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wiaćnp. prawem swobody wypowie nia np. braku indywidualnej (osobi· 

iedawn!> ukazala się dzi lub krytyki cudzego dziela Z · stej) twórczoś~ Zgadzam ~lę;że zl?yt 


. ważna, chociat opa· pewnością natomiast twórcaoie lagodna interpretacja tegO-wymogu, 

.. trzona żartobliwym 	 może domagać, się usunięcia wzoru zwłaszczawodniesieniu~oWyro!>ów 

... tytułem monografia 	 jego tatuażu bezprawnieodtworzo' użYtkOWYCh takich jak ;pp. W;?ry,N ProfesorskieI .j prof. Ryszarda Mar	 nego np. na twarzy osoby nieupraw prowadzilaby do zakazóW',wykorzy
kiewicza ,Zabawy z nionej.. stywaniataklub podoblliezdobionę, 

prawem autorskim' (Wolters Klu go szkia, np. do produkcji mebli, 
wer 2015 r.). Osoby zajmujące ąię . drzwi, przedmiotów szktanych, a 
prawem autorskim lub odpowie Jezus poiecH po angielsku także posługiwania się Innymi mate·zabawy
dzialne za gromadzenie zbiorów . rialami (np. tkanIn~ sztncznymi 
bibliotecznych na uczelniach i w Kolejne rozważania dotyczą pojęć . tworzywami), które przejmowaly~ 
kancelariach prawniczych nie mogą utworu i przedmiotn prawa,autOr- opisanywzór'(s;34i35). 
przeoczyć tej pozycji. skiego. Problem ilustrują obrazki Książkaprof. Markiewiczazawiera 

To najważniejszaw polskiej litera	 przedstawiające abstrakcje stworzo' pogłębio!1ą analizę wielu norm pr.z prawem
turze prawniczej, choć·nietypowa w ne przez naturę (np. malowidlo na auŁ, które zezwalają korzystać nie 
formie monografia o granicach roz szybie stworzone przez mróz i kolo- tylko zcudzych pomyslów autorskich 
maitych typów własności autorskiej, . rową abstrakcję ,autorstwa' używa- niepodlegających ochronie na pod· 
poczynającod tradYcyjnychutworów jącej pędzla małpy). Autor opisuje stawie art. 4 pr. aut. (np. itkty norma· 
(np. dzieł literackich) po dtiela sztuk publikację ,Kurs cudów', spisaną tyWne, urzędowe dokumenty, znakiautorskim 
pięki1ych i fotQgraficzne. Pomysł, aby przez prof. Helen Schyckman, która symbole i proste inlormacje praso· 
rozważać tę złożoną. problematykę tWierdziła, że stanowiona zapis pole- we), lecz także licznych i bardziej 
przyużyciuilustracj~jesttakoczywi ceńwydanych jej przez Jezusa w ję- szczegółowychptzepisów o dozwo·..: ~-, " '.
sty,że czytelnik zadaje sobie pytanie, . zyku angielskim. Jej spadkobiercy lanym użytku utworów(arŁ 23-35 pr. 
dlaczego do tej pory nikt jej nie wy ': .j':'" ' wystąpili o naruszenie praw autor' au!.). Szczególnie ciekawe są rozwa· 
korzystał w prowadzeniu dyskUrsu skich po przetłumaczeniu na język ' żania o granicach dozwolonego ko· 
naukowego i dyditktyki niemiecki książki wydanej najpierw rzystania z·cudzych dzieł na podsta" 'I! { 

