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LUDZIE TEGO MIASTA

Adwokatka pro bono

K
atarzyna Golusińska sie
dzi za biurkiem, zasłonię
ta ekranem laptopa. U stóp 
ma skrzynkę brzoskwiń. 
Takich niezbyt pięknych, 
nierównych, niepryskanych. - Będzie
my robić dżem - planuje. Nie dziś, bo 

na dziś ma już inny plan: po obiedzie, 
na któiy poda pikantną zupę z kurcza
kiem i makaron z kaparami w sosie 
rokpol, pojadą całą rodziną do lasku 
Marcelińskiego na plac zabaw. Potem 
kolacja - tradycyjne kanapeczki kwa- 
draciki-wagoniki, kąpiel chłopców 
i znów praca - te zadania, z którymi 
nie zdążyła się uporać w ciągu dnia, 
bo musiała spieszyć się do przedszko
la. Chyba że przyjdą goście - państwo 
Golusińscy prowadzą dom otwarty. 
W tej sytuacji pracę przeniesie na noc. 
Dobrze zorganizowany dzień staje się 
niezwykle pakowny, mieści się w nim 
i praca adwokata, i wykłady w "Wyższej 
Szkole Logistyki, i bycie mamą dwóch 
chłopców, i jeszcze robienie tego wszyst
kiego, za co mecenas Golusińska wosta- 
tnią sobotę dostała medal „Zasłużony 
dla wymiaru sprawiedliwości”.
Pierwszy wstaje mąż, bo on, jako le
karz, najwcześniej zaczyna pracę. Kie
dy krząta się po domu, budzą się chłop
cy: 3,5-letni Jurek i 20-miesięczny Fe
lek. Mama podaje im mleko i szykuje 
się do wyjścia. Do Felka przychodzi 
niania, Jurka mama prowadzi do 
przedszkola. Jeśli tata nie ma żadnych 
dyżurów ani konferencji, to on 
przyjdzie odebrać syna, a mama bę
dzie mogła posiedzieć dłużej w kan
celarii. Na pewno jednak nie za długo, 
tak, by zdążyć do domu i własnoręcz
nie przygotować obiad. Już w podsta
wówce nauczyła się kręcić majonez 
od kucharza, który przychodził do do
mu, gdy rodzice organizowali przyję
cie. - Gotuję codziennie, bo to moja pa
sja. Ale wcale nie uważam, że to obo
wiązek kobiety - zaznacza.

Czas po obiedzie poświęca wyłącz
nie rodzinie. Zwiedzają place zabaw, 
bawią się w gonito w ogrodzie. Kiedy 
trzeba zająć się domem, robią z tego 
zabawę. Jurek pomaga tacie grabić li
ście w ogrodzie, z mamą lepi pierogi. 
Asystuje przy odkurzaniu, bo odku-

Pani Katarzyna cały czas ma włączony telefon, taka praca. Czasem ludzie pilnie potrzebują pomocy

rzacz świetnie udaje wóz straży po
żarnej : rura to wąż. Felek wszystko po 
starszym bracie naśladuje. Jurek 
wszedł na stołek, by dosięgnąć stołu? 
Felek też chce wej ść, koniecznie na ten 
sam stołek.

Mama cały czas ma włączony tele
fon, taka praca. Czasem ludzie pilnie 
potrzebują pomocy.
Katarzyna Golusińska miała siedem, 
osiem lat, gdy zaczęła pomagać ta
cie prawnikowi w pracy. Tata dyk
tował, a ona wystukiwała pisma na 
starej, hałasującej maszynie do pi
sania. Nasiąkała prawniczym słow
nictwem.

Zawsze miała potrzebę sprawiedli
wości. Gdy klasę spotkał nieuzasad
niony „o-pe-er” ze strony nauczycie
la, broniła grupy tak długo, aż przyznał 
im rację. A nie byli szczególnie grzecz
ni. Kiedyś uciekli ze szkoły przez płot, 
żeby uniknąć klasówki z polskiego. 

"Wychowawczyni goniła ich samocho
dem po uliczkach Ogrodów. Dostali 
wtedy burę, tym większą, że trzy 
dziewczyny wbrew klasowej umowie 
zostały w szkole. - Trochę im później 
dokuczaliśmy - przyznaje pani mece
nas. Dziś mogłaby podjąć się ich obro
ny. Może po prostu klasa źle zrozumia
ła koleżanki?

