
o ile to dla nas ważne. Ale siłą refleksji powinno być zestawienie tego co kiedyś, z tym co teraz.
Wspomnienia jubileuszowe zwykle są piękne i chwalimy się osiągnieciami poprzedników. Często też
mówimy, że kiedyś było wspaniale. Godność zawodu, nieprawdopodobne autorytety, adwokatura
jako jedna z głównych elit kraju, a dziś to tylko gruz i popiół. Od czasu wydania Dekretu Marszałku
Józefa Piłsudskiego w 1918 r., tworzącego Palestrę Polską, następował – jak w przypadku zresztą całej
Polski Dwudziestolecia Międzywojennego – stały rozwój i wzrost liczby adwokatów. Wykształcenie
jest do dziś szyldem tamtych czasów. Potem długie lata stalinowskie, PRL, stan wojenny, kiedy adwokatura zdawała egzamin niemal codziennie i stała się bastionem niezależności i samorządności.
Słowo samorząd, niewygodnie brzmiące w epoce władców państwowych i centralnych, gdzie nie
liczyła się jednostka a masa, stało się mantrą powtarzaną i utrwalaną w kolejnych pokoleniach
adwokatów. Dotrwaliśmy z nim do dziś. Tyle, że do ścieżki, która nie wiemy dokąd prowadzi.
Jak pokazała historia, jesteśmy świetni w odradzaniu się, w życiu nadzieją, że teraz będzie
lepiej, ale czy umiemy trwać i pielęgnować to co już jest, budować dalej. Chciałabym
przestać odbudowywać, a tylko tworzyć na gruncie tego co już mamy. Sens samorządności widzę w umiejętności współpracy. Przez lata i wieki, usiłowaliśmy utrzymać
się na powierzchni. To inny rodzaj współpracy. To mobilizacja do działania. Ważny
jest wówczas cel doraźny, a nie ogólny i dalszy. Tak funkcjonowaliśmy przez lata.
Zupełnie intuicyjnie. Współpraca przy budowaniu i rozwijaniu tego co jest,
zmienianie i ulepszanie wymaga rozwagi, mądrości, ale przede wszystkim
koncepcji. Czy mamy koncepcję na adwokaturę. Czy zauważamy zmiany?
Przetrwanie w ewolucji to umiejętność dopasowania się do zmieniających się
warunków zewnętrznych. Nie chodzi oczywiście o kolaborowanie ze złem, ale o to,
czy mamy koncepcję na dalej. Na przetrwanie. I to nie w sensie, za wszelką cenę,
ale na istnienie i rozwój. Nie wiem. Ta myśl nurtuje mnie od dawna. Praca samorządowa
jest ważnym elementem mojego życia. Mam jednak poczucie, że nie do końca rozumiemy
samorządność. Samorządność dla mnie to plan i jego realizacja, przy zachowaniu współpracy
i to z dobrym nastawieniem do pozostałych. Dyskusja, ale w granicach założenia, że chcemy
dobrze. Docenianie siebie nawzajem. Marzy mi się adwokatura nowoczesna, hołdująca
właśnie takim zasadom, słuchająca się nawzajem i wspomagająca, rozwiązująca na bieżąco nasze problemy. Życzę Ci więc adwokaturo, w te setne urodziny, prawdziwego
poczucia samorządności.

POLKI DO URN!

2 2 | M O I M T E AT R E M B Y Ł S Ą D 2 4 | R E WO L U C J A

44
PA R A S O L E K T R WA

JESTEŚ W ROWIE CZY CUDZYSŁOWIE?

REDAKCJA „KRONIKI” | Adres: 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 199 | KOLEGIUM REDAKCYJNE: adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko – redaktor naczelna, adw. Katarzyna Fulko,
dr adw. Rafał Kasprzyk, adw. Mariusz Mazepus, adw. Krzysztof Stępniewicz, adw. Ewa Stępniewicz-Kwaśny, adw. Jarosław Szczepaniak, adw. Katarzyna Trocińska, adw. Michał Wojtysiak,
adw. Agnieszka Anna Wolska | WSPÓŁPRACA: Magdalena Bartenbach-Byczko, Agnieszka Bachlińska | KONTAKT: tel.: +48 42 633 33 73, katarzyna.piotrowska@adwokatura.pl,
www.ekronika.pl | Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy | egz. bezpłatny | ISSN 1731-6847 | KOREKTA: Jacek Kamiński | PROJEKT, SKŁAD, OPRACOWANIE GRAFICZNE: Krzysztof
Waloszczyk, studio@studiowdeche.pl • www.studiowdeche.pl | NAKŁAD: 800 egz. | PROJEKT OKŁADKI: Krzysztof Waloszczyk | FOTOGRAFIA UŻYTA NA OKŁADCE: shutterstock.com – MJgraphics
SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA PANI MARTY FREJ ZA UDOSTĘPNIENIE GRAFIK JEJ AUTORSTWA

2

PISMO IZBY ADWOKACKIE J W ŁODZI

2 8 | ADWOKACIE, ZWOLNIJ! 3 0 | S Z K O L E N I A :

© ADW. AGNIESZKA ANNA WOLSKA

ZAGADKI

31 |

N A S TO L E T N I E M AT K I I I C H P R A W N E

3 2 | C O S ŁY C H A Ć U A P L I K A N TÓ W ? 3 4 | P O D R Ó Ż E :

CHINY BEZ PLANU

36 |

3

WYDARZENIA

WYDARZENIA

Aktualności izbowe

edukacja / profilaktyka / obrona / mediacja / doradztwo / biznes / informacje / komentarze

Kronika

3 MAJA 2018 R.
Obchody 227 rocznicy uchwalenia Polskiej Konstytucji z 1791 roku. Konstytucja była pierwszą
w Europie i drugą na świecie. Oddając hołd twórcom tego unikalnego aktu dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej adw. Jarosław Zdzisław Szymański złożył wraz z władzami państwowymi i władzami miasta wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości na placu katedralnym.
9 MAJA 2018 R.
Ponowny pochówek św. pamięci adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, byłej Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej. Spoczęła na Cmentarzu Starym na ul. Ogrodowej w Łodzi. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy niosący Sztandar Adwokatury Łódzkiej. Św. pamięci adw. Joannę Agacką-Indecką
pożegnał dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański składając
w imieniu Adwokatury Łódzkiej wieniec. Nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy ponownie musieli
przeżywać tego rodzaju sytuację, kiedy Rodzinie zostanie zadana bezlitośnie rana i że najbliżsi będą
skazani na przeżywanie ponownej traumy (…). - powiedział mec. Szymański.

www.e-magazynadwokat.pl

9 MAJA 2018 R.
Wykład Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego dla
środowiska prawniczego pod tytułem „Sacerdotes iustitiae. O powołaniu prawnika”. Prawnicy pełnią
rolę kapłanów sprawiedliwości – podkreślał ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Biegłość w prawie i znajomość ustaw powinna iść w parze ze znajomością życia, systemem wartości etycznych, bo nie wszystko co prawnie dozwolone jest sprawiedliwe. Jesteśmy dziedzicami Akropolu, Kapitolu i Golgoty – przypomniał ks. Rektor. Dyskusję po wykładzie poprowadziła pani adw. Barbara Kosińska.
12 MAJA 2018 R.
W siedzibie i ogrodzie Okręgowej Rady Adwokackiej odbył się benefis adw. Krystyny Skoleckiej-Kona
z okazji przejścia w stan spoczynku. Adwokat Krystyna Skolecka-Kona jest adwokatem z najdłuższą
praktyką adwokacką w Łodzi. Laudacje na część dostojnej Jubilatki wygłosili była aplikantka pani
mec. a obecnie Konsul Honorowy Francji adw. Alicja Bień, mec. Stanisław Kłys z Krakowa członek
Naczelnej Rady Adwokackiej, były aplikant pani mecenas poseł na Sejm pan Cezary Grabarczyk,
przedstawicielka Prezydenta Łodzi dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury pani
Luiza Staszczak-Gąsiorek, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, syn pani mecenas adw. Piotr Kona,
wicedziekan ORA Łódź adw. Maciej Lenart oraz w imieniu aplikantów adw. Magdalena Pietrzak.
Uroczystość poprowadził adw. Piotr Kaszewiak rzecznik ORA Łódź. Na samą myśl, że już nie będę bronić, boli mnie serce. Jak się ponad 60 lat nic innego nie robi, tylko czyta akta i występuje w sądzie, to sala
sądowa nawet w nocy się człowiekowi śni. Kiedy patrzę na swoje życie, wydaje mi się, że spacery
z dziećmi, urlopy, wizyty w kinie czy w teatrze, to były tylko takie przepiękne przerywniki w procesach
karnych – podkreślała pani Mecenas.
6 CZERWCA 2018 R.
Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem
Przewodniczącego Porozumienia i dziekana ORA w Łodzi - adwokata Jarosława Zdzisława
Szymańskiego. 
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ADWOKAT
Czym jest
projekt Adwokat,

czyli o co chodzi z gazetką reklamową z popularnej
sieci sprzedającej sprzęt elektroniczny?

ADW. KATARZYNA
PIOTROWSKA-MAŃKO

A powstał w sposób nieoczekiwany. W zasadzie
nie powstał, ale powstaje i rozwija się.
Zaczęło się od spotkania kolegium redakcyjnego Kroniki w styczniu ubiegłego roku, na które, wstyd niestety przyznać, przyszedł tylko nasz
grafik Krzysztof Waloszczyk i Jarek Szczepaniak.
Wszyscy inni zaproszeni pisali apelacje, skargi kasacyjne, przyjmowali klientów albo
odbierali dzieci ze szkoły. No tak to jest,
jak się organizuje spotkania w środku tygodnia o idiotycznej godzinie 17:30. A my, mając
akurat wolniejszy moment, pomiędzy apelacją,
skargą kasacyjną, przyjmowaniem klientów
i odbieraniem dzieci ze szkoły, wspominaliśmy
krakowski Zjazd Adwokatury sprzed kilku miesięcy. Poza różnymi wydarzeniami natury zawodowej, spotkaniem z Prezydentem Andrzejem
Dudą czy prof. Andrzejem Rzeplińskim i różnie
komentowanymi wystąpieniami, zjazd obradował, wybierał władze i podejmował uchwały.
Nasze spotkanie, które miało trwać krótko,
ponieważ w zasadzie kwestie Kroniki załatwione zostały w dwadzieścia minut, nieco
się jednak przeciągnęło. Po dwóch godzinach
mieliśmy wizję. Nie wizje czy widzenie, ale wi-

Widzieliście kiedyś
studnię bez dna?
Albo zimne ognie?
Jak zwał tak zwał,
ale tak właśnie
działa projekt
Adwokat.

KZA, Kraków, 26/11/2016 . Uchwała

nr 21.
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zję czegoś, co na razie miało bardzo niesprecyzowany kształt.
TROCHĘ WSTĘPU
Na Krajowych Zjazdach Adwokatury, na których bywam od kilku lat, jako przedstawiciel
Kroniki, podkreśla się potrzebę promowania wizerunku adwokatury i adwokata, jako zawodu.
W Izbach podejmowano szereg własnych działań. Między innymi w Łodzi w 2013 r. powstała
Komisja ds. Kreowania Wizerunku, która rzeczywiście była prekursorem promowania w tej
dziedzinie, jako długofalowego działania pod
hasłem „Adwokat doradza i broni. Od 300 lat”.
Moim zdaniem była to bardzo nowatorska,
jak na adwokaturę akcja i chylę czoła przed
jej twórcami, m.in. Darkiem Wojnarem i Kasią
Liberską-Kindermann, a także Olą Bierzgalską
i Piotrem Nowakiem. Jeszcze wcześniej zaistniała w przestrzeni publicznej katowicka akcja
„Wiemy. Nie skubiemy”.
I tym razem KZA nas nie zwiódł, podejmując uchwałę o potrzebie wypracowania nowej, spójnej koncepcji kreowania wizerunku
adwokatury.

(...) Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę wypracowania
nowej, spójnej i wspólnej dla wszystkich Izb Adwokackich koncepcji
kreowania w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej wizerunku
i budowy marki Adwokatury i adwokatów, w tym poprzez edukację
prawną oraz kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa (...)

PISMO IZBY ADWOKACKIE J W ŁODZI

Nasza myśl biegła właśnie tym torem.
Oczywiście owa myśl nie zakończyła biegu
wówczas, w styczniu. Ona dopiero kiełkowała.
Przez kolejne tygodnie rozmawialiśmy po kilka
godzin dziennie, nawzajem podrzucając sobie
pomysły i nawzajem też je absolutnie negując.
Ilość wypitej kawy, coli i herbat oraz zjedzonego magnezu, przerosła moje wyobrażenia.
Odkopywaliśmy się, zmieniając tylko lokalizację, spod sterty szkicowników, wydruków
próbnych i papierów z notatkami. Z pracą
zawodową nie miało to nic wspólnego, więc
czasami odrywaliśmy się od tej „burzy mózgów” i próbowaliśmy się skupiać na pracy.
Początkowo nie mieliśmy zamiaru tworzyć
„czegoś” z tak dużym rozmachem, zdając sobie
sprawę z kosztów. Jednak po analizach i zapytaniach kierowanych do różnych gazet (Gazeta
Wyborcza, Gość Niedzielny, Rzeczpospolita)
oraz konsultacjach ze specjalistami PR, uznaliśmy, że mniej można zawsze, ale załóżmy sobie cel zgodny z uchwałą KZA, czyli stworzenie
całościowej koncepcji. Koncepcji, której elementy można dowolnie dodawać lub odejmować. W maju lub czerwcu projekt miał gotową
konstrukcję, którą przedstawiliśmy prezesowi
Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jackowi
Treli. Uzyskaliśmy wtedy zielone światło, aby
pracować dalej i dopracowywać szczegóły.
I tak też się stało.
DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
I INFORMACJI
Nazwa całości miała być prosta i celna.
Uznaliśmy, że nie znajdzie się nic prostszego

i celniejszego do promowania wizerunku adwokata, jak słowo ADWOKAT.
Projekt ADWOKAT, bo tak od tej pory go nazywamy, promowany przez hasło „Zajrzyj do adwokata”, to środek do realizacji całościowej
i ogólnopolskiej polityki kreowania wizerunku
i edukacji społecznej w kierunki przedmiotu
działalności adwokatów, z naciskiem na poszerzanie wiedzy o obszarach prawa, w jakich
rzeczywiście funkcjonują adwokaci. Projekt
obecnie obejmuje trzy obszary:
1. KWARTALNIK, wydawany w wersji papierowej, dystrybuowany przez ogólnopolski
dziennik jako dodatek; strony sponsorowane w ogólnopolskich dziennikach.
2. STRONA INTERNETOWA, która docelowo ma stać się platformą informacyjną
o prawie typu onet.pl czy wp.pl.
3. FANPAGE na facebook’u, twitterze
i linked’inie.
NA CZYM STOIMY?
Do opracowania projektu wykorzystano badania Human Service & Design (2015) oraz
aktualne dane Związku Kontroli Dystrybucji
Prasy. Oczywiście badania nie są najnowsze,
ale zważywszy na rosnącą liczbę adwokatów
oraz innych zawodów świadczących podobne
usługi, założyliśmy, że w chwili obecnej poniższe wyniki, szczególnie w związku z dość prężną i bardzo szeroką działalnością promocyjną
innych zawodów prawniczych oraz kancelarii
odszkodowawczych, są mniej korzystne dla
środowiska adwokackiego.

Na pytanie: z czym/z jakimi działaniami kojarzy
się adwokat? 36 % badanych uważało, że z sądem, 22 % badanych nazywało adwokata obrońcą (a więc także są to skojarzenia z pracą i działalnością sądową), 20 % badanych uważało, że to osoba,
która broni, 10 % twierdziło, że adwokat to osoba,
która reprezentuje, a 5 % badanych kojarzyło adwokata z rozprawą. A zatem 42 % badanych osób
kojarzyło adwokata z prawem karnym, 41 % z sądem. Wynik ten nas specjalnie nie zadziwił.
Ważniejsze dla nas było jednak kolejne zadawane pytanie przez badaczy: z czym/z jakimi działaniami nie kojarzy się adwokat oraz
radca prawny, jako że oba zawody są w tej
chwili co do zakresu kompetencji – zrównane.
Otóż 45 % badanych uważa, że to radca prawny
doradza – jest to pole nadal niezagospodarowane przez adwokatów w stopniu wystarczającym. ADWOKAT zatem daje możliwość stałego
przekazywania informacji, że adwokat, poza
podstawowymi dziedzinami prawa cywilnego
(spadki i sprawy rodzinne) prowadzi i doradza
w innych sprawach – często niekojarzonych z prawem cywilnym (od porad dotyczących telefonii
komórkowej, spraw pracowniczych, po sprawy
doradztwa dla firm, sprawy patentowe i kwestie
szeroko stosowanego prawa administracyjnego
czy budowlanego).
Tylko 21 % badanych uważało, że adwokat
pracuje w biurze i poza sądem, a zatem uznaliśmy, że projekt ADWOKAT powinien przekazywać informację, iż adwokaci na stałe zajmują się
obsługą prawną przedsiębiorstw.
Z przyczyn oczywistych, bardzo istotne
dla nas było wskazywanie różnic między 
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Zajrzyj do adwokata.
MERYTORY K A T RE Ś CI
zawodami – adwokatem i radcą prawnym.
46 % badanych nie widziało takiej różnicy.
Nie do końca jednak wiemy, co to oznacza.
Założyliśmy wersję najbardziej dla nas logiczną, iż skoro nie widzą różnicy, po pomoc
zwrócą się wszystko jedno do kogo. Wnioski
nie są optymistyczne, albowiem 45 % badanych uważa, że adwokat broni, a radca prawny
radzi, 21 % sądzi, że adwokat pracuje w sądzie,
a radca prawny w firmie (obsługa) i biurze.
Zaskakującym było 11% badanych uważających, że adwokat prowadzi poważniejsze sprawy, drobniejszymi zajmuje się radca prawny.
Rzeczywiście pozytywem jest, że adwokat
niezmiennie kojarzy się ze sprawami większej
wagi, a konieczność korzystania z usług adwokata pojawia się w sprawach poważnych,
głównie karnych i sądowych. Jednakże – w razie
konieczności skorzystania ze „zwykłej porady
prawnej” – badani zwróciliby się do radcy prawnego (sprawy służbowe, pracownicze, szeroko
rozumiane prawo cywilne). Nadal więc niezagospodarowany przez adwokatów pozostaje
fragment rynku, który w opinii społecznej należy do radcy prawnego.
KI DIABEŁ?
Ku naszemu zaskoczeniu w badaniach pojawił
się tzw. doradca prawny, który budzi skojarzenie z doradzaniem, kimś podobnym do radcy
prawnego. Dotychczas w ogóle nie myśleliśmy, że może to być jakakolwiek konkurencja.
KONKURENCJA NIE ŚPI
Przy całym naszym szacunku do konkurencji,
czyli radców prawnych, jednak jest to konkurencja. Również z tej strony przyjrzeliśmy
się rzeczywistości. I co znaleźliśmy na rynku?
Przemyślaną akcję wizerunkową, gdzie zawód
radcy prawnego promowany jest nie tylko jako
cywilisty, ale tym razem także karnisty. Poza
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tym akcja promuje wizerunek radcy prawnego, zarówno w dotychczas rozpoznawalnej ich
działalności zawodowej (promocja na billboardach, citilightach na przystankach oraz jako
reklama prasowa), jak i promuje nowe kompetencje radców prawnych, dotychczas funkcjonujące w przekonaniu społecznym, jako wykonywane wyłącznie przez adwokatów. Obecnie,
w godzinach wysokiej oglądalności, pojawia się
w środkach masowego przekazu, głównie TV,
reklama z hasłem „niebieski to kolor wolności”
(kontynuacja akcji z 2017 r.).
CZYM JEST PROJEKT ADWOKAT?
To nie jest czasopismo, to nie jest gazeta. To jest
medium, stanowiące punkt wyjścia do całościowej polityki kreowania wizerunku adwokata, jako skutecznego profesjonalisty. Jest
projektem zdecydowanie skierowanym na zewnątrz, do społeczeństwa. Nie informuje o konferencjach NRA czy Izby Adwokackich, o wewnętrznych sprawach adwokatury, o których
informuje choćby Kronika, bądź internetowa
Kronika NRA czy In Gremio, albo Palestra
Świętokrzyska. ADWOKAT informuje o tym
jak, ale przede wszystkim, gdzie i przez kogo
każdy człowiek może rozwiązać swój problem.
Projekt nazywam projektem bez dna, albo
efektem zimnych ogni. Daje bowiem możliwość wykorzystania tego medium dla potrzeb
w zasadzie wszystkich dotychczasowych „akcji wizerunkowych”, organizowanych przez
poszczególne Izby (akcje edukacyjne) oraz
Komisję Wizerunkową NRA – np. „pomoc frankowiczom”. Wystarczy stworzyć publikacje pod
wspólnym i jednolitym brandem, a następnie
przekazywać ją dalej w świat za pomocą prasy,
mediów społecznościowych czy strony www.
Najważniejszym celem jest pojawianie się najczęściej, jak to możliwe, w przestrzeni publicznej słowa ADWOKAT.