Ryszard Markiewicz przyznaje w wersji angielskiej. W 2014 r. Obe- wie dopuszczalnego cytatu, par0cą1. .. jjednak na wstępie, że naśladuje rlandsgericht Frankfurt wydal orze- satyry orazwolnościtworzenia dzieł 
swych nielicznych poprzedników, czenie, że wyłącznym autorem inspirowanych cudzą twórczością· 
którzy zastosowali z powodzeniem ksiąZkibylaosoba,którasporządzila (por. przykłady na s. 58-59). Autor 
analogicznąformę przekazu (np. R. STANISłAW SOETYSIŃSKI jej zapis. Wcześniej problem osoby relacjonuje również ciekawe spory, 
Gorman i J: Ginsburg; autorów Sze uprawnionej do autorstwa tegoutwo- które znalazły się na wokandach na
roko używanych na · uczelniach . Czy mało oryginalny rysunek uczniamoże ru,któryukazalsięniedaWnorownież szych sądów (np. spory o prawa au· 
amerykańskichmatertalów do nauki w polskim przekładzie, trafił na wo- torskie do krasnali wrocławskich 
prawa autorskiego, oraz M. Kumme być publikowany bez zgody jego twórcy? kandę sądu amerykańskiego. oraz do logo i plakatu wyborczego 
Fa, autora monografii ,Das urheber Markiewicz relacjonąje także Inne ,Solidarności"). 
rechtlich schillzbare Werk'; Bem Unikatową monografię recenzuje profesor. ciekawe precedensy sądowe doty- KsiążkaR. Markiewicza dowodzi, 
1968, w której zamieszczono wiele czące sporów związanych z definicją że prawa autorskie trudno uznać za 
reprodukcji dzieł sztuki. utworu,którywedlugnaszegoprawa ,do rzeczowych podobne', jak 

stanowi przedmiot prawa autorslae- twierdził jego Z!1akomity krakowski 

puszczalność opublikowania takiego jest także argUD1ent, że mamy tu do go .niezależnie od wartoś~ przezna- poprzednikF. ZoiL Wystarczy po


Wiatrakwśrod zadań dzieła w świetle przepisów ograni czynienia z.,materiałem urzędowym' czeniai sposobuwyraienia'(arŁ1pr. równać dopuszczalny użytek cu

czających własność autorską w inte w rozumieniu art. 4 pr. aut. Autor aut). Mimorównie pojemnej definicji dzych utworów wart. 23-40 or<Ęl 


Monografię otwierają rOzważania resie publicznym. Przeciwko możli przyznaje, że ma wątpliwości, czy utworusądniemieckiodmówiluzna- wyłączenia wart. 4 pr. auŁ z wyjąt· 

o konsekwencjach prawnych opubli- wości powolania.się naszerokoujm<r rysunek ucznia wolno · zamieścić nia za .,żyjącąrzeźbę'dwóch znanych kowo skromnym marginesem inge

