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Pod koniec 2003 roku Roman Ossowski – późniejszy
redaktor naczelny „In Gremio” zapowiada nam – przyszłym członkom redakcji, że będziemy wydawać gazetę. Dowiadujemy się wtedy również, że: po pierwsze
na pewno potraﬁ my to robić, a po drugie istnieje konieczność zaktywizowania środowisk prawniczych
i stworzenia narzędzia, które pozwoli na podjęcie
dyskusji na ważne dla nas tematy. Poza tym mamy się
nie obawiać, bo – o ile będziemy chcieć – to wszystko
nam się uda. Taka chwaląco-dyscyplinująca argumentacja (ulubiony „chwyt” naczelnego) przynosi zamierzony efekt w postaci naszej zgody, bo skoro „umiemy”
i „powinniśmy”, to odpowiedź nie może być inna.
W tym samym czasie pomysł wydawania gazety
spotyka się z aprobatą Okręgowej Rady Adwokackiej
w Szczecinie – obecnego wydawcy „In Gremio”, a także przedstawicieli sądownictwa (w tym administracyjnego), prokuratury, radców prawnych i adwokatury
- późniejszych członków Rady Programowej gazety.
Przed nami trudna decyzja – wybór tytułu. Spośród różnych propozycji (Ad Rem, In Concreto, itp.)
wybieramy „In Corpore” – zwrot, który, jak się nam
wydaje, najpełniej oddaje międzykorporacyjny charakter naszego czasopisma. Przywiązujemy się do tej
nazwy, projektujemy logo...
W dniu 2 marca 2004 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie jednomyślnie podejmuje uchwałę
nr 02/03/04, iż będzie wydawcą miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych „In Corpore”, a na
stanowisko redaktora naczelnego powołuje adw.

Romana Ossowskiego, którego upoważnia do zarejestrowania gazety. Wniosek o rejestrację składamy do
szczecińskiego Sądu Okręgowego w połowie marca.
Niestety, okazuje się, iż czasopismo o takim samym
tytule już istnieje na rynku. Wiadomość ta nieco podcina nam skrzydła. Trwają gorączkowe poszukiwania
nowej nazwy. Decydujemy się na „In Gremio” - synonim zwrotu „in corpore”. W dniu 6 kwietnia 2004
roku Okręgowa Rada Adwokacka podejmuje nową
uchwałę, z tym że zmienia tytuł miesięcznika. Składamy kolejny wniosek o rejestrację. Postanowieniem
Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia
2004 roku zostajemy wpisani do rejestru dzienników
i czasopism pod nr 475.
Równolegle trwają przygotowania pierwszego numeru „In Gremio”. W dniu 24 marca 2004 roku odbywa się, prowadzona przez redaktora naczelnego
i członka redakcji – Piotra Dobrołowicza, dyskusja
z udziałem Rady Programowej, której zapis ukazuje
się w dwóch pierwszych numerach gazety pod tytułem „Współuczestnictwo konieczne”. Odczuwamy, że
wydawanie gazety zabiera sporo czasu. Przepisanie
nagranej i trwającej ponad dwie godziny rozmowy,
zajmuje nam, łącznie z przygotowaniem tekstu do
druku, około dwudziestu godzin. Nad szatą graﬁczną
gazety czuwa pan Artur Tokarski, wykazujący znaczną cierpliwość dla naszych pomysłów i tłumaczący, iż
na jedną stronę naprawdę nie zmieści się więcej niż
4.500 znaków.
Tysiąc pięćset egzemplarzy pierwszego numer „In
Gremio” dociera do nas 29 kwietnia – w czasie, gdy
już składamy drugi numer.
I tak nam zostało do dzisiaj. Przyjazd gazety z drukarni oznacza, iż najwyższy już czas, by zamknąć
numer kolejny. Ten, który trzymacie Państwo przed
sobą, jest numerem trzynastym. W międzyczasie
zwiększyliśmy nakład z 1.500, przez 1.800, do 2.000
egzemplarzy, co – jak wynika z naszych obliczeń
– i tak nie jest wystarczające. Dochodzi nawet do tego,
że jeden z członków redakcji ukrywa po kilka egzemplarzy każdego numeru, bo obawia się, iż nie będzie
miał czego pokazywać potencjalnym reklamodawcom. By zamieszczać w kolejnych numerach większą
ilość artykułów, zmniejszyliśmy czcionkę. Okazało
się bowiem, że chętnych do publikowania na naszych
łamach jest sporo – przez rok gościliśmy ponad 100
autorów, wśród których największą aktywnością wykazały się osoby ze środowiska adwokackiego oraz

gazetą było...