PISMO IZBY ADWOKACKIE J W ŁODZI

MASOW A DOCIER A L N OŚ Ć
MAGAZYN ADWOKAT
Skoro celem projektu jest kreowanie wizerunku adwokata, jako skutecznego profesjonalisty,
magazyn dzieli się na części tematyczne pokazujące wszechstronność zawodu adwokata.
Tytuły odzwierciedlają charakter działów.
• Adwokat EDUKATOR – zawiera opis wszelkich akcji lub działań edukacyjnych prowadzonych przez adwokatów wśród młodzieży,
różnych grup zawodowych, itp.
• Adwokat PROFILAKTYK – hołdując zasadzie, że lepiej zapobiegać niż leczyć lub nieznajomość prawa szkodzi – zawiera opisy zachowań, pozwalających zapobiegać błędom.
• Adwokat OBROŃCA – przekazuje treści
informujące o działaniach adwokata z perspektywy obrońcy.
• Adwokat MEDIATOR – zaszczepia i utrwala, że adwokat, to nie tylko pełnomocnik
w sądzie, ale też coraz częściej podmiot
rozwiązujący spór prawny poza sądem.
Jak wiadomo, mediacje stają się coraz częstszym sposobem rozwiązywania problemów
prawnych, a adwokatura powinna w jak największym zakresie korzystać z tego rynku,
w szczególności z racji podwyżek opłat sądowych oraz praktyki obciążania kosztami
sądowymi stron zwolnionych od tych kosztów po wydaniu wyroku.
• Adwokat DORADCA – informuje, że adwokat to także doradca. Tytuł działu celowo sformułowany został w sposób mający informować, że adwokat zajmuje się doradzaniem.
Prezentowane są tutaj krótkie informacje
dotyczące jednego zagadnienia. W skrótowej formie, zrozumiałym językiem opisujemy
trudne zagadnienia prawne. W tym zakresie
magazyn ma dwa podrozdziały: PRAWO NA
CO DZIEŃ – kierowane do osób indywidualnych oraz PRAWO W BIZNESIE – do przedsiębiorców różnych branż.

• Adwokat KOMENTATOR – najlżejszy
dział pod względem treści. Historie ciekawych spraw sądowych i refleksje – okiem
adwokata.
• OBSERWATOR – w tym dziale zamieszczamy komentarze do aktualnych spraw związanych z prawem, głównie z jego zmianami
i jego wpływem na życie obywatela. Dział
ten, jak i cały kwartalnik, całkowicie wyklucza jakiekolwiek konotacje polityczne.
SYNERGIA, CZYLI JESTEŚMY WSZĘDZIE
Zaraz po ukazaniu się pierwszego kwartalnika
(kwiecień 2018 r.), a konkretnie tydzień po uruchomieniu projektu, jeden z kolegów adwokatów, w sposób dość kpiący był uprzejmy
określić projekt, jako gazetkę reklamową jednej z popularnych sieci sprzedających sprzęt
elektroniczny. Na tak sformułowane twierdzenie mogłabym odpowiedzieć kąśliwie, iż jeśli
myślimy o tej samej sieci, to życzyłabym sobie, aby adwokatura miała tak zorganizowaną „sieć dystrybucji” oraz „dział marketingu”,
o obrotach rocznych nie wspominając. Więc
nie ma co wybrzydzać. Jednak, chcąc być rzeczowym, odpowiem, że wypowiedzi prasowe
obarczone są ryzykiem konfrontacji z faktami,
a najlepszą, znaną metodą minimalizowania
ryzyka – także dla adwokata – jest weryfikacja
tych faktów.
Dajmy sobie zatem szansę i spróbujmy to uporządkować.
Gazetka reklamowa, o której wspomniał
kolega, to rzecz jasna kwartalnik Magazyn
Adwokat. Zaprojektowane logo, layout, schemat itd. stanowi trzon projektu, albowiem jest
kolportowany przez dziennik Gazeta Wyborcza
w nakładzie 170 000 egz., w wydaniu poniedziałkowym, razem z Dużym Formatem, cieszącym się sporą popularnością. Projekt jest
jednak niezależny od Gazety. Nie ma przeszkód, poza barierą finansową, aby był dodatkiem do jakiegokolwiek innego wydawnictwa. Dlaczego Gazeta? Z prostej przyczyny.
Zaoferowała najlepszą cenę. Zwracaliśmy się
o wycenę do Rzeczpospolitej, próbowaliśmy
uzyskać taką ofertę od Gościa Niedzielnego.
Jednakże nakład Rzeczpospolitej był nieporównywalnie mniej interesujący, a przedstawiciele
Gościa Niedzielnego oczekiwali przedstawienia
konkretnego projektu, co z przyczyn oczywistych było niemożliwe.
Kolejny element projektu to strona internetowa – funkcjonująca jako strona wizerunkowa
lub jako odrębny portal informacyjny, gdzie
istnieje potrzeba bieżącego administrowania
i moderowania. Tam zamieszczane są mate-

riały z kwartalnika, ale przede wszystkim zamieszczane są systematycznie i z niesłabnącym
natężeniem inne materiały, przygotowywane
przez adwokatów z całej Polski. Publikowane
jest imię, nazwisko i miasto, gdzie adwokat
autor ma siedzibę.
Strona internetowa współgra oczywiście
z mediami społecznościowymi. To tam organizowane są kampanie płatne, rozpowszechniające nic innego, jak materiały merytoryczne oraz, co najważniejsze, słowo ADWOKAT
oraz hasło przewodnie tegorocznej kampanii
ZAJRZYJ DO ADWOKATA.
W chwili przedstawienia projektu pod obrady
NRA 6 kwietnia 2018 r., projekt był już w pełni
gotowy do startu. Nie jest prawdą, że projekt
zrealizowano w pośpiechu, co sugerowali niektórzy koledzy w prasie i Internecie. Od listopada, jako autorzy projektu, byliśmy częstymi
gośćmi prezydium NRA, wsłuchując się w uwagi i wnioski, a także zastrzeżenia. Następnie
rewidowaliśmy pomysły i dopracowywaliśmy
szczegóły. Na początku kwietnia wszystko było
gotowe. Reklamy, kwartalnik, strona internetowa, fanpage. Wystarczyło tylko wcisnąć enter.
Mediaplan projektu opracowany jest do końca roku, z dokładnością, co do dnia emisji
każdej reklamy, każdej odsłony, tzw. doublebillboard’u na lokalnych serwisach Gazety.
Wprowadzony został także element tygodniowej kampanii – tzw. Telefon do adwokata. Polega na tym, że w siedmiu miastach,
gdzie znajdują się lokalne siedziby Gazety
Wyborczej na początku tygodnia ukazuje się
materiał prasowy o zadanej przez adwokatów
tematyce. Temat ten jest utrwalany jeszcze
w jeden dzień, a w końcu tygodnia odbywają się
dyżury telefoniczne w lokalnych oddziałach
Gazety, podczas których adwokaci odpowiadają na pytania związane z opisanym tematem.
W pierwszej edycji Telefonu do adwokata, brali
udział koledzy z Izb warszawskiej, krakowskiej,
katowickiej, wrocławskiej, poznańskiej, łódzkiej i gdańskiej.
EFEKT CZYTELNICZY, CZYLI JEDNA
GAZETA CZYTANA PRZEZ PONAD
PIĘĆ I PÓŁ OSOBY
Bazując na danych Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy okazało się, że jedna gazeta to nie do końca jeden odbiorca. W przypadku Gazety Wyobrczej współczynnik czytelnictwa oscyluje na poziomie 5,63 osoby
na 1 egz. sprzedanej gazety. Przeliczając
nakład wydania z naszym kwartalnikiem
(170 000 egz.) daje nam to liczbę 957 100 osób,
które statystycznie przeczytają jeden

z naszych magazynów. Uwzględniając cztery
kwartalniki w roku oraz emisje wszystkich
reklam i innych materiałów prasowych, liczba ta ulega zwielokrotnieniu.
PODZIAŁ PRACY
Projekt jest obecnie projektem Naczelnej
Rady Adwokackiej, bo to na nią zostały
przekazane wszystkie majątkowe prawa autorskie do projektu. Organizacyjnie prowadzony
jest przez Krzysztofa Waloszczyka i jego studio graficzne wDeche, to samo, które projektuje i jest odpowiedzialne za wydawanie
Kroniki. Nad organizacją projektu od strony
merytorycznej oraz budowaniem lokalnych
redakcji ADWOKATA w jak największej ilości miast w Polsce czuwa kolegium redakcyjne, w którego skład wchodzą: Jarosław
Szczepaniak jako redaktor naczelny, Anisa
Gnacikowska, Magdalena Bartenbach-Byczko, Katarzyna Effort-Szczepaniak,
Magdalena Strzelecka-Miziołek, Sylwester
Redeł, Mikołaj Pietrzak oraz autorka
tego tekstu.
W najbliższy poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
ukaże się kolejny numer kwartalnika.
W tym numerze znajdziemy artykuły kolegów z Częstochowy, Zielonej Góry, Warszawy, Gdańska i Łodzi. Obecnie niemal
codziennie redakcja otrzymuje ofertę jakiegoś adwokata przyłączenia się do projektu. Na dzień 29 czerwca zaplanowana jest
kolejna edycja Telefonu do adwokata. Tym
razem uczestniczyć w niej będą: Bydgoszcz,
Częstochowa, Lublin, Płock, Szczecin, Białystok i Łódź.
Postawiliśmy na systematykę, na regularność i jakość pracy. Z pewnością potrzebujemy pomocy kolegów, aby projekt nabierał tempa i kolorytu. Potrzebujemy
też szansy, której nam odmówiono publikacją prasową w jednym z dzienników ogólnopolskich w tydzień po starcie
projektu [sic!].
Mam nadzieję, że adwokaci zaangażują się we współpracę, będą dodawali do projektu kolejne elementy (np.
kampanie edukacyjne w Izbach) i za rok będziemy mogli powiedzieć, że projekt rozwinął
się na tyle, że warto go kontynuować.
Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, pomoc i wyrozumiałość prezesowi Jackowi Treli,
dziekanowi Jarosławowi Szymańskiemu, dziekanowi Ziemisławowi Gintowtowi.
Bardzo dziękuję za wspaniałe półtora roku
pracy Krzysztofowi Waloszczykowi i Jarkowi
Szczepaniakowi. 
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Czy kobiety są
dla siebie dobre?

ADW. SYLWIA
GREGORCZYK-ABRAM

ADW. SYLWIA GREGORCZYK-ABRAM:
Czy kobiety są dla siebie dobre?
ADW. PAULINA KIESZKOWSKA-KNAPIK:
W całej mojej karierze zawodowej spotkałam
się raczej z podejściem female power. W dużych, zmaskulinizowanych firmach skutecznie
tworzyłyśmy fronty babskie.
Widzimy teraz coraz większe zaangażowanie kobiet w ruchy społeczne. To ogólnoświatowy trend. Wydaje się, że u nas to się
zaczęło od czarnego protestu. Jak myślisz
– z czego to wynika?
Wydaje mi się, że wynika to z faktu, że jesteśmy
pokoleniem – czy też nasze matki już były pokoleniem – gruntownie wykształconym i w drabinie
społecznej aspirującym do różnych ról społecznych, które sprawują mężczyźni. Myślę, że nasze
babki jeszcze tego nie miały, bo musiały poświęcić dużo energii na to, żeby w ogóle przetrwać.
Więc jesteśmy absolutnie gotowe do wszystkich
ról społecznych od dawna, a poza tym w kręgu wartości zagrożonych, znalazły się wprost
wartości kobiece. I tak np. ruch „Strajk Kobiet”
zogniskował się teraz wokół sprawy kobiecej,
chociaż prawnoczłowiecze aspekty zaczęły kuleć
dużo wcześniej.
Po pierwsze, baza kobiet gotowych zawodowo, intelektualnie, społecznie, organizacyjnie do zajmowania głośnego stanowiska jest już
bardzo duża. A po drugie, tematy, które pojawiły
się na wokandzie społecznej, też były bardzo
kobiece.
A czy uważasz, że teraz jest jakaś większa
potrzeba odpowiedzialności adwokatury
za sprawiedliwe prawo albo za zabieranie
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głosu? Czy to jest coś, czym w ogóle powinniśmy się zajmować?
Ta potrzeba zawsze istniała i była, niestety, wypełniana w bardzo małym stopniu. Jest to – wydaje mi się – jedną z przyczyn, dla których jesteśmy jako społeczeństwo w takim miejscu,
w jakim jesteśmy. Myślę, że dużo osób w naszym
zawodzie – kobiet też – było zajętych karierą własną bardziej, niż tą częścią społeczną zawodu.
Mnie zawsze wpajano, że nie ma czegoś takiego jak adwokat, który zajmuje się tylko swoimi sprawami klienckimi – w sensie zarobkowym – tylko, że to jest zawód, który ma zaszyte
w sobie obowiązki społeczne. Nie musiałam
więc do tego dorastać. To było mi przekazane
z mlekiem matki, która też była adwokatem,
jej ojciec był sędzią, jego ojciec też był sędzią,
więc dla mnie to było oczywiste. Jest to również statutowo wpisane w rolę zawodową,
więc absolutnie samorząd i poszczególni adwokaci mają nie tylko prawo, ale po prostu
obowiązek społecznie się angażować. Jesteśmy
zawodem zaufania publicznego, mamy różne gwarancje prawne, które predestynują
nas do tej roli, żeby się tymi sprawami społecznymi zajmować. Nie tylko sprawami stricte
adwokackimi, czyli bronienia ludzi, reprezentowania ich przed sądem, ale w ogóle w debacie
publicznej.
Dostałaś nagrodę adwokatki roku. Właśnie
– jesteś adwokatem, czy adwokatką?
Adwokatką.
A końcówki mają znaczenie?
Mają. Śpiewaczka nie jest śpiewakiem. Są pewne uzusy językowe, które funkcjonują od dawna
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i nikt się im nie dziwi, ale w niektórych przypadkach idzie to jakoś wolniej.
A z czego to wynika? Od samych adwokatek słyszy się często: ja jestem adwokatem,
bo tak mówi ustawa, a adwokatka to jest
ciastko z kremem.
To bzdura.
Dlaczego mamy takie kompleksy?
Trzeba iść do przodu, nie zajmować się stereotypami. Myślę, że to jest kwestia uzusów
w języku, które należy powoli wypracowywać.
Nagroda adwokatki roku, której jesteś laureatką, została przyznana po raz pierwszy.
Uważasz, że jest potrzebna?
Tak. Myślę, że manifestuje się przez nią inny
sposób uprawiania zawodu – pomieszanie
działań stricte zawodowych z działaniami
społecznymi, których wrażliwość w jakimś
sensie wynika z cech kobiecych, jakimi są np.
większa empatia, otwarcie na drugiego człowieka, które buduje się również przez macierzyństwo (choć wcale nie musi się to odbywać
w ten sposób).
Pojawiają się takie głosy, że nie powinno być tego podziału płciowego. Co w ogóle sądzisz o takich inicjatywach, jak zespół
ds. kobiet, komórki kobiece w poszczególnych izbach, czy przy naczelnej radzie adwokackiej – czy to jest potrzebne?
To jest potrzebne tam, gdzie wciąż musimy wyrównywać niedobory. W takim
zawodzie, jak nasz, tzw. suwaki są nadal
potrzebne. 

ADW. ALEKSANDRA
BIERZGALSKA

Byłam przekonana, że nie ma adwokata, którego nie denerwowałyby
ulotki „profesjonalnej pomocy prawnej” wręczane z uporem przed
Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Ale jeden z kolegów wyznał
mi kiedyś, że jego nie denerwują. Co więcej – zbiera te ulotki za każdym
razem. W jakim celu? Kiedy przychodzi do niego klient żądający
pozwania Prezydenta, Unii Europejskiej czy 10 milionów złotych
odszkodowania za zwichniętą kostkę – kolega oznajmia ze spokojem:
„na taki problem moja kancelaria nic nie poradzi. Moja wiedza prawnicza
tu nie wystarcza. Ale dam Panu ulotkę prawdziwego profesjonalisty!”
Anegdota to jedno, ale prawdziwy problem
istnieje. Rynek odszkodowań to duże pieniądze, które trafiają w większości poza kręgi
adwokatury. Reklama – czy chcemy to przyznać czy nie – działa. Tym bardziej, że są kancelarie „odszkodowawcze”, które nie ograniczają się do rozdawania ulotek przed sądem.
Reklama stosowana jest niemal wszędzie,
ulotki, wizytówki, a czasami nawet umowy do podpisu wręczane są w szpitalach,
u mechaników samochodowych czy przez
pomoc drogową.
Kampania #odszkodowaniebezszkody
zainicjowana przez Komisję ds. wizerunku
jest oparta na idei wykorzystania reklamy
stosowanej przez konkurencję i odwrócenia
jej skutków. Kilkukrotnie władze adwokatury
podejmowały próbę walki z problemem kancelarii odszkodowawczych przez podkreślanie

profesjonalizmu adwokatów, długich lat zdobywania wykształcenia i trudów uzyskania tytułu
zawodowego. Jednak kampanie te nie odniosły
spektakularnego skutku. Faktem jest, że duża
część społeczeństwa nie dostrzega różnicy
między adwokatem a prawnikiem czy mecenasem. Faktem jest również, że w dzisiejszym
społeczeństwie niewiele osób czyta do końca przydługie opisy wykształcenia adwokata. W obecnie funkcjonującym, zabieganym
świecie, do większości odbiorców trafiają tylko
krótkie i bardzo zwięzłe komunikaty.
Wszechobecne na ulotkach hasło „profesjonalna kancelaria” skutecznie sugeruje, że mamy do czynienia z podmiotem
posiadającym gruntowne wykształcenie prawnicze. Prawda jest jednak taka, że kancelarię
odszkodowawczą może założyć każdy.
W kampanii przekazujemy prosty komu-

nikat: adwokaci nie mogą się reklamować.
Celem jest uruchomienie mechanizmu
czerwonej lampki – jeśli dostajesz ulotkę
z reklamą kancelarii – nie jest to kancelaria
adwokacka. Nie masz pewności, czy prowadząca ją osoba ma jakiekolwiek wykształcenie
prawnicze.
Kampania opiera się na kilkunastu dedykowanych planszach z krótkimi hasłowymi informacjami dotyczącymi różnic między adwokatami
a innymi podmiotami świadczącymi usługi prawne. Będzie prowadzona w środkach komunikacji
miejskiej wpisując się w organizowaną od dłuższego czasu akcję „Czy wiesz, że...” – Łódzcy
Adwokaci Radzą oraz w intrenecie – przez uruchomienie strony kampanii i działania w ramach social mediów. Kampania startuje 12 lutego 2018 r. Po więcej informacji zapraszam
na www.odszkodowaniebezszkody.pl 