.Jrowania pewnego rysunku zamiesz	 wane prawo cytowania przemawiają równieżwjegomonografii. Nie chcąc artystek. Markiewicz aprobuje tę rencji w domenę cudzej własności 
czonego przez Centralną Komisję zarówno charakter utworu, jak i narazić wydawcy .RZeczpospoliteJ" wykładnię, lecz zaznacza, że nie po- rzeczy (por. art. 145-146, 149-150 
Egzaminacyjną w raporcie ,Komen ograniczeniewolnościkorzystaniaw na konflikt z prawem, z ostrożności zbawia to ochrony wizeruuku arty- k.c.). Różnice te uzasadniają od
tarz do zadań z matematyki' (2006 procesowejzrezygnowalemzumiesz stek. charakteryzacji i kostiumów mienne funkcje społeczno-gospo
r.). Wysoka komisja opatrzyła go czenia opisanego utworu w recenzJL oraz fotogram dokumentnjących ich darcze obu postaci własnoścL 
podpisem: .Rysunek powyższy po Przykład ten uwidacznia,jakie ryzy dziaIaInoŚć. Współczesna filozofia i psycholo
chodzi z arkusza egŻaminacyjnego ka niesie korzystanie z cudzych giapodnoszą rangę zabawy, którąod 
jednego z tegorocznych zdających. To najważniejsza utworów nawet w dobrej wierze i w czasów Platona kojarzono tylko z " 
Był to jedyny rezultat intelektualnej 	 interesie publicznym, zwłaszcza gdy To poiyfeczna zabaWa przyjemnośćią ,która nie przynosi 
pracy podczas egzaminu z matema monografia wpolskiej ustawodawstwa zawierają przepisy 	 żadnej godnej wzmianki szkody lub 
tykiktóry zdający dostarczył egza	 ze szczegółowymi listami dopusz Wżadnej dziedzinie prawagranice korzyści'. Już przedwojenny polski 
minatorowi do oceny". Rysunek literaturze prawniczej czalnychpostaci korzystania z cudzej międzydomenąpubliczną a domeną filozofI.eon Chwistek definiowal za
przedstawia wiatrak, budynek, wóz i 	 twórczości bez zgody ,właściciela' własnośc~ czyli sferą praw wylącz bawę jako ,taki sposób przeżywania 
kilka innych przedmiotów, które ogranicach własności praw autorskich. nych, nie są tak płynne (niedookre świata rzeczywistego, który nie tyiP> 
charakteryzuje skromny stopień 	 Profesor Markiewicz wskazuje, że ślone) jak w prawie autorskim i w dostarcza przYiemnoś~ lecz także 
oryginalności. Autor monografii autorskiej. Inietypowa, korzystając z utworu bez zgody Innych obszarach wlasności intelek zapewnia równowagę i harmonię 
rozważa, czy dopuszczalne było 	 uprawnionego, można niekiedy po tualnej. Książka prof. Markiewicza między człowiekiem ajego światem'. 
opublikowanie tego utworu bez bo ilustrowana wołać się na prawapłynące zkonsty zawiera bogatą dokumentację tego Zachęcam do lektury dzieła, gwaran' 
zgody twórcy oraz jakie są konse· 	 tucj~ którym judykatura przyznaje problemu nie tylko na przykiadzie tnjąc czytelnikowi wiele pożytków z 
kwencje niewskazania autorstwa. 	 wyższą rangę niż ochronie konkret polskiego, lecz również zagraniczne uczestnictwa w tej zabawie. e 
Czy publikacja narusza dobra osobie 	 nego uprawnienia płynącego z wła go orzecznictwa. Zastosowana w 
ste autora, który mógł poczuć się ten sposób z cudzych dzieł tylko do sności intelektualnej. Wopisywanym monografii metoda dydaktyki obraz
ośmieszony? Profesor Markiewicz utworówrozpowszechnionychpo raz przypadku korzystanie z cudzego kowej okazuje się bardzoprzydatna, Autor jest profesorem prawa. partnerem 
podkreśla, że trudno uzasadnić do- pierwszy za zgodą autora. Wątpliwy rysunku trudno jednakusprawiedli- a często wręcz konieczna do wykaza- w kancelarii Sołtysłńskl Kaweckl & Sztęzak 

Felieton 

Przyjdzie odwiesić togi do szafy 
ARKADIUsz KOPER 

w akacje to dobry czas, by podsumować przedstawicieliwładz samorządów niestety nasz głos (,Rzecz o Prawie'z 1 "prawdziwego mężczyznę poznaje się po 
mijające półrocze. Co zatem w ostatnich radcowskiego i adwokackiego, którzy kwietnia 2015 r., felieton ,Gdyby·Polacy tym,Jak kończy, a nie zaczyna'. Nasi 
sześciu miesiącach wydarzyło się w uczestniczyli w procesie stanowienia wiedzieli.."). reprezentanci - przenosząc na grunt 
profesjonalnych prawniczych zawodach tego złego prawa. Na starcie niemal Te~az wydaje się, że krzyk I'Ozpa.~zy relacji z zawodów sportowych - na 
zaufania publicznego - u radców hołubili rzeczoną ustawę, a1~ teraz, nie naszych decydentów ma ptzYkrY~lCb starcie i dobiegu słabiutko, wręcz nie na 
prawnych i adwokatów? mam wątpliwoś~ pnystąpili do własrtezaniechania Być może liczą oni. bieżni, ale wspólnie z organizatorem 