Ciągle się w coś angażowała. Była 
harcerką. Przyjeżdżała tydzień wcześ
niej na obozowisko, by rozstawiać na
mioty dla harcerzy i budować „drink
bar” - tak nazywali stołówkę pod plan
deką. Podczas obozów zarządzała 
oczywiście kuchnią.

Innym razem koleżanka poprosi
ła, by towarzyszylajej na castingu w te
atrze. Reżyserowi spodobało się, jak 
Kasia czyta. W sztuce powstałej z po
łączenia różnych dzieł Szekspira za
grała króla Artura. Rolę niemą. Szczę
śliwie koleżanka też dostała angaż.

Nie myślała, by zostać aktorką. 
W tamtych czasach chciała być leka
rzem. Ale lubiła publiczne wystąpie
nia. Poszła na prawo.
Zanim dostała się na aplikację, pra
cowała naukowo w Polskiej Akade
mii Nauk. Tłumaczyła pracownikom 
kijowskiego Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, jak napisać skargę do 
Strasburga. Jest ostatnim rocznikiem, 
który uczył się w szkole rosyjskiego, 
szybko sobie przypomniała język. Mar
twiła się, że te wykłady niewiele da
dzą. - Naj ważniej sze, by ludzie wie
dzieli, jakie mają prawa - podkreśla.

Dlatego bez wahania zgodziła się, 
gdy w 2009 roku zadzwonił do niej 
z propozycją dziekan Okręgowej Ra
dy Adwokackiej, mec. Andrzej Rei
chelt. Chciał, by koordynowała Dzień 
Bezpłatnych Porad Adwokackich, usta
nowiony przez Naczelną Radę Adwo
kacką. - Po charakterze spraw i rodza

ju udzielanych porad widać, że niektó
rzy przychodzą do nas, by zaoszczę
dzić na adwokacie. Bo jak inaczej ro
zumieć sytuację, gdy ktoś chce skon
sultować umowę na kilkaset tysięcy? 
- pyta pani mecenas. Ale coraz więcej 
przychodzi ludzi, których rzeczywi
ście nie stać na prawnika: spadkobier
ców, małżonków w czasie rozwodu, 
dłużników, ludzi zagrożonych eksmi
sją. Jeden dzień to za mało, by napisać 
komuś pozew, ale wystarczy, by wy
jaśnić, jakie dokumenty i świadkowie 
są potrzebni do sprawy, jak uzyskać 
zwolnienie z kosztów sądowych.

Mec. Golusińska sprawuje też pie- 
czę nad Tygodniem Pomocy Ofiarom 
Przestępstw. Niedawno zaczęła współ
pracę z Polskim Towarzystwem Pra
wa Antydyskryminacyjnego. Będzie 
za darmo reprezentować ludzi dyskry
minowanych np. w pracy ze względu 
na kolor skóry, pochodzenie, pleć.

W ostatnią sobotę miała w związ
ku z tym jechać na szkolenie, ale właś
nie odbywało się coroczne zebranie 
izby adwokackiej. Nie spodziewała się 
odznaczenia. Medal Ministra Sprawie
dliwości ma już między innymi Han
na Suchocka, Zbigniew Ćwiąkalski, 
Marek Safjan czy Andrzej Zoll. Pani 
mecenas przemawiała krótko, dzięko
wała wszystkim zaangażowanym w po
moc adwokatom.

Tydzień Pomocy Ofiarom Prze
stępstw trwa już w zasadzie cały rok. 
We współpracy z gnieźnieńskim Ca
ritasem mec. Golusińska stworzyła 
na terenie województwa wielkopol
skiego Sieć Pomocy Ofiarom Prze
stępstw. Prawnicy podają telefony, 
pod którymi można się umawiać, 
w Caritasie na dyżurach czekają tak
że psycholodzy. Kiedyś na dyżury 
przychodziły cztery osoby miesięcz
nie, dziś jest ich 30-40.

- Ofiary przestępstw często wsty
dzą się swojego losu - mówi mec. Golu
sińska. - Tego, że są molestowane, ktoś 
się znęca nad nimi psychicznie, fizycz
nie. Boją się, że donosząc na oprawcę, 
narażą się na zemstę. Nie naciskam. 
Uprzedzam jedynie, że bez sądu opraw
ca na zawsze pozostanie bezkarny, o
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