11

WYDARZENIA

WYDARZENIA

Ruch #PayMeToo

i ekonomiczne prawa kobiet

ADW. JUDYTA
KASPERKIEWICZ

Mimo, że nowoczesne prawo szerzy zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, to w Polsce i całej
zachodniej kulturze przeważający patriarchalny model rodziny powoduje, że naruszane są ciągle
prawa ekonomiczne kobiet. Tradycyjny podział ról kobiet i mężczyzn dokonuje się na podstawie ich
uwarunkowań biologicznych i sprowadza się do uznania, że:
• żona i matka odpowiedzialna jest za sferę emocjonalną,
• mąż i ojciec sprawuje władzę i podejmuje decyzje.
W wyniku tak ugruntowanych schematów dochodzi do przeniesienia ich w obszar stosunków pracownik – pracodawca, a w efekcie ciąle powszechna jest dyskryminacja płacowa kobiet. O problemie
zaczęto mówić głośno dopiero kilka lat temu, a w ostatnich miesiącach wyjątkowo dużo słyszymy
o tym w mediach za sprawą ruchu społecznego #PayMeToo, który za misję obrał szerzenie wiedzy
o problemie luki płacowej i przyczynianie się do zmiany polityki płacowej wśród przedsiębiorców.
RUCHY SPOŁECZNE #METOO I #PAYMETOO
Mimo, że temat przemocy wobec kobiet od lat badany był przez specjalistów, to nie do końca znana
była skala problemu. Podnosiły się również głosy zaprzeczające istnieniu problemu dyskryminacji
płacowej i przemocy domowej. Tematem zaczęto powszechnie interesować się dopiero od czasu
amerykańskiego skandalu na tle seksualnym z udziałem Harveya Weinsteina, który wykorzystując
swoją pozycję w Hollywood przez lata molestował kobiety związane z amerykańskim przemysłem
filmowym. Kolejno na światło dzienne zaczęły wychodzić podobne informacje dotyczące innych
znanych mężczyzn. W związku z ich upublicznieniem w mediach społecznościowych rozwinął się
ruch społeczny solidaryzujący się z ofiarami molestowania #MeToo (pol. #JaTeż), a następnie pojawiła
się jego odmiana w postaci ruchu #PayMeToo (pol. #PłaćMiTeż). Ruch ten ma na celu zwrócenie
uwagi społeczeństwa na problem nierówności płac ze względu na płeć i walkę ze stereotypami, które
przyzwalają na nierówne traktowanie kobiet przez pracodawców.
PRAWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
Na płaszczyźnie międzynarodowej już ponad 60 lat temu wyrażono potrzebę wprowadzenia zasady
i praktyk równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za równowartościową pracę oraz dokonywania
obiektywnej, wolnej od dyskryminacji ze względu na płeć, wyceny wykonywanej pracy. Zapis ten
znalazł się w Konwencji w sprawie Równego Wynagrodzenia z 29 czerwca 1951 r., która weszła
w życie dwa lata później. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjęta przez Polskę w 2015 r. również zwraca uwagę na ten problem. Natomiast
w prawie krajowym art. 183c Kodeksu pracy gwarantuje, iż pracownicy mają prawo do jednakowego
wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
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DANE STATYSTYCZNE
Z wielu badań dotyczących sytuacji kobiet
i mężczyzn na rynku pracy wynika, że nierówności w płacach kobiet i mężczyzn różnią ̨ się ̨
w określonych grupach wydzielonych ze względu na wiek, wykształcenie, a także sektor
zatrudnienia.
W Polsce największa luka płacowa (z ang. gender pay gap, geneder wage
gap) występuje wśród osób w wieku
35–44 lata (11,2 %); w pozostałych grupach
wiekowych wartość nierówności waha się ̨
natomiast od 5,8 % do 7,8 %. Nierówności
w płacach pomiędzy sektorami zatrudnienia również znacznie się ̨ różnią ̨. Luka
płacowa w Polsce jest szczególnie wysoka
wśród osób pracujących w finansach i ubezpieczeniach (36,9 %), a także w górnictwie
(21,8 %) i przetwórstwie przemysłowym
(21,4 %). Natomiast sektory, w których luka
płacowa jest stosunkowo niska, to: kultura,
rozrywka i rekreacja (8,3 %), administracja
(2,3 %) oraz edukacja (1,6 %)1.
Z raportu GUS „Kobiety i mężczyźni
na rynku pracy 2016” wynika wciąż,
że w Polsce występuje luka w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami.
W październiku 2014 r. różnica ta wyniosła
764 zł. Przeciętne wynagrodzenie kobiet było
w 2014 r. o 17 %. niższe niż przeciętne wynagrodzenie mężczyzn. Wyjątkowo duże różnice
występowały wśród najlepiej zarabiających.
Jak wynika z raportu GUS, średnie wynagrodzenie 10 % najlepiej zarabiających kobiet

stanowiło 77 % średniego wynagrodzenia
najlepiej zarabiających mężczyźni. W przypadku 5 % najlepiej zarabiających ta relacja była jeszcze mniej korzystna dla kobiet
i wynosiła 73 %2.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli
z 2013 r. aż o 15% więcej zarabiają specjaliści mężczyźni zatrudnieni w urzędach centralnych, a o 6% więcej zarabiają referenci
mężczyźni zatrudnieni w ministerstwach.
W urzędach centralnych, wojewódzkich
i spółkach komunalnych mężczyźni częściej
korzystają ̨ też z dodatkowych świadczeń,
np. służbowego telefonu, laptopa, ryczałtu na paliwo, itp. W samorządach kobiety częściej korzystają ̨ z dofinansowania
nauki.
ROZWIĄZANIA PROBLEMU
Wśród propozycji dążących do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy wymienić można
odpowiedni wybór zawodu i edukacji wśród
kobiet, doskonalenie umiejętności cyfrowych,
częstsze zatrudnianie kobiet na stanowiskach kierowniczych, zwiększenie zatrudnienia kobiet (udział %), szerzenie elastycznego
czasu pracy (znacznie bardziej popularnego
w krajach Europy Zachodniej) oraz przejrzystą politykę płacową przedsiębiorstw.
Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby oczywiście rozpoczęcie zmian od wdrożenia powyższych propozycji w sektorze publicznym,
a następnie ich dalsze powielanie w sektorze
prywatnym.

Kobiety powinny również odważyć
się na stawianie wyższych wymagań
płacowych swoim przyszłym pracodawcom, bo brak wiary w siebie również stanowi
problem.
Przykładem przejrzystej polityki płacowej jest przypadek Wielkiej Brytanii, gdzie
zgodnie z prawem wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników mają obowiązek opublikować
różnicę w wynagrodzeniach i premiach
mężczyzn i kobiet. W kwietniu 2018 r.
minął termin na wykonanie tego obowiązku i spośród 10 016 brytyjskich przedsiębiorstw aż 78% płaci mężczyznom więcej
niż kobietom. Najbardziej sprawiedliwe
wynagrodzenie wykazują przedsiębiorcy
w branży spożywczej, a najmniej sprawiedliwe są instytucje finansowe i banki. Więcej
mężczyznom płacą też duże przedsiębiorstwa technologiczne tj. Facebook, Apple
czy Google.
PODSUMOWANIE
Pozytywne skutki inicjatywy #PayMeToo już
można dostrzec. Warto kontynuować te działania i wziąć przykład z tych krajów, które zaczynają radzić sobie z problemem. Podstawą musi
być jednak wola współpracy wszystkich zaangażowanych w kształtowanie rynku pracy. 

_____
1
E. Cukrowska-Torzewska, Luka płacowa w Polsce, INFOS,
Biuro Analiz Sejmowych, nr 19(179), 2014.
2
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa 2016, s. 19.
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pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy
legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania
zawodów”

Zawody zaufania publicznego

Jednym głosem!

ADW. PIOTR KASZEWIAK

6 czerwca 2018 r. z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się pierwsze ogólnopolskie
spotkanie organizacji regionalnych zrzeszających samorządy tychże
zawodów, tj. adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców
prawnych, inżynierów budownictwa, doradców podatkowych,
komorników, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych,
pielęgniarek i położnych, aptekarzy oraz współpracujących
z samorządami stowarzyszeń: Łódzkiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Fizjoterapeutów,
Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.

Dzięki staraniom organizatorów po raz pierwszy w historii w siedzibie Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa spotkali
się ze sobą przedstawiciele porozumień regionalnych samorządów zawodów zaufania
publicznego, a mianowicie:
• Forum Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego w Krakowie
• Łódzkie Porozumienie Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego
• Mazowieckie Forum Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego
• Opolskie Porozumienie Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego
• Śląskie Forum Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego
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• Warmińsko-Mazurskie Forum
Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego
• Wielkopolskie Porozumienie
Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego
Zebrani wyrazili wolę budowy ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego,
które reprezentują rzeszę ponad 720 tys. ich
członków wykonujących zawody zaufania
publicznego.
Obrady uwieńczyło przyjęcie wspólnego
stanowiska:
Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania

PISMO IZBY ADWOKACKIE J W ŁODZI

Publicznego postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu
podmiotami, w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji
i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych
inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności
zawodowej zawodów zaufania publicznego,
prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności
zawodowej oraz szczególnej roli społecznej
i misji tych zawodów. Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym
samorządów zawodów zaufania publicznego

©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ (4)

Po zakończeniu formalnych obrad
przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów spotkali się w Łódzkim Domu
Kultury im. Marsz. J. Piłsudskiego, gdzie
w godzinach wieczornych wysłuchali
pasjonującego wykładu redaktora Marka
Zająca (dziennikarza i publicysty oraz historyka specjalizującego się w tematyce społecznej). W czasie wykładu red. M. Zając z właściwą sobie erudycją i znawstwem zagadnień
publicznych podzielił się z zebranymi nie tylko wiedzą na temat historycznego znaczenia
samorządności zawodowej, ale także swoimi
refleksjami na temat odbioru społecznego
samorządu i naszych zawodów, uwrażliwił
zebranych na współczesne wyzwania i odpowiedzialność, przed jakimi staje dziś cała polska inteligencja. Doskonale przyjęty – pełen
humoru i życzliwych rad portret samorządności
zawodowej – „tchnął wiatr w żagle zgromadzonych”, jak doskonale ujął to organizator
Ogólnopolskiego Spotkania Samorządów
Zawodowych i prowadzący wieczór Dziekan

©©ARCHIWUM ORA ŁÓDŹ (4)

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
adw. Jarosław Z. Szymański.
W drugiej części spotkania wieczornego
przedstawiciele samorządów zawodowych
integrowali się przy utworach muzycznych,
które wykonywały, w sposób niebywale profesjonalny, dwa zespoły składające
się z muzykujących architektów łódzkich
i warszawskich.
Zważywszy na doskonałą atmosferę towarzyszącą zorganizowanemu spotkaniu i wspólne
stanowisko przyjęte w uchwale, nie może być
wątpliwości, że otworzyło ono nowy rozdział
w historii polskiej samorządności zawodowej
zawodów obdarzanych przymiotem zaufania
publicznego. 

Festiwal Filmowy
ADW. MICHAŁ
WOJTYSIAK

W tym roku przypada 100-letnia rocznica powstania nowoczesnej adwokatury polskiej.
Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi postanowiła uczcić tę rocznicę między innymi poprzez
organizację Festiwalu Filmów Prawniczych.
Przy współudziale Kina Bodo, w którym od marca odbywają się seanse festiwalowe, prezentujemy filmy, w których można zobaczyć adwokata w różnych sytuacjach, miejscach i czasach.
Nawiązując do odzyskania niepodległości przez
nasz kraj postaraliśmy się, aby w prezentowanym
repertuarze znalazły się głównie filmy polskie,
odnoszące się do polskich realiów świata prawniczego, postaw prawników i ludzi go tworzących.
Festiwal rozpoczął się od prezentacji mało
znanego filmu Krzysztofa Kieślowskiego „Bez
końca” opowiadającego historię pewnego nieżyjącego adwokata, jego rodziny oraz procesu
politycznego z okresu Solidarności. W filmie
opartym na scenariuszu napisanym przez adwokata Krzysztofa Piesiewicza, szczególnie przyciągała rola Aleksandra Bardiniego grającego
starego adwokata. Prezentowany film przybliżył
nam realia wykonywania zawodu w latach 80.
w czasach tuż przed stanem wojennym, wszelkie
problemy i postawy ludzkie oraz przeciwności
w życiu ludzi tamtego okresu. Po filmie odbyła się
dyskusja z udziałem mecenasa Rafała Kasprzyka,
który opowiedział nam o procesach politycznych
w PRL-u i roli adwokatów w tych procesach. Nasz
gość opowiedział nam o znanych adwokatach
broniących w tamtych procesach, o internowaniu
adwokatów oraz o sposobach walki z systemem.
Kolejnym filmem, którego projekcja odbyła się
w kwietniu, był „Krótki film o zabijaniu” także w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Mimo ogromnego ładunku emocjonalnego towarzyszącego
filmowi i powadze poruszanego w nim problemu,
wspaniała pogoda w niedzielne popołudnie wpłynęła na mizerną frekwencję tego dnia (w związku
z tym film obejrzało tylko kilkanaście osób). Nie
zagłębiając się w fabułę filmu znaną wszystkim,
mogę dodatkowo tylko napisać, że po raz kolejny po jego obejrzeniu czułem się wstrząśnięty,
a jednocześnie utwierdzony w stanowisku przeciwnika kary głównej. Po filmie w niewielkim,
acz zacnym gronie (Dziekan Jarosław Szymański,
Sędzia Tomasz Krawczyk) porozmawialiśmy na temat kary śmierci w kontekście pojawiających się

Masz prawo
do Adwokata

w społeczeństwie głosów dotyczących jej przywrócenia. Przedstawiliśmy historię wykonywania
kary śmierci w Polsce oraz zasadność i sens jej
stosowania.
W pięknym zaś maju zaprezentowaliśmy film
Brada Furmana „Prawnik z lincolna” ze znakomitą
rolą Mathewa McConaugheya grającego adwokata, pracującego w ruchomej kancelarii znajdującej
się w pięknym samochodzie marki Lincoln. Tym
razem tytuł oraz „zagraniczność” filmu wpłynęły
bardzo pozytywnie na frekwencję publiczności.
Obejrzeliśmy opowieść o pracy amerykańskiego
adwokata świetnie obeznanego z realiami amerykańskiego systemu sprawiedliwości, świadczącego błyskotliwą i skuteczną pomoc prawną dla
klientów. Film wyjaśniał wiele zależności pomiędzy ludźmi w pracy prawnika oraz pokazał jego
rolę w systemie prawnym. Po obejrzeniu filmu
widzowie odbyli dyskusję nad różnicami w wykonywaniu zawodów przez adwokatów polskich
i amerykańskich. Poruszono problem dostępności
klienta do prawnika, a także dostępności młodych
prawników do zawodu adwokata. Wskazano także na różnice w zakresie reklamowania się prawników i zasad etycznych wykonywania zawodu.
Trzecia projekcja wskazała także, że festiwal
uzyskał stałych widzów oraz pewne zainteresowanie ze strony publiczności.
Następne projekcje w ramach festiwalu „Masz
prawo do adwokata” odbędą się po wakacjach.
I tak w dniach:
• 23 września 2018 r. o godz. 17 obejrzymy „W ułamku sekundy” reż. Fatih Akin,
2017 Francja – Niemcy,
• 21 października 2018 r. o godz. 17 zobaczymy „Sprawę Gorgonowej” reż. Janusz
Majewski, 1977 Polska,
• 18 listopada 2018 r. o godz. 17 obejrzymy
„Bezmiar Sprawiedliwości” reż. Wiesław
Saniewski, 2006 Polska,
• 9 grudnia 2018 r. o godz. 17 zakończymy
festiwal filmem „Lincz” reż. Krzysztof
Łukaszewicz, 2010 Polska.
Mam nadzieję, że w drugiej części roku
w realiach nadchodzącej jesieni i zimy znajdą Państwo czas, by odwiedzić nasz festiwal
i obejrzeć prezentowane filmy. Myślę, że warto.
Serdecznie zachęcam i zapraszam. 
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Refleksja
nad jubileuszem

ADW. JAROSŁAW
SZYMAŃSKI

DZIEKAN OKRĘGOWEJ RADY
ADWOKACKIEJ W ŁODZI

1918-2018

Obchodzimy jubileusz stulecia odrodzonej w 1918 r. Adwokatury Polskiej.
Jest to moment satysfakcji z dotychczasowej historii Adwokatury jako
instytucji życia publicznego, prawnego porządku Rzeczypospolitej
Polskiej, jej dokonań i roli społecznej, ale również powód do zadumy
i pogłębionej refleksji na temat obecnej kondycji i przyszłości.
Bez zbytniej emfazy, patosu i samouwielbienia, możemy jako członkowie Adwokatury
być dumni z jej historii i roli publicznej, jaką
odegrała w nowożytnych dziejach państwa polskiego. Powinniśmy też być dumni z postaci,
które na przestrzeni pokoleń ją tworzyły.
Nie może być kwestionowana rola
propaństwowa i patriotyczna odrodzonej na mocy dekretu Naczelnika Państwa Polskiego Adwokatury w okresie budowy niepodległego bytu państwowego po 123 latach
niewoli i postawa przeważającej większości
adwokatów oraz danina krwi, jaką członkowie
palestry oddali w czasie II wojny światowej,
ponosząc wśród środowisk inteligencji polskiej gigantyczne straty biologiczne. W okresie PRL-u Adwokatura od procesów politycznych Poznania 1956 r., poprzez Radom i Ursus
1976 r., aż po czas powstania NSZZ Solidarność
i noc stanu wojennego broniła ciemiężonych
i prześladowanych przez władzę komunistyczną, upominała się o prawa robotników, wolności obywatelskie i prawa człowieka. W owym
okresie zdała egzamin z patriotyzmu, demokracji i dojrzałości obywatelskiej. Adwokatura jako
instytucja życia społecznego, a także zawód
adwokata, cieszyła się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. Po 1989 r. Adwokatura
z takim dorobkiem i wysoką pozycją wkroczyła
wraz z całym społeczeństwem w nowy, demo-
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kratyczny ład suwerennej Rzeczypospolitej
Polskiej i…
Obserwujemy od około dwóch dekad proces degradacji roli i zaniku estymy społecznej
Adwokatury oraz wieloaspektowej pauperyzacji zawodu adwokata. Z pewnością zjawisko to jest złożone i wieloprzyczynowe. Próba
opisania jego etiologii nie jest łatwa. Można
jednak przyjąć, iż zbiegły się przyczyny o charakterze politycznym, społeczno-kulturowym
i ekonomicznym.
Wola polityczna w szerszym aspekcie
przeobrażeń społecznych spowodowała
komercjalizację procesu nauczania na wyższych uczelniach – student stał się klientem, co zniekształciło ideę i istotę studiów
wyższych, sprzedawano marzenia, rozbudzano oczekiwania na odnalezienie się absolwentów na rynku pracy i roszczenia, nie zważając na nadprodukcję absolwentów uczelni
wyższych różnego typu, statusu i proweniencji.
Efekt nastąpił – nadprodukcja absolwentów
uczelni wyższych, także prawników. W tym
ogólnonarodowym nieszczęściu, choć w statystykach zaczęliśmy przewodzić Europie w ilości
osób z wykształceniem wyższym, przydarzyło
się nieszczęście dla Adwokatury oraz poziomu
i jakości usług prawnych, tj. otwarcie zawodu, a następnie tzw. deregulacja. Generalnie
polegały one na przejęciu przez państwo
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egzaminów, m.in. na aplikację adwokacką
i egzaminów adwokackich, co spowodowało
zwiększenie ich zdawalności za cenę obniżenia kryteriów merytorycznych i intelektualnego
poziomu egzaminów. Doszło do tego, że zlikwidowano egzaminy ustne zastępując je testami i pracami jedynie pisemnymi tak, jakby
według ustawodawcy adwokat nie musiał
posługiwać się sprawnie słowem mówionym.
Odstąpiono od egzaminu ustnego jako formy
intelektualnego spotkania zdającego z egzaminatorami, którzy tylko w ten sposób mogli poznać i prawidłowo ocenić formację intelektualną egzaminowanego, jego osobowość, kulturę
osobistą i kulturę słowa, wiedzę ogólną i prawniczą. Tzw. otwarcie adwokatury polegało również na poszerzeniu ścieżek dojścia do zawodu
adwokata bez odbycia aplikacji adwokackiej.
Omówione procesy doprowadziły do geometrycznego wzrostu ilości adwokatów i zaistnienia socjologicznego efektu wielkich liczb,
z wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami w zakresie organizacyjnym na wszystkich
polach działania samorządu adwokackiego
oraz identyfikacji ze środowiskiem i poczuciu
wspólnoty adwokackiej.
Całkiem innym zjawiskiem, które odmieniło
sytuację konkurencji na rynku usług prawnych,
była dążność ustawodawcy do konsekwentnego, sukcesywnego przekazywania radcom

Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie statutu
tymczasowego Palestry Państwa Polskiego

prawnym uprawnień zawodowych dotychczas
właściwych i przynależnych jedynie adwokatom, co finalnie spowodowało istnienie dwóch
zawodów o tożsamych kompetencjach. Nie bez
wpływu na sytuację ekonomiczną adwokatów
pozostaje również działalność na rynku usług
prawnych różnego typu firm prawniczych,
w szczególności tzw. kancelarii odszkodowawczych, które często stosują praktyki nieuczciwej konkurencji wobec adwokatów i radców
prawnych.
Nie jesteśmy również sami bez winy jako
organizacja życia publicznego i środowisko
zawodowe. Należy uderzyć się w pierś i zważyć na nasze błędy, a przede wszystkim zaniechania. Przejawiały się one poczuciem ogólnego dobrostanu przez wiele kadencji władz
naczelnych Adwokatury. Przejawiały się także brakiem aktywności na polu publicznym,
począwszy od zaniedbań w sferze legislacji
w sprawach dotyczących Adwokatury i wymiaru sprawiedliwości, poprzez brak koncepcji komunikacji społecznej i dotarcia do społecznej świadomości. Brak ten widoczny był
również w edukacji na temat roli naszego
zawodu w celu eliminowania negatywnych
opinii, uprzedzeń i stereotypów społecznych
dotyczących zawodu adwokata, po zbytnią
pobłażliwość wobec przypadków patologii
i brak determinacji w poprawie nie do koń-

ca wydolnych i sprawnych obszarów funkcjonowania samorządu adwokackiego,
jak sądownictwo dyscyplinarne. Adwokatura
z tak potężną tradycją, etosem i dojrzałością
samorządową nie była w stanie przez lata
90. XX wieku i prawie dwadzieścia lat XXI wieku osiągnąć sukcesu takiego, jaki z żelazną
konsekwencją wypracowali wspomniani już
wcześniej, jako samorząd prawniczy i profesja
– radcy prawni.
Dziś w 100-lecie Adwokatury, borykamy się
jako środowisko zawodowe z pauperyzacją materialną, znaczącą utratą zaufania społecznego,
konkurencją na rynku usług prawnych, również
nieuczciwą, brakiem perspektyw zawodowych
części młodych adwokatów, zjawiskiem odchodzenia z czynnego wykonywania zawodu lub
występowania z Adwokatury.
Władze Adwokatury Polskiej muszą znaleźć
w sobie determinację, siłę woli i charakteru
oraz kreatywności, aby wiele rzeczy uczynić
dla dobra Adwokatury i interesu publicznego,
które czynić jeszcze można i należy. Generalnie
dotyczą one obszarów, o których wspomniano w kontekście wieloletnich zaniechań.
Pamiętajmy o nadchodzących wyzwaniach,
jak pomysł wprowadzenia aplikacji uniwersyteckiej, który zmierza do osłabienia samorządu adwokackiego i odejścia od modelu
aplikacji jako nauki rzemiosła zawodowego

w kancelarii, w oparciu o fundamentalną relację patron-aplikant, jak powracająca co jakiś
czas dążność do przejęcia przez państwo sądownictwa dyscyplinarnego, jak konieczność
odbudowy autorytetu społecznego zawodu
adwokata, jak potrzeba wprowadzenia nowoczesnej i kreatywnej komunikacji społecznej,
jak budowa w przestrzeni publicznej trwałych
instytucjonalnych relacji z publicznymi partnerami Adwokatury.
Adwokatura jako instytucja polskiego życia
publicznego, dzieliła losy całego narodu i przeszła potężne wstrząsy polityczne, społeczne
i cywilizacyjne, a jednak przetrwała. Ta oczywista prawda historyczna jest źródłem nadziei.
To, czy i w jakiej kondycji Adwokatura Polska
przetrwa przez kolejne lata i dekady, w dużej
mierze zależy od Nas samych. Od codziennej
pracy zawodowej każdego z Nas, jego etyki,
aktywności publicznej, opinii, jaką kształtujemy w wymiarze indywidualnym, jak również
zbiorowym jako organizacja.
Z nadzieją i świadomością koniecznych
zmian, życzmy sobie samym, dostojnej
Jubilatce i społeczeństwu kolejnych 100 lat
niezależnej, samorządnej, wolność obywatela ubezpieczającej, o wysokich standardach
humanistycznych, intelektualnych i profesjonalnych oraz moralno-etycznych Adwokatury
Polskiej. 
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Z prac
legislacyjnych...