Nie sposób nie zauważyć, że były to demonstracyjnych działań blokujących. że uzyskamy coś w Senacie. Moim zawodów na trybunie,jakjacyś oficjele i 
trudne miesiące. Skupię się najednym Udzielająwywiadów, piszą sążniste :".zdaniem niewiele - by<\.:ll)oże bęlizie to VIP·y, alejuż na finiszu zbiegli z trybuny 
przykiadzie. Okazalo się, że ustawa" artykuły - analizy, wręczają listy itp. , . za\)'ężenie katałogu os.,b,któlj)Ii ..:,' honorowej, włożyli numery startowe, a 
nieodpłatnej pomocy prawnej, która Szkoda tylko, że dopiero na finiszu prac! bezplatna pomoc prawna przyslugtije, niektórzy nawet koszulki liderów i 
miała być szansą dla wielu profesjonal raczej w wymiarze PR-owskim. boobec.ne rozwiązanie zapewniające biegną do mety. Duch sportowy < 
nych pełnomocników i ich klientów, o Teraz to raczej lament nad rozłanym dobr"dziejstwo tzw. prawa ubogich widocznie wziął górę i walczą jak lwy, w 
czym tak gorąco zapewniali jej autorzy, mlekiem, choć kilka miesięcy wcześniej rówtiież dobrze sytUowanymJest błysku fleszy i świetle jupiterów, bo 
dziwnym trafem w toku pac legislacyj przespalidobry moment na niedopusz' ewenementem na skalę światową. Nie wiedzą. że media czekają na mecie, a tani 
nych uległa metamońozie. Sejm uchwalił czenie do powstania tego złego projektu. liczyłbymJednak na sukces w ogranicze jeszcze kwiaty z rąk pięki1ych modelek, 
ustawę, która prostą drogą może Nie dopilnowali debaty w ministerstwie i niu uczestnictwa w- tym systemie tzw. szampan, medale i kawior. Na szczęście 
doprowadzić do bezrobocia tysięcy procesu konsultacyjnego. Nie zrobili też magistrów prawa. Tej zasadnic~ej dla nas media pokazują przeważnie przebieg 
radców prawnych i adwokatów. Posłowie nic, w momencie gdy zmieniono zapisy w kwestii nie przypilnowano, i to dawno . zawodów sportowych w całości Ichwala 
nie dość, że wprowadzili magistrów .trakcie jednego z posiedzeń Rady temu. Teraz pozostaje n"", tylko ronić im Zil to, bo dzięki temu wiemy, że nasi 
prawa do grona profesjonalnych Ministrów. Mnie i moje koleżimki oraz łzy i rozpamiętywać gorycz porażki. reprezentanci w trakcie dostępnych 
zawodów prawniczych, to jeszcze moich kolegów z samorządu radców Zwrócę uwagę, że przedstawiciele ouline obrad komisji sejmowychjasno się 
rozszerzyli katalog osób uprawnionych 'prawnych dziwi to tym bardziej, że w samoriądu radcowskiego biorący udział wypowiedzieli, że onijuż walczyć nie 
do korzystania z bezpłatnej pomocy strukturze Krajowej Rady Radców w pracach nad ustawą rozpoczęlijawną będą. bo zalety im na szybkim wejściu w 
prawnej o miliony zupełnie dobrze Prawnych jestwyspecjalizowane ofensywę zmierzającą do zablol:.owallia życie ustawy. Dlatego słowa podziękowa
.sytuowanych·Polaków, których swobod eksperckie cialo dysponujące dużym tego rozwiązania dopiero po medialnej nia tysięcy radców prawnych należą się 

nie na nią stać. Nie będą . zatem skionni budżete.rn i rzeszą specjalistów - Ośro wrzawie, której byli głównymi aktorami. mediom. Dzięki nim wiemy, komu 

płacić za coś, co mogąmieć za darmo. W dek Badań,-Studiów .i.I.egislacj~ którego Dotyczyła ona właśnie Ich biernej kibicować. Ci! 

efekcie zaś radcy prawni i adwokaci będą zadaniemjest min. uciestnictwo w . postawy w kwestii prerogatyw .magi

mogli odwiesić togi do szafy i zarejestro procesie stanowienia prawa..pvłaszcza , ~.\ll)W prawa' w projekcie ustawy. 