DR ADW. MAGDALENA
MATUSIAK-FRĄCCZAK

Aktualnie trwają prace nad kilkoma projektami legislacyjnymi, które
powinny wzbudzić zainteresowanie samorządu adwokackiego i jego
członków. Pokrótce przedstawię te z nich, które uważam za najważniejsze.
KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
W dniu 25 maja 2018 r. na stronie Rządowego
Centrum Legislacji opublikowano rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Celem projektu zasadniczo jest ochrona
informacji niejawnych, ale niejako przy okazji
projektodawca postanowił „pomajstrować”
przy tajemnicy zawodowej i wprowadzić taki
oto przepis:
Art. 2611 k.p.c.:
§ 1. Osoby obowiązane do zachowania
w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli
tajności „zastrzeżone” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą
odmówić zeznań co do okoliczności, na które
rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią
inaczej.
§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej mogą być przesłuchiwane co do faktów
objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie
innego dowodu. Do osób zobowiązanych do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy,
o których powzięły wiadomości ze względu na wykonywane czynności notarialne stosuje
się art. 18 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz
z 2018 r. poz. 398).
§ 3. Zwolnienie dziennikarza od obowiązku
zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych umożliwiających identyfikację autora
materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również
identyfikację osób udzielających informacji
opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie
powyższych danych.
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§ 4. W wypadkach przewidzianych w § 1, 2 i 3 sąd
przesłuchuje taką osobę na posiedzeniu przy
drzwiach zamkniętych. Nie dotyczy to wypadku,
gdy zwolnienie z tajemnicy nastąpiło na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 3 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617 i 650),
art. 14 ust. 2 pkt 3 lub art. 14 ust. 3 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1318 i 1524), w przewidzianym przez te ustawy zakresie i przy braku wskazanego w nich
sprzeciwu.
§ 5. Jeżeli zwolnienie z tajemnicy nastąpiło na podstawie i na zasadach, o których mowa
w § 4 zdanie drugie, okoliczności objęte tajemnicą, które zostały ujawnione na rozprawie z wyłączeniem jawności, mogą być rozpowszechniane
publicznie przez osobę, której zgoda była wymagana do zwolnienia z tej tajemnicy.
Jak widać, mamy do czynienia z kalką z postępowania karnego. Trudno się doszukać jakiegokolwiek argumentu, który przemawiałby za zwolnieniem adwokata z tajemnicy zawodowej
w postępowaniu cywilnym. Nie należy tracić
z pola widzenia faktu, że postępowania karne
i cywilne służą różnym celom. Przenoszenie
rozwiązań prawnokarnych do postępowania
cywilnego w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny godzi w jeden z fundamentów wykonywania naszego zawodu.
USTAWA O NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ
Projekt jest obecnie na etapie prac komisji sejmowej jako projekt poselski (autorstwa posłów
Platformy Obywatelskiej). Do projektu wprowadzane są poprawki, których autora nie sposób
wskazać. Przedstawię teraz najważniejsze, a zarazem najniebezpieczniejsze zmiany z punktu
widzenia zawodu adwokata:
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1. Wersja pierwotna zakładała, że nieodpłatna
pomoc prawna będzie przysługiwała każdemu obywatelowi, a nie, jak dotąd, wybranym kategoriom obywateli. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jaki wpływ miałoby to na,
i tak już niewydolny, rynek odpłatnych porad
prawnych, choć autor projektu naiwnie (?)
twierdzi, że projekt nie będzie miał żadnych
skutków ekonomicznych. W pracach komisji
nieco zmodyfikowano ten wymóg poprzez
stwierdzenie, że nieodpłatną pomoc będzie
mogła uzyskać osoba, której nie stać na płatną poradę. Lepiej? Ależ skąd. Stan finansowy
takiej osoby w ogóle nie będzie badany, gdyż
podstawą udzielenia pomocy będzie pisemne
oświadczenie o krótkiej treści, że dana osoba
nie ma środków na usługę prawną. W pierwszej wersji tej poprawki wprowadzono nawet
zapis, że oświadczenie jest składane ze świadomością odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, ale na dalszym etapie
prac komisyjnych zrezygnowano z tego rygoru.
2. Jeżeli dany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest wyjątkowo popularny i nie wszyscy
uprawnieni będą mogli skorzystać z porady
w ciągu 4-godzinnego dyżuru, wówczas starosta będzie mógł wydłużyć godziny pracy punktu do 5 godzin dziennie. Dla osób, które już być
może naiwnie zaczęły się cieszyć – w projekcie
nie przewidziano podwyższenia wynagrodzenia za dodatkowe godziny, więc ta piąta godzina będzie nieodpłatna w pełnym tego słowa
znaczeniu (w tym dla świadczeniodawcy). A kiedy już ustawodawca zobaczy, że usługodawcy
(adwokaci) godzą się siedzieć w punkcie 5 godzin w cenie 4, to dlaczego miałby nie obniżyć
wynagrodzenia i stwierdzić, że mogą tam przebywać 5 godzin w cenie 3? A potem 2, a potem...
Pozostaje pytanie, czy my – samorząd, jak i poszczególni jego członkowie, godzimy się na to? 

ADW. KAMIL SZMIDT

Udało się!

O sekcjach praktyków prawa i nie tylko

Od czasu pierwszej publikacji dotyczącej sekcji
praktyków prawa już trochę minęło. Jeszcze
w 2014 r. na łamach portalu prawnik.pl ukazał
się artykuł „Potrzebne sekcje w warszawskiej
ORA”, a następnie kolejny „Adwokaci muszą
się dokształcać”. Artykuły ukazały się w czasie,
kiedy żywotnie dyskutowano o zadaniach
i celach, jakie samorząd adwokacki powinien
wypełniać.
W tę debatę zaczęli się coraz aktywniej włączać młodzi adwokaci, wtedy jeszcze mający 2–3 lata wykonywania zawodu. Zaczęliśmy poszukiwać najogólniej „narzędzi”, które mogą dostarczyć okręgowe
rady adwokackie, aby adwokaci mogli lepiej wykonywać swoje obowiązki.
Dostęp do specjalistycznych szkoleń wydawał się oczywistą kwestią. Zgodnie przecież z art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo o Adwokaturze, podstawowym celem samorządu jest tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury. Tym podstawowym zadaniem jest świadczenie usług prawnych, czyli pomoc obywatelom w ochronie ich słusznych praw. Trzeba powiedzieć, że historia zatoczyła
pewne koło. Otóż dyskusje o potrzebie powołania sekcji praktyków prawa (zwanych też tematycznymi)
toczyły się głównie w gronie młodych adwokatów. Z drugiej jednak strony cały pomysł ich powołania
wyrósł z potrzeby odpowiedzi na pytanie „płacę składkę członkowską, co chciałbym otrzymać w zamian?”. Wydaje się, iż zbudowanie całego projektu, programu sekcji praktyków prawa na kanwie
prawidłowo postawionego pytania i znalezienia odpowiedzi na nie, przesądziło o popularności
sekcji w Izbie Warszawskiej. To pytanie zostało postawione na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej
w Warszawie w październiku 2014 r. i ponownie nie tak dawno w kwietniu 2018 r. Gdy dawniejsze
uchwały zmierzały do ograniczenia wysokości składki, w kwietniu 2018 r. po raz pierwszy od paru lat
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie postanowiło nieznacznie podnieść składkę z kwoty
120 zł do 135 zł, w uzasadnieniu uchwały wskazując jednocześnie, jakie cele z tej podwyższonej składki
mają być realizowane, w tym wskazując, iż kwota 5 zł miesięcznie ma być przeznaczona na zwiększony
budżet Komisji ds. sekcji tematycznych. Tym razem to nie młodzi adwokaci, grupa „zapaleńców”,
postanowiła zadać to pytanie Zgromadzeniu, a uczynili to niezwykle doświadczeni adwokaci z wieloletnim stażem. Projekt podwyższenia składki został przygotowany przez adw. Witolda Kabańskiego
(Prezesa Sądy Dyscyplinarnego) oraz adw. Krzysztofa Stefańskiego (Rzecznika Dyscyplinarnego),
bez udziału osób zaangażowanych w działalność sekcji tematycznych. Czy zatem sekcje 
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praktyków prawa stale zadomowiły się
w Warszawskiej Adwokaturze? Niewątpliwie
cieszy, że otrzymały one wsparcie nie tylko finansowe, ale i tak symboliczne ze strony starszych kolegów.
Czym zatem są sekcje praktyków prawa i jakie
korzyści dla adwokatów z nich płyną? Zgodnie
z regulaminem organizacji i funkcjonowania
okręgowych rad adwokackich, sekcja może zostać powołana przez radę z własnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej 30 członków izby.
Przedmiotem działania sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń
zawodowych ich członków w określonej dziedzinie prawa. W ramach sekcji organizowane są liczne wydarzenia służące podnoszeniu
kwalifikacji oraz jakości doskonalenia zawodowego przez adwokatów, stwarzające szerokie możliwości wymiany doświadczeń. Celem
sekcji jest również dbałość o wizerunek i promocję adwokatów jako specjalistów w wybranych dziedzinach prawa, a także wzmacnianie
integracji środowiska adwokackiego. Sekcje
odgrywają znaczącą rolę opiniodawczą oraz
projektodawczą w procesach legislacyjnych.
Członkostwo i praca w nich są oparte o zasady transparentności i dobrowolności, a także
zapewnieniu równego dostępu wszystkim
zainteresowanym. Co ważne, jest to ruch oddolny, tzn. członkowie sekcji sami organizują
szkolenia, poszukują prelegentów, podejmują
współpracę z innymi podmiotami kooperującymi, a także dokonują własnych wyborów
władz sekcji. Przyjęta dobra praktyka w ramach
struktury okręgowej rady adwokackiej zakłada
oczywiście nadzór nad funkcjonowaniem sekcji, niemniej wybory członków są honorowane,
o ile nie budzą jakiś zasadniczych zastrzeżeń.
Projekt umożliwia zdecentralizowanie procesu
decyzyjnego i zwiększenie zasięgu, ilości i jakości szkoleń, poprzez szersze zainteresowanie
życiem samorządowym adwokatów. Wreszcie
umożliwia niejako „szycie” szkoleń na właściwą
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miarę w sytuacji, gdy przygotowywane są one
przez osoby specjalizujące się w wybranych
gałęziach prawa.
Co istotne, członkiem sekcji może być zarówno adwokat, jak i aplikant adwokacki.
Uczestnictwo w sekcji jest nieodpłatne. Także
członkowie innych izb adwokackich, radcowie
prawni oraz prawnicy zagraniczni mogą brać
udział w szkoleniach i spotkaniach sekcji jako
członkowie niezrzeszeni. W modelowych zasadach funkcjonowania sekcji przyjęto zasadę
rotacyjności władz, przewidującą roczną lub
dwuletnią kadencję przewodniczącego sekcji
z możliwością jej odnowienia na kolejny rok
i obowiązkowej przerwy w pełnieniu tej funkcji
przez okres kolejnego roku. Co więcej, wiele
sekcji już obecnie współpracuje z partnerami
zewnętrznymi w organizacji szkoleń. Przyjęto
elastyczne zasady funkcjonowania sekcji,
które pozwalają nadawać ramy formalne tej
współpracy poprzez zapraszanie przedstawicieli innych środowisk i świata nauki do pracy
w sekcji poprzez kategorię sympatyka czy rady
programowe.
Obecnie przy ORA w Warszawie działają następujące sekcje:
• Sekcja Arbitrażu i Mediacji,
• Sekcja Praw Człowieka,
• Sekcja Prawa Administracyjnego
i Sądowo-Administracyjnego,
• Sekcja Prawa Amerykańskiego
i Brytyjskiego,
• Sekcja Prawa Autorskiego i Nowych
Technologii,
• Sekcja Prawa Bankowego i Finansowego,
Sekcja Prawa Gospodarczego
i Handlowego,
• Sekcja Prawa i Postępowania Cywilnego,
• Sekcja Prawa i Postępowania Karnego,
• Sekcja Prawa Mediów i Reklamy,
• Sekcja Prawa Medycznego
i Farmaceutycznego,
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekcja Prawa Nieruchomości,
Sekcja Prawa Odszkodowawczego,
Sekcja Prawa Podatkowego,
Sekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych,
Sekcja Prawa Sportowego,
Sekcja Prawa Rodzinnego,
Sekcja Prawa Ukraińskiego,
Sekcja Prawa Upadłościowego
i Restrukturyzacyjnego,
Sekcja Prawa Własności Przemysłowej,
Sekcja Prawa Zamówień Publicznych,
Sekcja Prawa Drogowego,
Sekcja Prawa Mody.

Program cieszy się sporym zainteresowaniem środowiska. Dotychczas zainteresowanie przystąpieniem do sekcji wyraziło blisko
1200 adwokatów i aplikantów adwokackich.
Wyrazem zainteresowania jest szereg wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez sekcje oraz liczne stanowiska i opinie legislacyjne, przygotowane na zlecenie
różnych podmiotów (w tym także NRA). Sekcje
tworzą niewątpliwe także platformę networkingową dla samych adwokatów i aplikantów
adwokackich.
Tytułem podsumowania można wskazać, iż w roku 2016 r. w Izbie Warszawskiej sekcje zorganizowały 28 różnych wydarzeń (szkoleń, konferencji, warsztatów), a przedstawiciele
sekcji wzięli udział jako wsparcie merytoryczne lub paneliści w dalszych 11 wydarzeniach
o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym.
Opracowano także 10 stanowisk i projektów
uchwał. W 2017 r. w Izbie Warszawskiej sekcje zorganizowały już 37 różnych wydarzeń,
a przedstawiciele sekcji wzięli udział w dalszych ośmiu, opracowano 10 stanowisk i opinii
legislacyjnych.
Tematyka szkoleń, warsztatów i konferencji była zróżnicowana. I tak jedynie przykładowo Sekcja Prawa Gospodarczego

i Handlowego (we współpracy z Sekcją Prawa
Bankowego i Finansowego bądź Sekcją
Prawa Amerykańskiego i Brytyjskiego) zorganizowała konferencje i debaty eksperckie
poświęcone: „Aspektom prawno-gospodarczym prowadzenia działalności gospodarczej w USA”, „Spotkanie trzech sekcji
praktyków prawa”, poświęcone tematyce
umów procesowych oraz procedurze ujawnienia informacji w toku postępowania dowodowego (tzw. „discovery”), „Sukcesji uniwersalnej przy podziale spółki przez wydzielenie”,
„Kredytom hipotecznym – planowanym zmianom w prawie”. Dalej Sekcja przeprowadziła
cykl warsztatów poświęconych zagadnieniu
opinii biegłego w postępowaniach gospodarczych, zwolnienia od kosztów sądowych
przedsiębiorców, wniosku o przywrócenie
terminu w postępowaniu cywilnym. Sekcja
aktywnie działała na polu kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie obcej organizując cykl szkoleń w tym zakresie
z uznanymi praktykami i sędziami liniowymi.
Nadto, sekcja podjęła współpracę z Instytutem
Alleranda oraz Katedrą Prawa Handlowego,
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Sekcja pozostaje także partnerem wydarzenia „Otwarte Posiedzenia Katedry
Prawa Handlowego”, w ramach którego obyła
się seria spotkań: „O metodzie badania prawa
handlowego”, „Minority Shareholdings among
Competitors and their Effect on Competition”,
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego a proces
M&A – oczami skromnego praktyka”, „Online
Finance for Small and Medium-Sized
Companies”.
Sekcja Praw Człowieka angażowała się
w spotkania poświęcone tematyce: „Anatomii
kryzysu konstytucyjnego, „Warunków dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka – jak skutecznie wnieść
skargę do Strasburga”, „Adwokat – obrońca
praw człowieka”, „Roli adwokatów w ochro-

nie praw i wolności jednostki w warunkach
kryzysu konstytucyjnego”, „Wymiaru sprawiedliwości w Polsce – refleksja na kanwie
raportu Komisarza Praw Człowieka Rady
Europy”, zagadnieniu brutalności funkcjonariuszy Policji wobec osób pozbawionych wolności (powołała w tym celu zespół roboczy
w ramach Sekcji). Sekcja nawiązała kontakt
z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
Pełnomocnikiem Komendanta Głównego
Policji ds. Ochrony Praw Człowieka,
jak również uzyskano dane w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczące zagadnienia brutalności Policji oraz opracowano ankietę skierowaną do adwokatów praktykujących
w sprawach karnych.
Sekcja Prawa i Postępowania Karnego organizowała szkolenia poświęcone: tematyce
nowelizacji kpk i niektórych innych ustaw,
aspektom karnoprocesowym tzw. ustawy
antyterrorystycznej, postępowaniu odwoławczemu w nowej procedurze karnej, postępowaniom karnym o charakterze międzynarodowym – w szczególności postępowania przy
wydaniu i wykonaniu Europejskiego Nakazu
Aresztowania, postępowania w sprawie wydania osób ściganych na wniosek państwa
obcego (postępowanie ekstradycyjne), postępowania w przedmiocie przejęcia i przekazania ścigania oraz przejęcia i przekazania
orzeczeń do wykonania, cyberprzestępczość:
pojęcie, pozyskiwanie oraz zabezpieczanie dowodów elektronicznych w postępowaniu karnym, praktycznym aspektom analizy śladów
krwawych w pracy adwokata, a także „Advocacy
Training, Skills and Anecdotes“. Sekcja objęła wsparciem merytorycznym przygotowanie
dostępu do zawodu adwokata przez osoby
zatrzymane oraz sporządzenie w tym przedmiocie strategii działania Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie. Przeprowadziła
także warsztaty dla aplikantów adwokackich
w ramach konferencji „Adwokatura wobec

zmian w prawie cywilnym i karnym”, a także
podjęła działania mające na celu przygotowanie warsztatów dla kobiet będących ofiarami
przemocy.
Sekcja Prawa Odszkodowawczego podjęła współpracę z Rzecznikiem Finansowym.
Zorganizowała konferencję: „Wypadek
i co dalej?”, w związku z którą przeprowadzono przy udziale zawodowych kaskaderów
symulację wypadku drogowego. Związana
była ona z obchodami światowego Dnia
Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Inne
konferencje to: „Polubowne rozwiązywania sporów” z przedstawicielami UOKiK
oraz Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej
w Nevadzie, „Odszkodowania – stan obecny
i perspektywy” dotycząca założeń projektu do ustawy o doradztwie odszkodowawczym, kolejna „Piłeś. Wypadek. Co dalej?”,
powiązana z obchodami Światowego Dnia
Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w 2017 r.,
„BRD – prezentacja i analiza aktualnego stanu”.
Zaś w 2018 r. sekcja zorganizowała cykl pięciu
spotkań z biegłym dotyczących rekonstrukcji
wypadków drogowych.
Powyższe przykłady działalności sekcji nie
wyczerpują w oczywisty sposób listy podjętych
przez pozostałe 20 sekcji. Całość ich działalności można śledzić w sprawozdaniach za
rok 2016 i 2017. Na koniec warto dodać, iż poza
Izbą Warszawską sekcje rozpoczęły działalność
w Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy, Krakowie,
Katowicach, Opolu. Trwają prace nad ich powołaniem w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu
oraz Kielcach.
Niewątpliwie sekcje praktyków prawa istotnie pobudziły życie samorządowe w Izbie
Warszawskiej. Powołanie sekcji stało się także
bodźcem dla innych inicjatyw, które pojawiają
się niejako „w opozycji” do sekcji, co sprzyja
zdrowej konkurencji i ostatecznie adwokatom i aplikantom adwokackim zrzeszonym
w Izbie. 
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Polki do urn!

DR HAB. ADW.
MACIEJ RAKOWSKI

Stulecie praw wyborczych Polek

Cesarzowi Napoleonowi przypisywana jest
ciekawa wypowiedź o udziale kobiet w życiu
publicznym: „Kiedy po politycznej walce
parlamentarnej wracacie do świątyni domu,
dzisiaj spotykacie pokój; w dniu, w którym
kobieta zostanie dopuszczona do publicznych
urzędów, spotkacie wojnę”.
Dobrą ilustracją dawnego podejścia do praw wyborczych tzw. słabej płci mogą być słowa włoskiego prawnika Riccardo Catteneo, który w 1878 r. pisał: W społeczeństwie chrześcijańskim kobieta
powinna zajmować się rodziną i domem, powinna trzymać się z dala od walki politycznej; kobieta
nie ma zdolności politycznej. Przypomnieć należy, że wcześniej, w społeczeństwie feudalnym, niewiasta uznawana była za istotę niesamodzielną, niezdolną do sprawowania zarządu majątkiem
i występowania w sądzie.
Pod koniec XIX w. podejście do praw politycznych kobiet zaczęło się zmieniać. Od 1869 r. głosować
mogły mieszkanki amerykańskiego stanu Wyoming, od 1881 r. Wyspy Man na Morzu Irlandzkim,
zaś od 1893 r. obywatelki Nowej Zelandii. W kolejnych dekadach dopuszczano kobiety do udziału w wyborach w następnych krajach, w innych dopiero po 2000 r. (jak w Bahrajnie, Omanie lub Kuwejcie).
Jeszcze dziś pozbawione są tego prawa obywatelki Brunei Darussalam.
W Europie dość późno – bo po drugiej wojnie światowej – prawo głosu zyskały Francuzki, Włoszki
oraz Rumunki. Zdecydowanie wyprzedziły je Polki, które po raz pierwszy poszły do urn wyborczych
już w styczniu 1919 r.
Bezpośrednio po odrodzeniu Rzeczypospolitej konieczne stało się wyłonienie organu przedstawicielskiego, którego głównym zadaniem miało być uchwalenie ustawy zasadniczej. Wcześniej
należało określić zasady głosowania. Uczynił to Józef Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa
dekretem z 28 listopada 1918 r. Zapisano w nim, że wyborcami są wszyscy obywatele – bez różnicy
płci. Podkreślić należy, że jednocześnie kobietom przyznano również bierne prawo wyborcze. Polki
uzyskały prawo wybieralności wcześniej, niż obywatelki Nowej Zelandii, uznawanej za pioniera
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działań na rzecz równouprawnienia płci
w życiu publicznym.
Jak podaje badająca prawa polityczne kobiet prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak,
w wyborach do Sejmu Ustawodawczego
przeprowadzonych w styczniu 1919 r. udział
kobiet był zaskakująco wysoki. Dla przykładu – w Łodzi głosowało aż 78 % niewiast
uprawnionych do głosowania, a w Krakowie
frekwencja wśród pań okazała się wyraźnie wyższa niż w męskiej części elektoratu.
Nasze babki i prababki szybko okazały się gotowe do korzystania z przyznanych im praw
politycznych.
Już w 1919 r. wyszło, że Polki nie zamierzają ograniczać się do wrzucania kart wyborczych do urn. Panie gotowe były także do walki
o mandaty poselskie. W styczniowym głosowaniu wybrano pięć posłanek, a w wyborach uzupełniających (w Wielkopolsce i na Pomorzu)

mandaty wywalczyły kolejne trzy działaczki.
Łącznie więc w ławach Sejmu Ustawodawczego
zasiadało osiem kobiet. Reprezentowały one
różne ugrupowania, od PPS do endecji. Nie
była to reprezentacja liczna, ale znacząca.
Stanowiła dowód, że obywatelki odrodzonej Rzeczypospolitej nie tylko dopuszczono do oddawania głosów, ale uznawano je również za osoby zdolne do pełnego udziału w życiu
politycznym, czyli do sprawowania mandatu
przedstawicielskiego. Być może obecność
w parlamencie ośmiu posłanek miała dla
równouprawnienia płci większe znaczenie, niż
dopuszczenie kobiet do oddawania głosów i ich
liczny udział w wyborach.
Liczne uczestnictwo kobiet w wyborach
i ich udział w pracy Sejmu Ustawodawczego
sprawiły, że w działaniach nad kolejnymi
konstytucjami II Rzeczypospolitej – marcową i kwietniową – oczywistym było, że żadne

z ugrupowań nie opowie się za odebraniem
kobietom czynnego lub biernego prawa
wyborczego.
W tym roku obchodzimy stulecie praw wyborczych Polek. Niestety, w wyborach przeprowadzanych w ostatnich latach okazywało
się, że połowa mieszkanek naszego kraju nie
zamierza z tych praw korzystać. Pod tym względem polskie kobiety nie różnią się od mężczyzn, którzy również zdają się nie rozumieć,
jakie znaczenie ma możliwość dokonania
oceny rządzących nami polityków. Okazuje się
więc, że samo formalne przyznanie uprawnień
nie daje jeszcze świadomości, że warto z nich
korzystać. Z pewnością nie zmienią tego stanu zgłaszane ostatnio pomysły wprowadzenia
tzw. parytetów dla kobiet – ich autorzy zdają
się traktować panie jako kategorię wyborców
z założenia niezdolnych do korzystania z posiadanych praw. 
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ELŻBIETA SOKOŁOWSKA

REDAKTOR GAZETY WYBORCZEJ

Moim teatrem
był sąd
Chciała być aktorką, ale ojciec jej
to wyperswadował, więc po maturze rozpoczęła
studia prawnicze. Tej decyzji, jak mówi, nigdy
nie żałowała, a na przejście w stan spoczynku
mecenas Krystyna Skolecka-Kona zdecydowała
się dopiero teraz, po 63 latach pracy. Trochę ją
to niepokoi, bo – jak każdy pracoholik
– nie wyobraża sobie życia bez wiecznej
gonitwy. Zawsze elegancka i zadbana, nadal
prowadzi samochód i nie używa książki
telefonicznej, bo – jak mówi – wszystkie
numery ma w głowie.
Biografią pani mecenas można by spokojnie obdzielić kilka osób i też miałyby ciekawe życie.
– Urodziłam się 21 sierpnia 1929 r. we Lwowie, gdzie mieszkaliśmy w kamienicy przy reprezentacyjnym
placu Hetmańskim, obok Teatru Wielkiego. Moje dzieciństwo, które trwało zaledwie 10 lat, pamiętam
jak przez mgłę. Byłam grzeczną Krysią z warkoczykami, dobrą uczennicą, ale w szkole miałam kłopoty
z tabliczką mnożenia i do dzisiaj w rachunkach nie jestem najlepsza – wspomina.
Jej ojciec, lwowski adwokat, jako oficer rezerwy tuż przed wybuchem wojny dostał powołanie do wojska i uczestniczył w obronie Warszawy, a po kapitulacji trafił do niewoli i do końca wojny
przebywał w oflagu w Woldenbergu (dzisiaj Dobiegniewo w woj. lubuskim). Mała Krysia z mamą,
babcią Kamilą i starszą o 10 lat przyrodnią siostrą Tulą zostały same we Lwowie.
– Tamten świat skończył się dla mnie 13 kwietnia 1940 r. Tego dnia wieczorem, kiedy już leżałam
w łóżku, Tula wróciła do domu z poufną informacją od dozorcy, że będą nas wywozić. Pół godziny
później, kiedy rozmawiałyśmy o tym, zadzwonił dzwonek u drzwi i weszli hajdamaki (tak na Ukrainie
nazywano rozbójników – red.). Powodem tej „wizyty” był fakt, że jesteśmy rodziną polskiego oficera
i za to musimy zostać ukarani. Na spakowanie rzeczy (wyłącznie osobistych) dostaliśmy godzinę.
Mama, w szale pakowania, zdążyła jeszcze zabrać jeden talerzyk z japońskiego serwisu porcelanowego, który – tak kruchy przecież – do niczego nam się nie przydał, ale przetrwał i dzisiaj przechowuję go jak relikwię – zaczyna swoją opowieść pani mecenas. – Ja wtedy w ogóle nie zdawałam
sobie sprawy z tego, co się dzieje! W nocy zawieźli nas na dworzec, gdzie były tłumy ludzi, płacz
i krzyk. Wsiadłyśmy (ja z warkoczykami, ładnie ubrana przez mamę, w płaszczyku w pepitkę 
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z granatowym aksamitnym kołnierzykiem, bo takie wtedy były modne) do bydlęcego
wagonu, który ruszył w nieznane. Nikt nie był
przygotowany na trzytygodniową podróż – tyle
czasu zabrało nam pokonanie 5000 kilometrów. Nie mieliśmy jedzenia. Czasem tylko
pociąg zatrzymywał się na dworcach, gdzie
ludzie podawali nam paczki z jedzeniem i wodę.
Właściwie nie wiem, czemu nie pomarliśmy
z głodu po drodze…
Podróż skończyła się w Kazachstanie, w kołchozie koło Semipałatyńska, gdzie spędziłyśmy 5 lat. Klimat był tam taki, że w ciągu
dnia doskwierał upał, a nocami, kiedy moja
siostra wypasała kołchozowe bydło na stepie,
panował ekstremalny mróz i grasowały wilki.
Zachorowałam na malarię tropikalną, która
polegała na tym, że codziennie miałam ataki
w postaci silnych dreszczy i wysokiej temperatury. Przeżyłam, ale naprawdę wyzdrowiałam dopiero po powrocie do Polski i zmianie
klimatu.
Mieszkałyśmy w dużej kolonii naszych
rodaków. Do szkoły chodziłam dwa lata:
rok do polskiej, rok do rosyjskiej. Bardzo
szybko, jak to dziecko, nauczyłam się języka
rosyjskiego i spędzałam czas głównie pochłaniając książki (w tym największe dzieła
literatury światowej). Czytałam, jednocześnie
robiąc swetry na drutach, żeby pomóc mamie
i siostrze zarobić na jedzenie dla naszej rodziny. Bo to, co najlepiej pamiętam z tamtego czasu, to ciągły głód, który był naszą główną dolegliwością. Moim największym, nieosiągalnym
marzeniem była wtedy bułka z szynką, która
śniła mi się po nocach! Muszę jednak powiedzieć, że miejscowa ludność, która przecież też
głodowała, traktowała nas przyjaźnie, dzieląc
się z nami wszystkim, co miała.
Kiedy wojna wreszcie się skończyła, nawiązałyśmy korespondencyjny kontakt
z ojcem, który został zdemobilizowany i najpierw pracował w Kutnie, a potem skierowano go do Łodzi. Tutaj i my się repatriowałyśmy w kwietniu 1946 r. pierwszym możliwym
transportem, a na Dworcu Kaliskim czekał
już na nas ojciec, który wówczas pracował
jako radca prawny i kierownik zespołu adwokackiego. Zamieszkaliśmy w oficynie przy
Piotrkowskiej 55.
Była szczęśliwa i wolna, choć największą
ucztą był wtedy, jak wspomina, chleb ze smalcem. Na wymarzoną bułkę z szynką musiała
jeszcze kilka lat poczekać. W tym czasie najważniejszą sprawą w życiu szesnastoletniej
Krysi był powrót do nauki. Przed wojną skończyła we Lwowie trzy klasy szkoły powszech-

26

MERITUM

nej, a później w Kazachstanie uczyła się tylko
przez dwa lata. Aż trudno uwierzyć, że już
w 1948 r. zdała maturę. Jak to w ogóle było
możliwe?!
– Bardzo chciałam się uczyć. Wcześniejsze,
przedlicealne etapy edukacji zaliczyłam
jako ekstern, a potem przez dwa miesiące,
pod kierunkiem wspaniałej pani profesor
Waśniewskiej, przygotowywałam się do nauki
w liceum, które wtedy było dwuletnie. To były
zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Uczyłam się
przede wszystkim łaciny, polskiego i historii,
ponieważ wybrałam liceum humanistyczne,
jako że z matematyki, jak już wspomniałam,
byłam słaba, a fizyki, chemii i przyrody nigdy
się nie uczyłam. Zdałam trudny egzamin wstępny i we wrześniu 1946 r. zostałam uczennicą
V Liceum im. Marii Konopnickiej, mieszczącego się przy ul. Wólczańskiej, po którym już
dawno nie ma śladu, bo nawet budynek został
zburzony.
Głupio się chwalić, ale byłam bardzo dobrą
uczennicą. Ponieważ jednak zawsze lubiłam
pomagać innym, na maturze z polskiego dyktowałam pracę koleżance. Ona dostała piątkę, a ja trójkę, bo swojej pracy nie zdążyłam
skończyć. Kiedy wyszłam z egzaminu zalana
łzami, czekał na mnie mój Wiesio i pocieszał
mówiąc: – „Nie płacz głupia, to przecież nieważne!”. A ja nie mogłam zrozumieć, jak w ogóle
można tak mówić!
Wiesia poznałam będąc w maturalnej klasie, na szkolnej zabawie. Nie umiał tańczyć,
ale za to był bardzo urodziwy, a w dodatku,
w przeciwieństwie do innych, nie nadskakiwał
mi. Ja zawsze wolałam sama wybierać i decydować. Ślub wzięliśmy w 1950 r., tak więc za dwa
lata będziemy obchodzili 70. rocznicę. Aż trudno mi w to uwierzyć! Jedynym wytłumaczeniem, że razem przeżyliśmy tyle lat, może być
to, że ja całe życie byłam pochłonięta pracą zawodową, a mąż, zainteresowany samochodami
i różnymi technicznymi sprawami, nie był „latawcem”. I do dzisiaj jest nam dobrze ze sobą.
Może lepiej o tym nie pisać, bo ja mogę być tylko „najładniejsza” i „najbystrzejsza”. Wszystko,
byle nie „najstarsza”! Ale to przecież też jest
ludzkie…
Kiedy chodziłam do liceum, prowadziłam
szkolne kółko recytatorskie, nie tylko występując, ale także reżyserując przedstawienia. I bardzo chciałam zostać aktorką! Pewnego razu
szkoła zaprosiła na nasze zajęcia dwoje wielkich
ludzi teatru: Aleksandra Zelwerowicza i Irenę
Horecką. Po spotkaniu, podczas którego m.in.
i ja recytowałam, powiedzieli o mnie: „Tę małą
możemy nawet bez egzaminu wziąć do szkoły
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aktorskiej, bo to wybitny talent”. Moje marzenie mogło więc się ziścić, ale tatuś powiedział „nie!”. I w końcu jakoś mnie przekonał,
żebym poszła w jego ślady, bo adwokat musi
być także dobrym aktorem. Pomyślałam wtedy,żewtakimraziemojąscenąbędziesalasądowa.
I tak się stało.
Po studiach przyszła pani adwokat, młoda,
skromna i – jak mówi – bez żadnych ambicji
„pekuniarnych”, aplikację odbywała w Zespole
Adwokackim nr 4 przy ul. Narutowicza, w pobliżu sądu.
– Byłam jedną z sześciu aplikantów w zespole,
którym kierował adw. Latoszyński. Do naszych
obowiązków należało wszystko – wspomina
z sentymentem pani Krystyna.
– Zarówno spisywanie umów z klientami,
jak i noszenie drewna z piwnicy i palenie w piecach. Miałam ambicję, żeby być kimś, więc wiele pracowałam sama, pytałam, dociekałam.
Codziennie od 8.30 do 16 uczestniczyłam w rozprawach odbywających się w symbolicznej
Sali nr 1 sądu przy pl. Dąbrowskiego, w której
prowadzono największe procesy karne, a później wracałam do pracy w kancelarii. Dzisiaj nie
wiem, skąd miałam tyle siły i jak sobie z tym
wszystkim dawałam radę, bo przecież miałam
wtedy maleńkie dziecko, męża i dom.
Po zakończeniu dwuletniej aplikacji, 16 grudnia 1954 r., mając zaledwie 25 lat, uzyskała
wpis na listę adwokatów. Po kolejnych dwóch
latach z wynikiem celującym zdała egzamin
adwokacki i od 1 stycznia 1956 r. do dziś jest
nieprzerwanie adwokatem Izby Łódzkiej, specjalizującym się przede wszystkim w sprawach
karnych.
– Jedną z moich pierwszych samodzielnie
prowadzonych spraw była obrona niejakiego
Mazurka, cinkciarza handlującego walutami
przed Peweksem, oskarżonego o zabójstwo
świeżo poślubionej żony. Była ona ładną,
znacznie młodszą od niego, bo zaledwie 19-letnią dziewczyną z Łasku, pochodzącą z zamożnej rodziny, która notarialnie przepisała na niego cały swój majątek, a dzień po ślubie została
zastrzelona. Kiedy przygotowując się do obrony rozmawiałam z nim w więzieniu, pewnego dnia usłyszałam: „Pani Krysiu, jak pani
mnie stąd wyciągnie, pójdziemy na kawę”.
„Wyciągnęłam” go, ale wyłącznie dlatego, że w moim zawodzie liczą się tylko dowody.
Proces był poszlakowy, a ponieważ nie było
śladu najmniejszego dowodu, musiano go uniewinnić. W tej sytuacji Sąd Najwyższy, do którego prokuratura wystąpiła z apelacją, nie miał
wyjścia i podtrzymał wyrok uniewinniający.
Jedynie sąd, do którego po zwolnieniu Mazurek

udał się w sprawie nabycia spadku po zamordowanej żonie, mógł odmówić mu do tego prawa, uznając, że jest go niegodny.
Mecenas Skolecka broniła ludzi w sprawach najtrudniejszych i w swoim czasie
głośnych, m.in. dyrektorów łódzkich przedsiębiorstw – zakładów mięsnych, spirytusowych, skórzanych i tytoniowych, oskarżanych,
najczęściej niesłusznie o nadużycia.
– W 1963 r., tego dnia, kiedy umarł mój ojciec,
miałam swoje największe przemówienie w sprawie karnej, broniąc dyrektora Zjednoczenia
Przemysłu Mięsnego w Łodzi, bo wtedy właśnie
szalała „afera mięsna” – wspomina Krystyna
Skolecka-Kona. – Poprosiła mnie o to sekretarz
Michalina Tatarkówna-Majkowska, która w tej
sprawie przyszła do mnie do domu ze łzami
w oczach. Wyrok, który zapadł w sprawie dyrektora Sasa był stosunkowo łagodny…
Po latach sukcesem pani mecenas było
także dwukrotne uniewinnienie Marka
Czekalskiego, byłego prezydenta Łodzi, oskarżanego o rzekome przyjęcie łapówki od inwestorów budowy centrum handlowego M1.
(Tytułem wtrętu dodam, że gdyby chcieć opisać każdą sprawę prowadzoną w ciągu 63 lat
przez bohaterkę tej opowieści, powstałoby
opasłe tomisko, zwłaszcza gdyby do tego
dodać jeszcze inną jej działalność, związaną z adwokaturą, za którą otrzymała kilkadziesiąt odznaczeń, w tym Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, Wielką Odznakę
Adwokatura Zasłużonym i to ostatnie, wręczone jej w listopadzie 2017 r., czyli Krzyż
Wolności i Solidarności).
Potem przyszedł czarny grudzień
1981 r. – Kiedy ogłoszono stan wojenny, zaczęły się pierwsze procesy przywódców łódzkiej Solidarności, Andrzeja Słowika i Jerzego
Kropiwnickiego. Rozprawa, na której byłam
tylko w charakterze obserwatora, ze względów
bezpieczeństwa odbyła się w Zgierzu – wspomina pani mecenas. Sama prowadziła wtedy pro
bono cztery sprawy polityczne, m.in. łódzkich
robotnic, które zastrajkowały na znak protestu
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
Przerwała je historia: Krystyna Skolecka-Kona
została zatrzymana i – jako jedyna kobieta adwokat! – internowana 31 grudnia 1981 r.
– To się odbyło nagle, z zaskoczenia, wcześnie
rano – opowiada. – Mąż, który był głównym
technologiem w Wytwórni Filmów Fabularnych
przy Łąkowej, zdążył wyjść do pracy, a ja leżałam jeszcze w łóżku, z temperaturą i bólem
ucha, kiedy zadzwonili do drzwi. Gdy zapytałam: „Kto tam?”, usłyszałam: „Otwierać,
milicja!”. Specjalnie mnie to nie zdziwi-