wać się jako bezrobotni. Stanie się tak ustaw związanych z wykonywaniem 'Ihidno, stalo się.,. - można by rzec. Autor jest Wlcedzleł<anem Okręgowej Izby Radców 


Prawnych w Warsuwle+ niestety przy dość biernej postawie naszego zawodu. Zignorvwano też .,WSzakjeden z ktasyków mawiał, że 

http:bud�ete.rn
http:boobec.ne
http:prawo.rp.pl
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Musiałam kupować alkohol 
.. PROF. EWA NOWIŃSKA KIERUJE ŻAKłADEM PRAWA KONKURENCJI I ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA 
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Bez dwóch zdań 

Mundurowi nie mogą 
naraźać obywateli 
MAREK DOMAGALSKI 

i zobaczyłem kogoś w·z·. nów antyterroryści pomyHli 
. adres i zdemolowali kominiarce, a gdy odwróci

•. . .Głos Wielkopolski", który 
. • mieszkanie niewinnych osób. 	 łem się, chcąc przejść w głąb 

mieszkania, dostałem 
. . . 	 bliżej zbada! sprawę, kopniaka, tak że znalazłem 

informuje, że prawdopodob się przy oknie". PrawniCy 
nie błędnie odczytali numer policji mówili. że ponoć 
mieszkania, weszli pod 43, a światek kryminalnyjuż na 
przestępca mieszkał pod 45. zawołanie .policja· .pada na 
•Weszli· jest tu zresztą ziemię·. Nie przekonali sędz~ 
słowem mylącym, gdyż która powiedziała, że nawet 
zniszczyli drzwi I wrzucili gdyby policja miała podsta" 
granat hukowy, który wy do użycia przymusu (a nie 
zdemolował mieszkanie Bogu miała), to kopnięcie w plecy 
ducha winnych sąsiadów. nie mieści się w dopuszczal
Ranił też mężczyznę; kobieta nych środkach. 
nie doznała obrażeń, ale Właśnie, dopuszczalne 
psychiczne mogą się jeszcze środki c to kłuczowe 
ujawnić. Strach pomyśleć, co zagadnienie. Osobiście 
mogłoby się zdarzyć,gdyby uważam, że takie przypadki 
w mieszkaniu było niemowlę (pomijając zupełne pomyłki) 
czy osoba ze słabym sercem. to skutek braku respektu dla 
Mogę zrozumieć, że takie obywatela ijego praw chyba 

środki są niezbędne,jeśli np. nazbyt wielu funkcJonariu· 
za drzwiami terrorysta grozi szy. Może nawet przyzwole
użyciem bJ;Oni. ale to nia przełożonych na ich 
najwyraźniej nieten brutalność, na niedopusz
przypadek. Nieszczęsna czalne szafowanie siłą 
pomyłka może się zdarzyć, władzy. Należy się przy tej 
ale nie wtedy, kiedy mają być okazji rozprawić z argumen
użyte tak radykalne środki. tem, że twardośćfunkcjona
Poza tym to nie pierwszy taki riuszyma im zapewnić 
eksces. Piotr D., do którego bezpieczeństwo. Ich bezpie
mieszkania na warszawskich czeństwo, owszem,jestważne, 
Bielanach wpadli swego aleniemogąryzyka waIkiz 
czasu przez pomyłkę przestępcami przerzucaćna 
blalostoccy antyterroryści, obywateli Po to wybrali 
wykonując polecenie służbę, po to nosząmundury f 
zatrzymania groźnego broń, po to są szkoleni I mają 
przestępcy ze Wschodu, ekstraapanaże, żeby ryzyko
tak to przed sądem opisał: wali raczej swoje zdrowie czy 
.Usłyszałem: ,Policja, żyde, a nie zdrowie i życie 
otwierać!«, otworzyłem drzwi obywateli €KI! 