ło, bo z milicjantami często miałam do czynienia w sądach, więc w piżamie otworzyłam
drzwi i wpuściłam kilku panów, których znałam. Zaproponowałam, że zrobię im kawę,
a sama się ubiorę i załatwię kilka pilnych
spraw, ale ku mojemu zaskoczeniu i zdziwieniu, że traktują mnie jak wroga, odmówili.
Zdążyłam więc tylko ubrać się i napisać karteczkę do męża: „Kochany Wiesiu, jestem internowana, zawiadom kolegów, ucałuj dzieciaki
i baw się dobrze w sylwestra...”
W kożuszku, lisiej czapie i z neseserkiem
pełnym kosmetyków (bo ja zawsze, niezależnie od okoliczności, musiałam dobrze wyglądać i ładnie pachnieć!) zawieźli
mnie na Lutomierską. W odpowiedzi na pytanie,
dlaczego tu jestem, dowiedziałam się, że „sprzeciwiałam się ustrojowi i dążyłam do obalenia
go”, co było kompletną bzdurą, bo nigdy nie
zajmowałam się polityką, tylko broniłam ludzi
w sądach.
Potem zaprowadzono mnie do celi, a tam panie
„nieciężkich” obyczajów, które znałam ze spraw
sądowych, pytają: „Za co cię wzięli?! Gdzie
stałaś?!” (śmiech) Następnego dnia, w Nowy
Rok, pustą mroźną drogą zawieziono mnie najpierw do Warszawy, do więzienia na Olszynce
Grochowskiej, a następnie do Gołdapi. W czasie internowania spotkałam kwiat wspaniałych polskich kobiet: Halinę Mikołajską,
Izabelę Cywińską, Gajkę Kuroniową, Marię
Dmochowską i wiele, wiele innych. W pewnym
sensie było to niezwykle interesujące i przyjemne, ale w rzeczywistości bardzo, bardzo
smutne, bo każda z nas myślała o losie swoich
bliskich, o dzieciach, które – bywało – z powodu internowania obojga rodziców umieszczano
w domach dziecka.
W „internacie” przebywałam do 16 lutego
1982 r., a wypuszczono mnie tylko dzięki zabiegom moich kolegów, którzy dotarli do „najwyższych czynników”. Do Łodzi wracałam pociągiem z Suwałk, z plecakiem pełnym rzeczy
i książek. Na Dworcu Fabrycznym, oprócz męża
i synów, rozpoznałam „opiekuna” – małego
człowieczka, który stał, niby czytając gazetę,
i wypatrywał, czy Skolecka wraca sama, czy też
jedzie z nią „grupa wywrotowców z opozycji”.
Podeszłam do niego i uprzejmie powiedziałam:
„Dzień dobry panu, wróciłam, podróż była spokojna”. On zaniemówił, zaś ja z najbliższymi
wróciłam do domu i do spraw, które zostawiłam. Szczęśliwie, już przed Sądem Najwyższym,
dokończyłam obronę łódzkich robotnic.
Ten okres mojego życia wspominam
z prawdziwym rozrzewnieniem i sentymentem, mimo że Urząd Skarbowy i niektórzy

funkcjonariusze ówczesnej SB starali się,
jak mogli, zatruć mi życie. Byłam inwigilowana, wielokrotnie przesłuchiwana
w komendzie milicji, grożono mi, że przestanę być adwokatem. Ogólnie rzecz ujmując,
było słońce, deszcz i burze, ale uważam, że życie mi się udało. Jestem szczęśliwym człowiekiem, tylko dzisiaj jeszcze nie jestem pewna,
jak się odnajdę w nowej sytuacji: bez pracy,
spotkań, wiecznej gonitwy i trudnych rozmów
o ludzkich problemach.
Łatwo zrozumieć ten niepokój, zwłaszcza
kiedy weźmie się pod uwagę, że pani Krystyna
nie ograniczała swojej aktywności do występowania przed sądem. Oprócz tego była
również egzaminatorem egzaminów adwokackich, wieloletnim wykładowcą procedury
karnej i prawa karnego materialnego dla studentów prawa oraz zasad etyki zawodu dla
adeptów sztuki adwokackiej – obok znajomości kodeksów, najważniejszej w tym zawodzie
sprawy.
W czasach, kiedy przestrzeganie zasad etyki
zawodowej przez prawników nabrało szczególnej wagi, zapytaliśmy panią mecenas o to,
które z nich są w przypadku adwokatów najważniejsze. – Podstawowe znaczenie ma tajemnica zawodowa, co oznacza, że adwokat
nigdy nie może powiedzieć o swoim kliencie
ani jednego słowa, które by mogło źle o nim
świadczyć. Obrona może wypowiadać się
wyłącznie na korzyść oskarżonego, bo każdy
człowiek ma do tego prawo. Paradoks polega na tym, że czasem klienci piszą bezpodstawne skargi na adwokatów, a oni – związani tajemnicą zawodową – nie mogą się bronić. Mnie
zdarzyło się jedynie kilka razy zrezygnować
z obrony, kiedy klient nie zgodził się na moją
koncepcję prowadzenia sprawy. Nie można natomiast uzależniać obrony od wysokości honorarium i nawet kiedy klient w ogóle nie zapłaci,
adwokat, z którym się umówił, musi go bronić. To są najważniejsze imponderabilia tego
zawodu.
***
W sobotę 12 maja br. pani mecenas Krystyna
Skolecka-Kona, wybitna aktorka theatrum
iuris, po 63 latach stania na straży sprawiedliwości i naszych praw obywatelskich, formalnie i uroczyście pożegnała się z praktyką
adwokacką, mówiąc, że „adwokat powinien
wiedzieć trzy rzeczy: jak trzeba mówić, co powiedzieć i kiedy skończyć...”. 
_______
Artykuł ukazał się na łamach Magazynu Łódź
Gazety Wyborczej z dn. 18.05.2018.
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Rewolucja parasolek
trwa

ADW. ANNA
SZCZEPANIAK

Rok 2018 jest rokiem szczególnym.
Obchodzimy w nim aż trzy ważne rocznice:
100-lecie odrodzenia Polski, 100-lecie Polskiej
Adwokatury, a także setną rocznicę uzyskania
praw wyborczych przez kobiety.

Z punktu widzenia innych krajów w Europie i na świecie, jako kobiety wypadamy całkiem nieźle. Uzyskałyśmy prawa wyborcze w tym samym roku, co Niemki, jednak znacznie wcześniej niż
Amerykanki, Brytyjki czy Francuzki. Przykładowo, w Szwajcarii kobiety uzyskały prawa wyborcze
dopiero w 1971 r. We Francji – po Drugiej Wojnie Światowej. Polki od 1946 r. mają również prawo do posiadania odrębnego majątku i własnego konta w banku. Przywileje te, podobnie jak prawo podjęcia przez kobiety zamężne pracy zarobkowej, Francuzki uzyskały prawie 20 lat później.
Niemki do 1957 r. nie mogły pracować bez zgody męża. Niezadowolony z podjęcia zatrudnienia
przez żonę mąż mógł bez wiedzy i zgody żony rozwiązać jej umowę o pracę.
Co ciekawe, uzyskanie praw wyborczych przez kobiety w Polsce nie poprzedziła jakaś szczególna fala protestów, którą można by porównywać chociażby do ruchu sufrażystek w Wielkiej
Brytanii. Kobiety z parasolkami, które domagały się nadania im praw wyborczych stojąc pod willą
Piłsudskiego, wywalczyły sobie te prawa w jedną noc. Polki od dawna były już wyemancypowane.
Zmusiły je do tego okresy zaborów, wojen i powstań. Kiedy ich ojcowie, mężowie czy bracia walczyli
o wolność, kobiety stawały się de facto jedynymi żywicielkami rodziny. Zmuszone same zarządzać
majątkami, od dawna już były przyzwyczajone „ogarniać” całą rzeczywistość na miejscu – w imię
patriotyzmu i sprawy narodowej, o którą walczyli ich mężczyźni. Emancypacja polskich kobiet
miała miejsce na długo wcześniej, zanim uzyskały prawa wyborcze. Dekret marszałka Piłsudskiego
jedynie usankcjonował rzeczywistość. Prawie 100 lat później parasolka znowu stała się jakże ży-
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wym symbolem walki o prawa kobiet w Polsce.
Pozornie wydawałoby się, że nie są one zagrożone. Polki mają przecież bierne i czynne prawo
wyborcze, mogą studiować, podejmować pracę
zarobkową, awansować czy posiadać własny
majątek. A jednak to właśnie w ciągu ostatnich
dwóch lat miała miejsce niespotykana dotąd
w kraju masowa fala protestów kobiet, zwanych Czarnymi Protestami. Dlaczego kobiety
w Polsce w XXI w. wychodzą na ulicę?
Spotkałam się z poglądem, że w państwach
totalitarnych, gdzie silne są tendencje nacjonalistyczne, kobieta staje się swoistym dobrem
narodowym. Negatywnych przykładów takiego
zjawiska daleko szukać nie trzeba. W faszystowskich Niemczech kobiety miały w zasadzie jedno doniosłe zadanie – rodzić dzieci dla
III Rzeszy. Od 1939 r. odznaczano wielodzietne matki orderami. Jednocześnie poddawano
przymusowej sterylizacji tych, których prokreacja była niepożądana.			
Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. W Polsce
obowiązuje jedna z najbardziej restrykcyjnych w Europie ustaw dotyczących aborcji.
Możliwość przerwania ciąży istnieje w trzech
ściśle określonych sytuacjach – w przypadku
ciężkiej wady genetycznej płodu, zagrożenia
życia matki czy ciąży z gwałtu. W praktyce
jednak często kobieta i tak nie może skorzystać z możliwości, które daje jej obecne prawo, gdyż lekarz może odmówić wykonania

usługi medycznej powołując się na klauzulę
sumienia. Przykładowo, w jednym ze szpitali na Podkarpaciu, wszyscy lekarze podpisali
klauzulę sumienia. Oznacza to dla kobiet z tych
terenów bezwzględny zakaz przerywania ciąży. Na mocy obecnie obowiązującego prawa
nie ma możliwości wyegzekwowania sytuacji,
aby w publicznych placówkach służby zdrowia
dostępny był pełen pakiet usług medycznych.
Można by to łatwo osiągnąć wprowadzając
obowiązek zatrudniania określonej liczby
lekarzy, którzy klauzuli sumienia nie podpisali. Klauzula ta to przecież instytucja prawnie bardzo wątpliwa. Czy pracownik szpitala
publicznego powinien mieć prawo odmowy
wykonania dostępnej i legalnej usługi medycznej? To tak, jakby przeciwnik palenia pracujący
w sklepie z tytoniem odmawiał sprzedaży papierosów. Rozwiązania prawne budzące społeczny sprzeciw skutkują zwiększeniem podziemia aborcyjnego i turystyki aborcyjnej. Taka
sytuacja naraża zdrowie i życie kobiet. Z drugiej
strony mamy program 500+, którego celem jest
zwiększenie dzietności społeczeństwa, a którego skutkiem bywa często w praktyce ograniczenie aktywności zawodowej kobiet. Zniesione
zostały również standardy opieki okołoporodowej. Wciąż brakuje miejsc w przedszkolach
i żłobkach oraz wsparcia kobiet, które łączą
macierzyństwo z czynną pracą zawodową.
Szczególnie dotyczy to samodzielnych matek
wychowujących jedno dziecko, które świadczenia 500+ nie otrzymują. Politycy partii
rządzącej podkreślają doniosłość „społecznej

roli kobiety”, zapominając jednak, że kobiety
z reguły łączą swoją „misję” z pracą zarobkową. Dyskryminuje się panie, które są jedynymi
żywicielkami rodziny. Podejmowane są próby
dalszego ograniczania dostępu do przerywania ciąży poprzez wyeliminowanie możliwości aborcji w przypadku podejrzenia ciężkich
i nieodwracalnych wad płodu. Rodzice niepełnosprawnych dzieci zmuszeni zrezygnować
z pracy zarobkowej, aby poświęcić się opiece
nad dziećmi (a bardzo często są to właśnie
samotne matki) kolejny tydzień protestują
w Sejmie, domagając się świadczeń pozwalających na zapewnienie im minimum godnej
egzystencji. O co walczą zatem kobiety? O szeroko rozumiane prawa reprodukcyjne. O to, aby
artykuł 47 Konstytucji, który te prawa przyznaje
każdej jednostce, nie był martwym przepisem.
Aby każda kobieta mogła decydować o tym, czy,
a jeśli tak, to kiedy i z kim chce założyć rodzinę.
Nie chodzi bynajmniej o to, aby zniechęcać kobiety do macierzyństwa. Chodzi o to, aby było
ono w życiu kobiety pięknym doświadczeniem,
konsekwencją jej własnego wyboru, a nie
wiązało się z przymusem ze strony państwa,
wyzuciem z godności, lękiem o byt, czy wręcz
ubóstwem.
Polskie kobiety są silne, samodzielne i zaradne, przyzwyczajone do ciężkiej pracy i poświęceń. Nie odpuszczą, dopóki nie przestaną mieć
poczucia, że ich prawa są zagrożone. Dopóki
nie przestaną być traktowane instrumentalnie, a staną się podmiotem wobec prawa.
Rewolucja parasolek trwa. 
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Adwokacie, zwolnij!

ADW. JERZY CIESIELSKI

Młodzież
też pisze

Przytłacza mnie nadmiar obowiązków. Każda chwila
odpoczynku obarczona jest poczuciem winy, że powinienem
właśnie już pisać pismo procesowe, przeczytać akta, zobaczyć
aktualności LEX-a, zadzwonić do klienta, etc. etc. Mam nieustanne
wrażenie, że czegoś nie dopilnowałem, że muszę sam wszystko
sprawdzić. Czuję nieodparty wewnętrzny nakaz bycia doskonałym
na rozprawie, w negocjacjach, w formułowaniu apelacji.
Podejmuję kilka czynności niemal jednocześnie, waham się,
która powinna mieć pierwszeństwo. W tle rośnie góra
nieprzeczytanych książek, zdezaktualizowanych tygodników,
opinii, płyt nieodpakowanych z folii…
I w ferworze tego wszystkiego, o czym mowa
w akapicie poprzedzającym, pojawia się
klient – zawodowy sprzedawca podciśnieniowych ekspresów do kawy. Cóż za okazja! Od
dawna chciałem wypasiony ekspres do kancelarii, ale nigdy nie było czasu chociażby na rozeznanie modeli, funkcjonalności i cen. I o to słyszę, że ekspresy podciśnieniowe są aktualnie
passe. Wracają do łask ekspresy do kawy przelewowe, bo Stolica preferuje i narzuca
styl slow life.
Zaintrygowany tą informacją rzuciłem
wszystko i sięgnąłem oczywiście do zasobów
Internetu. I wyczytałem, że obowiązującymi
teraz trendami są: slow life, slow food, slow
fashion. Na stronie dotyczącej stylu życia:
http://www.styl.pl/raporty/raport-go-slow/
artykuly/news-oto-10-rzeczy-ktore-musiszzrobic-w-duchu-slowlife,nId,2297141#utm_
source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=firefo czytam dekalog tej nowej
„religii” czy „filozofii”. Zwolnij, prawdziwe życie
jest tu i teraz! Ustal priorytety! Multitasking
nie gwarantuje wydajności (czego dowiodły
badania), lepiej więc skupić się na jednym
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zadaniu. Znajdź czas dla siebie – taki czas,
w którym będziesz mógł robić to, na co masz
ochotę. Gotuj slow food. Slow food to jedzenie
przygotowane z przyjemnością, z nieprzetworzonych, ekologicznych i zdrowych składników.
Jedzenie, które ma nie tylko zaspokoić głód,
ale też dać przyjemność smakowania, dostarczając organizmowi składniki przyczyniające
się do jego dobrej kondycji, służące mu. Slow
food to gotowanie z sercem, z myślą o tych,
dla których się robi posiłek. Naucz się robić
sam coś, co będzie sprawiało ci przyjemność,
jak pisanie piosenek albo cokolwiek innego.
Pielęgnuj relacje – dbaj o kontakty z bliskimi,
zjedzcie razem posiłek, znajdźcie czas na rozmowę o tym, co się wydarzyło w waszym życiu
w ciągu dnia. Spójrz na to z boku – zachowaj
balans, popatrz na zdarzenia z innej perspektywy (może wówczas góry zmienią się w kopiec
kreta?). Bądź uważny, spowolnij upływający
czas, nie spiesz się podczas rutynowych czynności. Doceniaj małe sukcesy – ciesz się z małych kroków i osiągnięć, każdego dnia postaraj się znaleźć coś pozytywnego, co wywołało
uśmiech na twojej twarzy.

PISMO IZBY ADWOKACKIE J W ŁODZI

Wpisując w wyszukiwarkę hasło slow life
trafimy w pierwszej kolejności na poradnik pani Joanny Glogazy „Slow life. Zwolnij
i zacznij żyć” z przesłaniami, że życie we własnym tempie jest sztuką, ale nie wymaga ani
cudów, ani idealnych warunków, ani nawet
szczególnych cech charakteru. Wymaga chęci do zmian, odrobiny praktyki i konsekwencji.
Bez takiej zmiany jesteśmy skazani na wypalenie, oderwanie od bliskich, zerwanie relacji,
a także szybsze starzenie się i choroby. Nie
jest to niewątpliwie praca popularnonaukowa. To opis doświadczeń i przemyśleń własnych autorki, jak pracować mniej i bardziej
skupić się na własnym poczuciu i na swoich
bliskich.
Z przytoczonymi hasłami zdaje się współgrać myśl Marka Twaina: „Za dwadzieścia lat
bardziej będziesz żałował tego, czego nie
zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż
liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle
pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”.
Ze smutkiem stwierdzam jednakże, że zwolnienie stylu życia przez aktywnego adwokata
jest niewykonalne. 

Od jakiegoś czasu nasza Komisja Edukacji przy ORA w Łodzi zajmuje się współpracą z liceami
i gimnazjami. Adwokaci edukują. Z biegiem czasu zaczęła funkcjonować także akcja promowana
przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy #MojaKonstytucja, wspierana przez środowisko
adwokackie. Nasze spotkania z młodymi ludźmi są za każdym razem inne, ale zawsze tak samo
odkrywcze. Nie tylko młodzież licealna, ale także gimnazjalna jest bardzo ciekawa. Jest do tego
bardzo krytyczna, co nieraz powoduje, że zajęcia nie są łatwe. Przede wszystkim jednak młodzi
ludzie sporo wiedzą. Świat technologii gna tak szybko, że często zastanawiamy się, jakim cudem
w ogóle znajdujemy wspólny język z dzieciakami urodzonymi po 2000 r. Szybki dostęp do informacji spowodował, że młody człowiek w ciągu nanosekundy doskonale wie, jak nazywał się trzeci
król od końca w dynastii Habsburgów oraz że nazwa „karat” pochodzi od nazwy drzewa szarańczyna
strąkowego, którego strąki nazywane są chlebem świętojańskim, a jego ziarna mają masę około 0,2 g
i z tego względu już w średniowieczu służyły do ważenia kamieni szlachetnych. Dlatego każda wizyta
w szkole to wyzwanie. Podczas lekcji rozwiązujemy mniej lub bardziej realne problemy prawne,
albo staramy się pokazać, że szeroko dostępna wiedza prawnicza może być różnie interpretowana.
Chodzi więc o jej uporządkowanie.
Jest bardzo miło przychodzić do młodzieży i rozmawiać z nią o tym, co wiemy. Odpowiadać na pytania, wyjaśniać. Robimy to przecież na co dzień, może tylko w ciut zmienionej formie. To jednak
nie wszystko. Okazuje się bowiem, że kij ma dwa końce, a przynajmniej może mieć je widoczne,
gdy tylko go puścimy, albo złapiemy w inny sposób. Drugi koniec to licealiści, którzy dostali zadanie – ogarnij sam zagadnienie prawne. My będziemy tylko mówić „tak” lub „nie”, albo „błądzisz”.
Emocje były tym większe, że zadanie dostali uczniowie z klasy dziennikarskiej i prawnej (jedni
szlifowani w sztuce felietonu, drudzy drążący skały jurydyczne w przerwach między matematyką,
a fizyką). Poradzili sobie naprawdę dobrze i byli na tyle odważni, aby poddać te teksty lekturze
zawodowców. Warto to docenić.
Plan jednak jest szerszy, niż tylko opracowywanie zagadnień. Chodzi też o poznanie problematyki
prawnej, która może być za dzień, dwa przedmiotem ich pracy. Cyfrowy świat technologii powoduje, że to pokolenie myśli już zupełnie inaczej niż my, a ich problemy, także prawne, będą zupełnie
inne od tych, którymi my się na co dzień zajmujemy. Mamy więc szansę przede wszystkim nagradzać
młodych ludzi za świetną pracę, publikując ich felietony, ale też usłyszeć, z czym młody człowiek
może mieć problem prawny, którego dotychczas nie spotkaliśmy. A zatem program „Piszemy z adwokatem” uważam za rozpoczęty. 
ADW. KATARZYNA PIOTROWSKA-MAŃKO
REDAKTOR NACZELNA

IGOR KĘDZIERSKI

UCZEŃ 3. KLASY DZIENNIKARSKIEJ
XXI LO W ŁODZI

Jesteś w rowie
czy cudzysłowie?

O TYM, CZY CYTAT I PRAWO AUTORSKIE W FILMIE MOGĄ UTRUDNIĆ CI ŻYCIE
„Ostatecznym kresem złych i dobrych jest
garść popiołu”. I co z nią później zrobić?
Jako aspirujący reżyser filmowy zafascynowany Lalką Bolesława Prusa postanowiłem wyreżyserować adaptację tej powieści. Samą historię miałem zamiar wykreować jedynie na wybranych motywach
utworu, jednakże ewentualne opracowanie w całości jakiegokolwiek z wątków książki pozostawało dla mnie nadal
w pełni osiągalne. Dlaczego więc nie bałem się rozgarniać tego pozytywistycznego
popiołu?

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych przyjęła, że ograniczenia wykorzystywania tekstów kultury upływają po siedemdziesięciu latach od śmierci ich
twórcy. Tym samym trafiają one do domeny
publicznej, a więc każdy z nas może teraz obcować z „Bogurodzicą, dziewicą” jak tylko chce.
Oczywiście wciąż w jupiterze prawa. Co więcej, ze względu na fakt, iż mój film w początkowej fazie miał być tylko projektem szkolnym, korzystanie z dorobku Bolesława
Prusa w celach edukacyjnych było dla mnie
jeszcze bardziej przystępne, bo zupełnie le-

galne. Uzasadnia to sama swoboda korzystania przez oświatę z kultury – w przypadku
omawiania lektur, wyboru odpowiednich
materiałów na lekcję czy przeprowadzania
egzaminów państwowych – gdyż związane jest to wtedy z obowiązkowym prawnie
kształceniem młodzieży. W takim wypadku
realizacja mojej autorskiej adaptacji Lalki
stała się dozwolona, o ile nie miałaby zostać
rozpowszechniona poza ramy nauczycielskiej
polemiki z uczniami. A ponieważ finalnie tak
też się miało stać, niepewności pojawiły się
przy okazji. 
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Najłatwiejszym etapem tworzenia Kadmów/
Paris Blue/Yellow Lightbulb Nation [tytuł omawianego dzieła – przyp. aut.] okazało się zadbanie o zgodę osób odpowiedzialnych za techniczną stronę produkcji, ponieważ owymi
aspektami zająłem się tylko ja sam. Przy okazji
należy zauważyć, że samo ustne przyzwolenie
aktorów na korzystanie ze scen z ich udziałem nie było równie wystarczające, żebym
mógł publicznie, może i nawet komercyjnie,
rozporządzać filmem. Zarządzanie wizerunkiem osób trzecich to, zaraz obok poważnej
odpowiedzialności, zagadnienie zastrzeżone
prawnie. Rozwiązaniem tego problemu okazał się podpisany przez uczestników projektu
dokument, który umożliwił mi dobrowolne korzystanie ze zgromadzonego materiału filmowego. Sama idea uzyskania takiej zgody to forma zaufania twórcy projektu i przeświadczenie
aktorów, że wypadło się przystępnie.
Otrzymanie upoważnienia do legalnego wykorzystania muzyki osób trzecich było z kolei
niemożliwe do uzyskania w tak łatwy sposób.
Zrezygnowałem więc z nieosiągalnych prób kontaktu głównie z zagranicznymi kompozytorami,
zaczynając kierować się wspomnianym wcześniej limitem siedemdziesięciu lat przy wyborze ścieżki dźwiękowej do filmu. Ten pozornie
jednowarstwowy proces okazał się zadaniem
bardziej złożonym. Sam fakt śmierci twórcy
danej kompozycji nie miał dużego znaczenia,
jeśli chciałem wykorzystać jego utwór podlegający już nowym prawom autorskim – osoby
legalnie wykonujące muzykę według partytury
zmarłego kilkadziesiąt lat twórcy są upoważnione do wszystkich profitów z prób wykorzystania
ich nowej własności. W tym przypadku pomocne
okazało się odszukiwanie archiwalnych nagrań

LIDIA MAJDA

UCZENNICA 1 .KLASY PRAWNICZEJ
XXI LO W ŁODZI

Mają kilkanaście lat, świat stoi przed nimi
otworem. Wizja przyszłej pracy, szalonych imprez i czerpania garściami przyjemności z faktu
bycia młodym zajmuje głowę większości nastolatek. Oczywiście jest jeszcze marzenie o byciu
kochaną… Nagle to całe sielankowe życie zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. Małoletnie
matki muszą dojrzeć dużo wcześniej, wkroczyć
w dorosłość wiele miesięcy przed ich rówieśniczkami. A taka konieczność wiąże się także
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określonych kompozycji – najlepiej w wykonaniu
samego autora – lub posługiwanie się licencjami Creative Commons. Jedną z jej przystępnych
odmian jest Uznanie Autorstwa 4.0, które wymaga jedynie odpowiedniego oznaczenia utworu
wyjściowego – reszta działalności na jego bazie
należy wyłącznie do naszych zachcianek.
Jeśli opracowywanie scenariusza jako adaptacji Lalki nie pozostawiało żadnych wątpliwości, że będzie czymś więcej niż tylko
obszernym cytatem, to korzystanie w filmie
z fragmentu współczesnej piosenki było dla
mnie niejasne. W tej kwestii prawo zostało
quasi-subiektywne. Traktuje ono, iż przytoczenie czyjejś własności intelektualnej wiąże
się z jawnym potraktowaniem naszego dzieła
jako samoistnego tworu, w którym ów cytat tylko pomaga wybrzmieć określonym kwestiom.
Należy więc zauważyć, iż przytaczanie czyichś
przemyśleń musi być niezbędne dla sprawowanej przez nas krytycznej analizy lub polemiki. W moim przypadku powód użycia danej
części piosenki był niezaprzeczalnie ważny dla
fabuły i samego określenia stanu mentalnego
bohaterki filmu, lecz nadal musiał ograniczać
się tylko do znikomej partii oryginału. YouTube
nieoficjalnie wyznacza granice użytku muzyki
innych twórców na mniej więcej piętnaście sekund, niezależnie od długości utworu wyjściowego. Pomimo tego, iż mogłem ów fakt traktować jako pewnego rodzaju prawną podstawę
rozwiania swoich wątpliwości, tak istotne było
dla mnie wykorzystanie przede wszystkim samego tekstu singla. A jedna zwrotka trzyipółminutowego utworu może być jego dużą bądź też
niewielką częścią. Wszystkie nieścisłości mogło
wyjaśnić skontaktowanie się z producentem
piosenki i uzyskanie jego zgody na dysponowa-

nie konkretnymi partiami tekstu. Jednakże niekomercyjny charakter mojego projektu zdawał
się zaprzepaszczać jakiekolwiek szanse na uzyskanie zadowalającej odpowiedzi. Najlepszym
wyjściem okazało się korzystanie z wybranego
fragmentu na bazie jego bardzo autorskiego
i bardzo wolnego tłumaczenia – stanowiącego
pełnoprawną inspirację utworem wyjściowym.
Dzięki temu sam film stał się bardziej twórczy,
a prawo bardziej zaspokojone.
A co zrobić, gdy piosenkę chcemy wykorzystać w całości? W przypadku mojego filmu
najważniejsza okazała się bezinteresowność
zespołu, który użyczył mi swojego utworu. Po podpisaniu zweryfikowanej prawnie
umowy i ustaleniu scen, podczas których warstwę muzyczną miałby stanowić dany singiel,
korzystałem z piosenki – wartości intelektualnej osób trzecich – całkowicie legalnie.
I TO WSZYSTKO
Niech napisami końcowymi tego artykułu
będzie jedna z najważniejszych idei korzystania z własności innych twórców – szacunek do utworu wyjściowego. Jego odpowiednie
oznaczenie w finalnych partiach filmu to podstawa, nawet jeśli licencja, na której korzystamy z utworu, tego nie wymaga. Dodatkowo
istotna jest pamięć o tym, iż wygodnickie cytowanie czyjejś twórczości może zatracić nasz
autorski udział w powstanie dzieła. Również
wtedy, gdy proporcje naszego wkładu do wykorzystywanych cytatów mieszczą się w wyznaczonych prawnie ramach.
„Ostatecznym kresem złych i dobrych jest
garść popiołu”, którą wkrótce możemy się
sami stać. Niech pozostanie żyzna dla przyszłych pokoleń. 

Nastoletnie matki
i ich prawne zagadki

z wejściem w świat prawa, które dla młodych
mam czasem pozostaje bezlitosne.

RODZICE NA DYWANIKU
Młode matki potrzebują wsparcia, nie powinny
być odtrącane. To straszne, że tak wiele osób
stara się je izolować, wytykać palcami. Trzeba
podejmować wszelkie działania, aby tak nie
było – mówi Jolanta Kuropatwa, doświadczona
nauczycielka, wychowawczyni, dyrektor gimna-
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zjum, a obecnie pracownik oświaty. – Miałam
w swojej karierze trzy przypadki młodych
mam. Zawsze starałam się zrobić wszystko,
żeby jak najlepiej otoczyć opieką matkę, jej
rodzinę, a także dziecko. To, w jakim stopniu
szkoła im pomoże, zależy od decyzji Rady
Pedagogicznej. W moim gimnazjum nauczyciele
przygotowali nawet wyprawkę dla niemowlaka,
a uczennica zaliczała klasówki w dogodnym dla
siebie terminie. Wszystkie trzy gimnazjalistki
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nie powtarzały żadnej klasy i bez problemów
zaliczyły egzaminy. Oczywiście każdy przypadek jest inny – podkreśla JolantaKuropatwa.
– Jedna dziewczyna normalnie uczęszczała na zajęcia, dzieckiem zajmowali się jej
rodzice. Z kolei dwie pozostałe same opiekowały się maluchami, przychodziły jedynie na zaliczenia sprawdzianów. Ciąża
u nastolatki jest dla niej niewątpliwie
trudną sytuacją. Ważne, aby w szkole
mogła odnaleźć potrzebne wsparcie.
Spotkałam się z tym, że dziewczyna najpierw
przyszła porozmawiać ze mną jako dyrektorem szkoły, dopiero później zorganizowałam u siebie w gabinecie spotkanie z nią
i jej rodzicami wcielając się w rolę mediatora.
Kiedyś uczennica urodziła dziecko drugiego dnia
egzaminu gimnazjalnego, a nazajutrz, ku zaskoczeniu wszystkich, przyszła zaliczyć część
językową. Zapewniliśmy jej wodę, poduszki,
komfortowe warunki do pisania. Szkoła jako
instytucja najbliższa młodemu człowiekowi, zaraz po własnym domu rodzinnym, powinna być gotowa pomóc rozwiązać każdy
problem ucznia.
DURA LEX, SED LEX
Czy w każdej placówce oświatowej jest tak
przyjaźnie, jak w gimnazjum podległym mojej rozmówczyni? Niestety z publikowanych
w mediach materiałów wynika, że często szkoły
nie umieją sobie poradzić z problemem ciąży
u uczennicy. W statutach gimnazjów, teraz
podstawówek czy nawet liceów, nie znajdziemy zapisu o takowej sytuacji, gdyż Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd
Uczniowski nie przewidują takich sytuacji.
Przyszła młoda mama może liczyć na zwolnienie ze szkoły, dyrekcja nie ma prawa usunąć
jej z listy uczniów. Jednak stopień pomocy jaki
otrzyma, w dużej mierze zależy od nauczycieli
danej placówki. Niektórzy biegają od okienka do okienka w MOPSie, dzwonią do szkół
policealnych dla dorosłych, aby uzyskać pomoc i możliwość dalszej edukacji dla dziewczyny, której rodzice czasami próbują się

odciąć od sytuacji. Jednak gdyby tak pięknie było zawsze, nie byłoby sytuacji ukrywanych ciąż aż do momentu rozwiązania…
Nieletnia matka nie może bowiem pełnić
obowiązków rodzicielskich, ponieważ taką
opieką otoczona jest ona sama. Sąd wyznacza pełnoprawnego opiekuna – najczęściej
rodzica dziewczyny, dziadka, babcię lub
w razie ich odmowy albo negatywnej opinii – osobę niezwiązaną z rodziną mamy,
także kuratora. Ojciec dziecka może zostać
pełnoprawnym opiekunem tylko, gdy sam
osiągnął już pełnoletność. Jeśli jego ojcostwo
zostało uznane i chce zostać w związku z matką,
jest to najbardziej komfortowa sytuacja dla
młodych rodziców. Jednak, gdy tata odcina
się od swojego dziecka, a skończył już 18 lat,
może dojść do paradoksalnej sytuacji – ojciec
decyduje o losach niemowlęcia wbrew matce. Na szczęście sąd zawsze wnikliwe rozpatruje tego typu sprawy, więc do takich sytuacji
dochodzi rzadko.
„TAK” W IMIĘ DOROSŁOŚCI
Obecne prawo aborcyjne obowiązuje wszystkie kobiety w takim samym stopniu bez
względu na wiek, a współżycie z dziewczyną, która ukończyła 15 lat, nie jest przestępstwem. Mimo że z pozoru jest to jasny zapis, to sprawa komplikuje się, gdy na świat
przychodzi dziecko. Dziewczyna nie zyskuje
pełni praw obywatelskich stając się matką
– może je dostać jedynie po ukończeniu 16 roku życia i wstąpieniu za zgodą sądu
w związek małżeński, o ile jej partner stał
się już pełnoletni. Tylko czy pochopna decyzja o ślubie tak naprawdę przyniesie radość
młodej rodzinie? Z raportów wynika, że takie
związki bardzo często rozpadają się niezwykle szybko. A dochody od ojca nie są gwarantowane jedynie przez formalny związek
– małoletnia także ma prawo do alimentów,
a gdy ojciec również nie skończył 18 lat, obowiązek płacenia świadczeń ma prawo w drodze
sądowej spaść na jego rodzinę. Może jednak
małżeństwo ze względu na osiągnięcie peł-

noletności, a nie przez prawdziwe uczucia,
nie jest dla młodych mam zawsze dobrym
rozwiązaniem?
PESEL (NIE) DO ZDOBYCIA?
Kilka dni zostało do matury, ale mimo to Ola
Kosecka, mama rocznej dziewczynki, nie odmówiła mi rozmowy. – Córeczkę urodziłam
będąc w drugiej klasie liceum. Przez pryzmat
czasu mogę powiedzieć, że bycie młodą mamą
jest bardzo zajmujące, ale także… bardzo
fajne! Ze strony prawnej jedynym problem było dla mnie nadanie córce numeru
PESEL oraz nazwiska, ponieważ byłam jeszcze niepełnoletnia. Trudności te,
jak i inne, np. brak możliwości decydowania
o jakichkolwiek badaniach lekarskich dziecka
lub szczepieniu miałam tylko przez 2 tygodnie, bo tyle brakowało mi do osiągnięcia pełnoletności. Moja sytuacja była bardzo dobra,
ponieważ czas, w którym dziecko należy zarejestrować i wypełnić wszelkie formalności wynosił
też 2 tygodnie – dodaje Ola. – Myślę, że w dzisiejszych czasach młode matki nie mają „źle”,
wystarczy tylko zdobyć wiedzę na dane
tematy, nauczyć się żyć wśród ludzi dorosłych i, co najważniejsze, brać odpowiedzialność za swoje wybory. Rodząc dziecko, zdałam
sobie sprawę z tego, co jest najważniejsze w życiu oraz jakimi wartościami należy się kierować.
Wszystko to nie byłoby możliwe bez pomocy
mojej rodziny, która była ze mną zawsze, kiedy tego potrzebowałam – kończy tegoroczna
maturzystka.
Sytuacja młodych matek bardzo często
zależy od ich najbliższych. Ola znalazła
duże wsparcie u rodziny, jednak niestety
nie każda mama może na takie liczyć. Gdy
rodzina i szkoła zawodzi, powinno przyjść
z pomocą państwo. Jednak czy zawsze tak
jest? Cóż, to sprawa dość dyskusyjna… Warto
więc na ten temat rozmawiać! Rok 2018 został ustanowiony przez parlament Rokiem
Praw Kobiet, dlatego należy się zastanowić czy prawa każdej kobiety, także młodej
mamy, są szanowane? 
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Co słychać u aplikantów?

KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW
ADWOKACKICH
ORA W ŁODZI

ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW
ADWOKACKICH 2018 R.
Od poprzedniego wydania Kroniki sporo
działo się w gronie naszych najmłodszych
członków Izby. Przede wszystkim dołączyły do nas 72 osoby. 5 stycznia 2018 r. w pięknych
pomieszczeniach siedziby ORA 72 aplikantów
adwokackich, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny na aplikację, złożyło ślubowanie
i tym samym rozpoczęło obchody 100-lecia
adwokatury.
Uroczysty nastrój tej ważnej dla naszych
najmłodszych Koleżanek i Kolegów uroczystości, podkreślała już sama sala kominkowa
i jej wystrój. Ślubowanie odebrał tradycyjnie
Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław
Szymański, który w ciekawym wystąpieniu
przedstawił zebranym funkcje i zadania adwokatury oraz cele aplikacji, podkreślając
rolę, jaką adwokatura odegrała w odzyskaniu
niepodległości. Przy okazji ślubowania wyróżniono również osoby, które najlepiej zdały
egzamin na aplikację.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym członkowie Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej, Członkowie Okręgowej Rady
Adwokackiej oraz adw. Krystyna SkoleckaKona, która tradycyjnie wygłosiła inauguracyjny wykład. Poruszyła w nim kwestie
misji Adwokatury i roli zawodu adwokata.
Ślubowanie zakończyło się bardzo miłym
akcentem zaproszenia nowego rocznika aplikantów przez „starszych” przedstawicieli samorządu na Spotkanie Noworoczne Aplikantów.

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
oraz członkowie Komisji Kolokwialnych.
Uroczystość, jak przystało na gospodarzy,
otworzyli i prowadzili Starości rocznika kończącego aplikację adwokacką i robili to bardzo
profesjonalnie.
Tak liczna obecność członków ORA w Łodzi
jest dowodem na to, że idea wzajemnego
szacunku wszystkich członków samorządu, w szczególności szacunku do tradycji,
starszeństwa i powszechnie uznawanych
wartości adwokackich, jest kultywowana
i będzie rozwijana w przyszłości poprzez kolejne spotkania. W imieniu Okręgowej Rady
Adwokackiej w Łodzi przybyłych gości powitał Dziekan ORA adw. Jarosław Zdzisław
Szymański, a po wystąpieniach pozostałych
zaproszonych osób dokonano wręczenia nagród dla aplikantów wyróżniających się wynikami w nauce oraz aktywnością samorządową.
Łącznie nagrodzono ponad 20 aplikantów adwokackich. Po wręczeniu nagród i wyróżnień
aplikanci poszczególnych roczników pozowali do wspólnych, pamiątkowych zdjęć. Później
była już tylko świetna zabawa do białego rana,
w której uczestniczyłem do godziny 4:30. Było
fantastycznie. Nasi Aplikanci bawili się na ocenę celującą!