·ANALIZA"RZECZPOSPOlJTE.J" 

Sądy mają w plecy 
miesiąc orzekania 

AGATA ŁUKASZEWICZ 
WprowadzenIe IGontradylcloryjneCO procesu 
karnego budzllo wostatnlcll miesiącach duże 
emocje. Proces taki ma wiele zalet, ale jego 
przedwnIcy na razie są gó .... 

stość polskich sądów. Czy 
Pierwsze dwa tygodnie można było temu zapo
obowiązywania nowej biec? Odpowiedź znaleźli 
procedury karnej pokazały, sami sędziowie. Twierdzą, 
że reforma nie była do że tak jakw wielu innych 
końca dobrze przygotowa reformach, które dotyczyły 
na.1 choć sam proces wymiaru sprawiedliwości, 
kontradyktoryjny, który diabeł tkwi w szczegółach, 
wymusza na stronach dużo czyli przepisach przejścio
większą aktywność, ma wych. Te generalnie mają 
wielu zwolenników, to ułatwiać przejście 
nawet oni narzekają na to. ze starych przepisów 
co się dzieje. na nowe i rozwiązywać 

Setki rozpraw wyznaczo kwestię tzw. spraw w toku, 
nych na czas po l lipca jest czyli tych, które właśnie 
odraczanych z błahego .. trwają. Gdyby, jak twierdzą 
wydawać by się mogło sędziowie. 
- powodu. Wraz z nową w noweli znalazł się 
procedurą należy pouczyć przepis, który wprowadził· 
oskarżonych i pokrzyw by obowiązek pouczenia 
dzonych o przysługujących kilka miesięcy wcześniej, to 
im prawach i obowiązkach. sądy miałyby czas poinfor
Jednym z niehjest prawo mować oskarżonych. I to 
oskarżonego do pOSiadania pisemnie. A nie mogły, bo 
obrońcy. Mając szansę na przepis o pouczeniach 
profesjonalną obronę, a jeszcze nie obowiązywał. 
przy okazji i odwleczenie w A wystarczylo tak niewiele... 
czasie wyroku, wielu z nich To niewiele jednak wykorzy
chce z tego skorzystać. Sąd, stują teraz przeciwnicy 
żeby wyznaczyć obrońcę, procesu kontradyktoryjne
musi mieć czas. Tak więc go do potwierdzenia, że to, 
sprawa jest odraczana, co mówili o kiepskim 
najczęściej najesień. Taka przygotowaniu reformy, 
jest terminowa rzeczywi- było prawdą. @0 
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'If: ~ bIIieI pani .. 
było do sztuki niż do prawa. 
PROF. EWA NoWIŃSKA: Ze 
szkolnymi przyjacióbni 
interesowaliśmy się historią 
sztuki. Prawie wsZyscy jednak 
postanowiliśmy iść na prawo. 
I dobrze. Gdybym wybrała 
historięsztnki, teraz zapewrie 
robiłabym na drutach pończo
chy. Czasy się tak zmieniły, te 
nie zawsze to, co człowieka 
fascynuje, pozwala godziwie 
żyć. 

Jak wspomina pani iyde 
studenckie? 

Było bogate 
i naukowo, i kulturalnie. 
Sobotnie wieczory to 
przeważnie Piwnica 
podB~ 
spotkania towarzyskie. 
Właściwie codziennie 
spotykaliśmy się 
w słynnej kawiarni 
w Krzysztoforach, 
w której pani Joanna, 
znając stan naszych 
finansów, dawala 
studentom wrzątek. 
herbata była własna. 
Spotkań rozrywkowych 
też było dużo. Obowiąz
kowe było chodzenie do 
Starego Teatru, potem 
szło się niekiedy .. Już 
nieco mniej kulturalnie .. 
na piwo na dworzec. To było 
jedyne otwarte o późnej porze 
źródło. Choć wystrój nie 
powalał przytuInością. było 
przyjemnie, bo byliśmy razem. 
To charakteryzowało czasy 
nieboszczki komuny: żyliśmy 
w grupach towarzyskich. 

A na uczelni? 
W czasie moich studiów nasi 

wykładowcy, dla nas starcy 
(zapewne teraz jestem Vi ich 
wieku!), to były prawdziwe 
osobowościUczyli nas wielcy 
profesorowie, także z Uniwer
sytetu Lwowskiego. Ich wiedza 
była imponująca, ale baliśmy 
się ich straszliwie. Kiedy 
egzamin przypadał w dzień 
deszczowy, modliliśmy się o 
choć odrobinę słońca. Reuma
tyzm odbierał profesorom 
życzliwość. 
Wykładali wybitni uczeni. jak 

choćbyWolter, NahIik. 
Krzyżanowski, Gwiazdomorski, 
Vetulani i wielu innych. 
Mieliśmy np. niezwyklego 

profesora Wacława Osuchow
skiego, wybitnego znawcę 
prawa rzymskiego. Profesor 
miał pOCZUcie humoru. Jeden 
z moich kolegów nie bardzo 
przygotował się do egzaminu, 
co zresztą wobec ogromu 
materiału nie było takie dziwne. 
Profesor Osuchowski stwier
dził. że skoro nie,ma wiadomo· 
ści merytorycznych, to może 
chociaż błyśnie rozrywkowymi. 
Spytał go więc, czy jego 
dziewczyna mogłabyw RzymIe 
prowadzić dom publiczny. 
Niezrażony pytaniem student 
stwierdził, że jego dziewczyna 
nie, ale żona profesoraJuż tak. 
ponieważ wedle prawa 
rzymskiego kobiety mogły mieć 
własny majątek, który jednak 
musiał być zarządzany przez 
mężczyznę. 
Współcześnie zadajemy 

sobie pytanie, czy studentom są 
potrzebne autorytety,jakimi 
dla nas byli nasi wykładowcy. 
Nawetjeśli tak, to ze względu 

naUczbę sInchaczy trudno 
jest z nimi nawiązać kontakt 

. 	osobisty. Nie spotykają się 
bezpośrednio z prowadzący
mi zajęcia nawetna egzami
nach. Potem, w szczególności 
przy obronie ptacy magister
skiej, okazuje się, że egzamin 
ustny jest dla nieh ogromnym 
stresem. 

Czy od razu po studiach 
zacZęła pani prac, 
na uczelni? 

.Nie. Praca na uczelni była 
moim marzeniem,jak 

'zresztą większości-moich 
przyjaciół. Najpierw 
dostałam nakaz pracy. 
Półtora roku przepracowa
łam, razem z profesorem 
JanuszemBartą, na kolei. 
To był koszmar. Służyli

. śmy przede wszystkim do 
robienia zakupów dla 
urzędników, w tym 
różnego rodzaju 
napojów, także moc· 
nych. Pili ze szkłanek 
wyglądającą jak 
herbata tzw. przepa
lankę, czyli wódkę 
z karmelizowanym 
cukrem. Uczyliśmy się 
t~ż pisać na6wcze· 
snymnowym 
urządzeniu, tj. na 

maszynie elektrycznej. 
Próbowaliśmy" z nudów .. 

nawet napisać książkę. 

Jaką? 
To miało być Jakieś straszliwe 

romansidło, nie przypominam 
sobie tematyki. Na całe 
szczęście jej nie ukończyliśmy, 
bo dostaliśmy pracę na uczelni. 
Profesor Stefan Grzybowski 
wywalczył możliwość otwarcia 
instytutu naukowego zajmują
cego się prawnymi aspektami 
własności ińtelektualnej. 
Powstał z początkiem lat 70. 
pod nazwą Międzyuczelniany 
Instytut Wynalazczości i 
Ochrony Własności intelektual
nej. Przez długie lata był jedyną 
takąjednostką naukowąw 
Polsce. Teraz mieści się w 
strukturze Wydziału Prawa i 
Administracji UJ jako Katedra 
Prawa Własności Intelektualnej. 
Zostałamjego pierwszym 
pracownikiem. I tak się zaczęła 
moja trwająca do dziś przygoda 
znauką.@0 

-rozmawiałaKatar.qna Wójcik 
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