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2018 R.
Spotkanie Noworoczne, o którym mowa wyżej, odbyło się 13 stycznia 2018 r., w zabytkowych wnętrzach restauracji „U Fabrykanta”.
Jest to tradycyjne wydarzenie izbowe, które
łączy aspekty szkoleniowe, merytoryczne
i integracyjne z dobrą zabawą. Od chwili
pierwszych spotkań, wydarzenie to jest autorską formą podsumowania minionego roku
przez samorząd aplikantów, gdzie to aplikanci są gospodarzami, a pozostałe osoby jedynie
gośćmi. W wydarzeniu wzięło udział 192 aplikantów, Dziekan, Wicedziekani, Członkowie

34

IZBOWY I ŚRODOWISKOWY KONKURS
KRASOMÓWCZY
2 marca 2018 r., w siedzibie ORA w Łodzi
w Sali Kominkowej, odbył się Izbowy Konkurs
Krasomówczy. Uczestnicy prezentowali swoje wystąpienia przed Komisją Konkursową,
której przewodniczył Dziekan ORA
z Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański.
W skład jury wchodzili nadto Z-cy Kierownika
Szkolenia Aplikantów adw. Stanisława
Kubiak i adw. Marek Ciupiński, Z-ca
Członka adw. Jarosław Wyrwas oraz moja
skromna osoba Kierownika Szkolenia
Aplikantów. W tegorocznym Konkursie wzięło
udział 10 uczestników, podzielonych na 5 par.
W ramach podziału na kazusy uwzględniono
3 kazusy karne i 2 kazusy cywilne. Uczestnicy
odziani w piękne togi z żabotami i lamówkami w kolorze zielonym (prawdziwym kolorze
wolności), zajmowali miejsca przeznaczone odpowiednio dla obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda bądź
pozwanego. Tematyka kazusów była bardzo
zróżnicowana i dotyczyła toczących się w przeszłości spraw sądowych. Każdy z kazusów zawierał określony poziom trudności w rozwiązaniu zadania, przy zachowaniu interesującego
charakteru wystąpień.

Poziom wystąpień był bardzo zbliżony, co powodowało trudność dla Komisji w wyborze osób
wyróżniających się na tle pozostałych uczestników. Izbowy Konkurs Krasomówczy musiał
wyłonić jednak dwójkę wyróżniających się aplikantów, gdyż taki jest wymóg regulaminu. Owa
dwójka bowiem w dalszym etapie reprezentuje daną izbę w Konkursie Środowiskowym.
Tegoroczny Konkurs Środowiskowy odbył się
Zielonej Górze 26 maja 2018 r., gdzie Izbę
Łódzką reprezentowali zwycięzcy Konkursu
Izbowego w osobach apl. adw. Julii Szkudlarek
i apl. adw. Joanny Kurzynogi.
Pomimo wysokiego poziomu wystąpień Naszych Koleżanek, w Konkursie
Środowiskowym zabrakło nam szczęścia,
choć Ich występ uważam za bardzo udany i godnie reprezentujący Izbę. Finalnie
apl. adw. Julia Szkudlarek otrzymała wyróżnienie. Korzystając z okazji, osobiście gratuluję i dziękuję obu uczestniczkom godnego
reprezentowania Łodzi. Te same gratulacje
przekazuję wszystkim biorącym udział w konkursie aplikantom, którzy mieli po prostu
„gorszy czas”. Wszystkich aplikantów zachęcam zaś do dalszej pracy, bo „jutro też jest
dzień”, a krasomówstwo to sztuka wpisana
w nasz zawód, naszą tradycję i deontologię
zawodu adwokata. Każdy z konkursów (Izbowy,
Środowiskowy) kończyło podsumowanie wygłoszone przez członków jury, które wskazywało na ewentualne mankamenty, wady
i błędy popełniane podczas przemówień. Nie
były to jednak „wytyki”, lecz koleżeńskie, przyjacielskie uwagi, tak jak przystało na starszych,
bardziej doświadczonych kolegów. W drodze
powrotnej z Zielonej Góry niesamowitą atrak-

cją była wizyta w Świebodzinie, który skutecznie stara się konkurować z Rio de Janeiro.
Naprawdę robi wrażenie!
ROBOCZA KONFERENCJA
KIEROWNIKÓW SZKOLENIA
APLIKANTÓW ADWOKACKICH
I KOMISJI KSZTAŁCENIA APLIKANTÓW
ADWOKACKICH PRZY NRA
24 lutego 2018 r. w Warszawie, w siedzibie NRA, odbyła się robocza Konferencja
Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich
przy NRA oraz Kierowników Szkolenia
Aplikantów Adwokackich poszczególnych ORA.
Konferencja to była zorganizowana w ekstraordynaryjnym trybie z uwagi na przedstawioną
przez Ministerstwo Sprawiedliwości koncepcję
nowej formy aplikacji adwokackiej oraz zaplanowane na 25 lutego 2018 r. posiedzenie plenarne NRA, które w całości poświęcone było
sprawom aplikacji adwokackiej.
W trakcie konferencji przedstawiono i poddano pod dyskusję założenia modelu szkolenia aplikantów w zakresie m.in. założeń programowych, ramowego programu szkolenia,
kształtowania modelu patronatu, określenia
zakresu obowiązków patrona i jego roli w procesie praktycznego przygotowania aplikanta do wykonywania zawodu adwokata. Zakres
objął także zadania i obowiązki spoczywające na osobach prowadzących zajęcia, dobór
i kryteria doboru wykładowców oraz model gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z opłat wnoszonych przez aplikantów
adwokackich.
Po obradach i dyskusji konferencja opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowego
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modelu aplikacji, dostrzegając jednocześnie
konieczność reagowania na potrzeby aplikantów, doświadczenia i odmienność izb w toku
szkolenia, z jednoczesnym podnoszeniem poziomu merytorycznego aplikacji. Stanowczo
sprzeciwiono się również centralizacji modelu aplikacji oraz certyfikowaniu osób prowadzących zajęcia. Nie zyskało również uznania
utrwalanie audiowizualne zajęć i wykładów.
W przedmiocie przyszłego kształtu i modelu aplikacji adwokackiej nadal trwa dyskusja,
a tematyce tej będzie poświęcona kolejna
robocza Konferencja Komisji Kształcenia
i Kierowników Szkolenia, która została zaplanowana na 4 czerwca 2018 r.
EGZAMIN ADWOKACKI 2018 R.
W dniach 20–23 marca 2018 r. odbył się kolejny państwowy egzamin adwokacki. Do jego
przeprowadzenia Minister Sprawiedliwości
powołał jedną komisję egzaminacyjną z siedzibą w Łodzi. Tradycyjnie egzamin odbył się
w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego dla
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Do egzaminu
przystąpiło łącznie 85 osób, z czego pozytywnie zostało zweryfikowanych 77 osób. W odniesieniu do wyniku, Izba Łódzka zajęła bardzo wysokie miejsce w zdawalności, osiągając
wynik 91%.
Tradycyjnie zadanie z prawa karnego i cywilnego obejmowało sporządzenie apelacji.
Zadanie z prawa karnego dotyczyło zagadnień
związanych z oddaleniem wniosku dowodowego, powagi rzeczy osądzonej, wadliwie
orzeczonej nawiązki oraz braku uprzedzenia
oskarżonego o możliwości zmiany kwalifikacji
prawnej czynu. Problematyka zadania cywilnego to kwestie odszkodowania, zadośćuczynienia i odpowiedzialności na zasadach słuszności. Cześć egzaminu z prawa gospodarczego
obejmowała sporządzenie umowy sprzedaży
samochodu z uwzględnieniem m.in prawidłowej reprezentacji stron. W ramach egzaminu
z prawa administracyjnego należało sporządzić
skargę na WSA na umorzenie postępowania
z zakresu prawa budowlanego. W ramach etyki zdający powinien sporządzić opinię, a mając na względzie interes publiczny, wytknąć
szereg naruszeń dotyczących m.in. tajemnicy
adwokackiej, siedziby kancelarii i sposobów
pozyskiwania klientów.
Serdecznie gratuluję wszystkim, którym się powiodło. Ślubowanie adwokatów in spe przewidziane jest na 6 lipca br. w Sali
Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi
przy ul. Żubardzkiej 2a. Zapraszam do udziału
w tej uroczystości! 
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Chiny bez planu

ADW. AGNIESZKA
ANNA WOLSKA

Podróże bez planu to najciekawsza igraszka
z losem i forma odkrywania świata, która
w moim przypadku zawsze znajdywała
prawdziwy „happy end”.
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Tak też było rok temu i półtora, po rozpoczęciu mojej podróży, kiedy skończywszy medytację w Malezji
obliczyłam, że do rozpoczęcia nauczycielskiego szkolenia w Indiach pozostało mi pięć tygodni, na które nie tylko nie miałam planu, ale też i pomysłu. I właśnie wtedy odezwała się do mnie moja zaprzyjaźniona Brazylijka Golgie, która przemierzała, podobnie jak ja, świat w pojedynkę, w drugiej odsłonie
długoterminowej tułaczki w nieznane, rozpoczynając etap przejazdu przez Chiny. Wystarczyła jedna
wiadomość na zachętę, a w godzinę znalazłam tani bilet lotniczy do Makao. Stamtąd przedostałam
się promem do Hong Kongu, gdzie rozpoczęłam długą, żmudną i stresującą procedurę wizową, która
była zwiastunem tego, co czekało na mnie tuż za granicą.
Hongkong był dwadzieścia lat wcześniej miejscem mojego pierwszego spotkania z dalekowschodnią Azją i zachwycił mnie wówczas swoją innością. Tym razem nie potrafiłam się w nim
odnaleźć. Dziś dla mnie Hongkong to bezduszny twór, rozpędzona machina biznesowa, kołowrotek
dla biegnącego na oślep i goniących za pieniądzem tłumu, betonowy potwór, skupisko ludzi, którym
obcy jest uśmiech. Ciasny, nieprzyjazny, wyobcowany i jeszcze niebotycznie drogi. Oczekując aż pięć
dni na rozpoznanie wizowego wniosku, poczułam się jak bohaterka jednego z moich ulubionych
filmów „Lost in translation”, w którym Sofia Coppola pokazała samotność kobiety w innym azjatyckim molochu – Tokyo. Jak Scarlett Johanson błądziłam po mieście w poczuciu wyobcowania, ale
nie mieszkałam w Hiltonie, tylko w hostelach, gdzie na małych powierzchniach wieloosobowych
pokoi i trzech poziomach łóżek upychano nawet 24 osoby. Rano z trudem udawało się tam odnaleźć swoje buty, dostać do łazienki czy wygospodarować przestrzeń, by powiesić mokry ręcznik. 
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Stałam się na chwilę więźniem betonowo-szklanej klatki, nieustanie wypełnionej hałasem, pozbawionej zieleni i przestrzeni bez
azylu i prywatności. Odzyskawszy paszport
z wklejoną wizą, jak na skrzydłach wsiadałam w metro, które dowiozło mnie do granicy Hongkongu i kontynentalnych Chin, które
nigdy nie były na mojej liście wymarzonych
kierunków, które nie wołały mnie, jak inne destynacje i które zdecydowanie nie znalazły się
nawet w awaryjnym planie podróży.
Przekroczyłam granicę i świat został za mną.
W chwilę umarły wszystkie portale społecznościowe, zniknęły mapy google, moja skrzynka
mailowa gmail zapadła w długi sen, a translator poszedł na urlop. Otoczyła mnie nowa
rzeczywistość niczym sprzed 20 lat, kiedy biblią podróżnika był przewodnik Lonely Planet,
a wyszukiwarki internetowe zastępowali napotkani po drodze wędrowcy jadący z przeciwnego kierunku polecający sprawdzone noclegi,
połączenia, knajpki i atrakcje. Tym razem nie
miałam przewodnika, a na szlaku trudno było
znaleźć innych, samodzielnie podróżujących
przybyszów z zachodniego świata. Otaczała
mnie jedna wielka masa Chińczyków o jakże
innej obyczajowości, kulturze i zwyczajach oraz
szczególnym nastawieniu do białej kobiety podróżującej solo.
Z Golgie miałyśmy spotkać się w Xingping
w prowincji Guangxi dwa dni po tym, gdy naburmuszony urzędnik przystawił stempel wjazdowy na mojej miesięcznej wizie turystycznej.
Wehikuł przyszłości pędzący 300 km na godzinę przeniósł mnie szybko i komfortowo
o ponad pół tysiąca kilometrów na północny
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zachód w głąb kontynentalnych Chin. Tym samym zaczął się mój proces oswajania z technicznym postępem Państwa Środka, z jakiego
nie zdawałam sobie sprawy. Dworce kolejowe
większe niż europejskie lotniska przytłoczyły
mnie swoim ogromem, a organizacja ich ruchu
onieśmielała pomysłowością i precyzją. Morze
ludzi przetaczało się przez te gigantyczne powierzchnie, aby, niczym harcerze na apelu,
ustawić się w kolejkach do bramek, a następnie w sektorach na peronach, przy których
wybrane wagony zatrzymywały się z dokładnością, co do centymetra. Wystrojone i przesadnie wymalowane stewardessy w kolorowych obcisłych uniformach witały gości
w każdym wagonie, by po chwili serwować
posiłki, jakie my znamy z pokładów samolotów.
I to wszystko w niezwykle przystępnej cenie.
Xingping położone nad rzeką Li zdobyłam
łatwo i przyjemnie pomijając perypetie językowe. Po dniach spędzonych w szarym i okrytym smogiem Hongkongu, spotkanie z naturą
przeżywającą wiosenny rozkwit było cudowną
i wytęskniona odmianą. Rzeka Li sławę swoją
zawdzięcza nie tylko naturalnemu pięknu, lecz
także banknotowi 20 juanów, na którym się
znalazła. Tłumy lokalnych wycieczek poszukują
miejsca, z którego uchwycono krajobraz gór wyrastających z tafli wody i przeniesiono na rycinę
umieszczoną na odwrocie tej waluty. Urocza
Dunka z rocznika moich rodziców i dwadzieścia lat młodsza ode mnie Meksykanka stały się kompankami w eksploracji lokalnych
knajpek i pogaduszek. Bliskość Hongkongu
i Guangzhou – zwanego też Kantonem, czyli
trzeciego, co do wielkości miasta w Chinach
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o populacji 14,5 miliona mieszkańców sprawiły, że w hostelach, restauracjach i kawiarenkach
można było przy odrobinie cierpliwości porozumieć się po anielsku czy otrzymać angielskie
menu.
Spotkanie z moją przyjaciółką było przeżyciem, które zrozumieć może ten, kto przynajmniej na 8 miesięcy porzucił wszystko, co bliskie i znajome, zaczął życie nomada
i otaczał się wszystkim, co nowe, nieznane
i obce. Ta znana mi twarz, pokrewna dusza
i kobieta, która tyle zdążyła się o mnie nauczyć,
związana ze mną wspólną pasją, którą mało kto
rozumie i podziela oraz przeżywająca podobne
perypetie i rozterki, stała się tam, w Chinach,
wartością ponad miarę, a jej uścisk w drzwiach
mojego pokoju – bezcenny. Zaczęłyśmy tym
samym pewien etap podróży, w którym nawzajem byłyśmy sobie potrzebne. Rzekę Li i jej poetycką okolicę eksplorowałyśmy na rowerach,
łodziami i piechotą wydeptując górskie szlaki
i w zasadzie nie mogąc się nagadać.
Dalsze kroki skierowałyśmy przez zaskakująco przyjemne miasto Guilin w rejon słynnych
Tarasów Ryżowych Smoczego Grzbietu. To malowniczy rejon górski, którego ludność, mimo
rosnącego ruchu turystycznego, żyje tradycyjnie w drewnianych chatach uczepionych zboczy
gór, nosi ludowe stroje i od wieków obrabia
tarasowe pola ryżowe. Kraina ta skupia kilka wsi, których 98 % ludności to mniejszość
etniczna Yao. Na nocleg wybrałyśmy Pingan,
spokojną osadę otoczoną pagórkami, na których nawodnione poletka ciągną się niczym
wstęgi i rosną piętrowo do góry, jak piętra
gigantycznego weselnego tortu. Zwabiło nas

kilka doskonałych miejsc na wschód i zachód
słońca, do których wędruje się wąskimi ścieżkami wśród pól, pnąc się w górę wraz z sennie
przetaczającymi się mgłami. Autostopem, który
pozostaje Chińczykom nieznany, dotarłyśmy
też do Jinkeng, gdzie kolejka linowa dowozi
swoich pasażerów na szczyt grani okalającej
rozległą dolinę pociętą ryżowymi uprawami.
Kobiety Yao dopełniają tego magicznego
miejsca ubierając swoje tradycyjne, kolorowe,
ludowe stroje, przerzucając przez plecy wielkie kosze, ale przede wszystkim wprawiają
w osłupienie swoimi fryzurami. Długie, lśniące,
czarne pasma włosów, których nigdy się nie
ścina, upinają w wymyślne turbany. Mężatki
zostawiają widoczne grube koki, panny tworzą na głowie jednolity turban.
Ruszając dalej w głąb kontynentalnych Chin
zmiany obyczajowości stawały się nad wyraz
wyraźnie, a nawet dotkliwe. Pogardliwe spojrzenia i lekceważące gesty, stały się standardem. W wiecznie otaczającym nas tłumie nieustanie towarzyszą nam popychania, wbijane
w ciało łokcie, kuksańce i brak poszanowania
osobistej przestrzeni. W kolejce do każdej
kasy, czy to kolejowej czy sklepowej, Chińczycy
przepchną się i zostaną obsłużeni przede mną
lub Godie, jakby nasza obecność w ogóle nie
była zauważana. Próby proszenia o pomoc
pełzły na niczym, w odpowiedzi pojawiało się
machnięcie ręki, jakby chcieli się opędzić ode
mnie, niczym od natrętnej muchy.
Najtrudniejszym elementem podróży stawali
się ludzie – ich niegościnność, lekceważenie,
pogarda i, w europejskim standardzie, zwykłe
chamstwo. Choć starałam się ich sama przed

sobą tłumaczyć historią, przeludnieniem i stojącymi za nimi duchami komunizmu zmuszającego do walki i przepychanki o wszystko, to nie zdołałam zaakceptować lokalnej
obyczajowości i przyjmować na chłodno, bez
emocji codzienności chińskiej. W tanich hostelach pełnych koczujących i wegetujących
Chińczyków, gdzie powszechnym jest palenie
choćby i w łóżkach, wbijane były w nas posępne i pełne podejrzliwości spojrzenia. Każdy
ruch był rejestrowany i analizowany z powagą i dystansem. W restauracjach pochmurne
kelnerki od wejścia przewracały oczami, jakby
z nadzieją, że zniechęcą nas do miejsca i zaoszczędzą komunikacyjnej przepychanki przy
zamówieniu.
Pewnego rodzaju apogeum nastąpiło w przepięknym parku narodowym Zhangjiajie na północy prowincji Huan. Miejsce to, zwane też parkiem Avatara, zainspirowało rzekomo samego
Jamesa Camerona do stworzenia swego bajkowego dzieła i było pierwszym w Chinach parkiem leśnym chronionym prawem od 1982 r. Ten
nieziemski krajobraz tworzą strzeliste formacje
skalne na kształt słupów i maczug, które zdają
się unosić w powietrzu. Podziwiać je można
z dołu błądząc wśród tych wapiennych słupów porastanych przez karłowatą zieleń albo
z punktów widokowych, na których panorama
prawdziwie zapiera dech w piersiach. Park ten,
jak i inne, przyciąga tysiące lokalnych turystów
z Chin, którzy po dekadach życia na systemowej
i reżimowej smyczy, przeżywają zachwyt nad
wolnością podróżowania po swojej ojczyźnie.
Uciekając od swoich betonowych i szarych rzeczywistości dnia codziennego wybierają głów-

nie zabytki przyrody. Ale, jak się przekonałyśmy,
nie potrafią przyrody kontemplować i doświadczać. Przeciętny Chińczyk chce dotrzeć na punkt
widokowy dowieziony autobusem lub wagonikiem, zrobić serie zdjęć, głównie „selfie”, czyli
stojąc tyłem do tego, co najpiękniejsze, pohałasować i oznaczywszy swoje miejsce jakimś
porzuconym śmieciem i ruszyć do kolejnego
punktu, tzw. „must see”. Zaduma, cisza i kontemplacja zdaje się być im czymś obcym, nieznanym i zbytecznym. Tempo życia Chińczyków
nie przewiduje czasu na postój, chwilowy bezruch, nawet w tak przytłaczającym niezwykłością i majestatem miejscu.
Niezwykle rzadko spotyka się w Chinach
indywidualnych turystów. Chińczycy lubią
trzymać się w grupach. A w grupach jeszcze
dobitniej wychodzi z nich ten zwierzęcy instynkt walki o swoje. Zakup biletu poszedł
nam łatwo przy kasach dla obcokrajowców, ale
już tłum czekający do autobusów kursujących
w różne punkty parku pokazał nam, do czego zdolni są ci mali i niepozorni ludzie i jaka
moc drzemie w ich liczebności. Wyciągano nas
z kolejki ciągnąc za włosy i plecaki. Byłyśmy
popychane i deptane. Do tego otaczał nas
ciągły jazgot i wrzask. Tłum do kolejki górskiej, ale i na głównych szlakach widokowych,
prawdziwie miażdżył człowieka tak, jak kiedyś
zmiażdżyła mnie w dzieciństwie kolejka do wagonika na Kasprowy Wierch. Jako dziecko komunizmu odnajdywałam się w tej rzeczywistości lepiej niż moja brazylijska przyjaciółka.
Ale Chiny jeszcze nie raz miały stać się dla nas
obu lekcją pokory i sprawdzianem dla naszej
buddyjskiej filozofii życia. 
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