sędziowskiego. Nie sposób nie wspomnieć również
o tzw. rubrykach stałych – w jedenastu numerach znalazły się teksty autorstwa dr. Daniela Bogacza, dr. Marka Tkaczuka oraz osób związanych z Sądem Biskupim. Tak samo często pisywał Para-Graf, który – jak się
dowiedzieliśmy z nieformalnych źródeł – „dorobił się”
swego fan clubu. Regularnie zamieszczamy artykuły
IPN-owskie. Dziesięć razy wypowiadał się Mieczysław
Daca – Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie w stanie
spoczynku. Publikujemy nie tylko teksty, ale również
fotograﬁe obrazów oraz rysunki reprezentantów środowisk prawniczych. Wiemy, iż nasza gazeta znajduje
czytelników także poza okręgiem szczecińskim. Dociera, najczęściej bez naszej ingerencji, do Warszawy,
Łodzi, Poznania, Gdańska, Koszalina i innych miast
w Polsce. Traﬁła również do Niemiec oraz Szwecji.
Oczywiście nie zawsze wszystko udawało nam się
zapiąć na ostatni guzik. Zdarzały się wpadki (nawet
dość ciężkiego kalibru...). Spotkaliśmy się z opinią, iż

lektura naszego miesięcznika może prowadzić do konsternacji, a głównym problemem środowiska prawniczego są, jak się wydaje, dziennikarze (list dziennikarzy - „In Gremio”, nr 3). Usłyszeliśmy jednak także
wiele ciepłych słów, m.in. od Prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej – mec. Stanisława Rymara, adw. Jerzego
Naumanna, czy Zrzeszenia Prawników Polskich. Zrozumienie znajdujemy również na naszym lokalnym
podwórku. Mamy poczucie, iż istnieje grupa osób,
która – tak jak my – odczuwa potrzebę zwiększenia
aktywności środowisk prawniczych i jest chętna do
dyskusji.
Nie ukrywamy, iż nie zamierzamy poprzestać na
wydawaniu gazety. W dniu 28 stycznia 2005 roku,
w Teatrze Polskim w Szczecinie, na scenie kabaretu Czarny Kot Rudy, odbył się „Pierwszy Wieczór
z In Gremio”, w trakcie którego zaproszeni przedstawiciele świata prawniczego i mediów dyskutowali
o wymiarze sprawiedliwości. W planie mamy kolejne
dyskusje. Dobrze układa nam się współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim. Dzięki pomocy dr. Marka Tkaczuka udało nam się zorganizować spotkanie
z udziałem reprezentantów środowisk prawniczych
i studentów Wydziału Prawa, poświęcone aplikacjom prawniczym. Studenci odpowiedzieli ponadto
na przeprowadzoną przez nas ankietę, której wyniki
opublikowaliśmy w gazecie („In Gremio”, nr 7). Gościli także, jako autorzy publikacji, na naszych łamach.
Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania cyklicznego programu telewizyjnego o charakterze edukacyjnym. Pod auspicjami „In Gremio” zamierzamy
również powołać fundację.
Pomysłów mamy zatem sporo, przy czym, co należy wyraźnie podkreślić, ich inicjatorem jest nasz
naczelny, bez którego „In Gremio” nigdy by nie powstało. Szczególne podziękowania należą się także
wszystkim wspierającym nas osobom, bezinteresownie poświęcającym swój czas i energię na rzecz podejmowanych przedsięwzięć.
Mamy nadzieję, że gazeta wpisała się już na stałe w krajobraz szczecińskich (i nie tylko) środowisk
prawniczych. Zakładamy, że Państwa zaangażowanie
w jej współtworzenie nie zgaśnie, a wręcz przeciwnie
– jeszcze się zwiększy. W końcu okazało się, że nie
tylko „potraﬁmy” wydawać gazetę, ale także – co najważniejsze – że warto to robić. [ ]

na sąsiedniej stronie: projekt pierwszej okładki naszego pisma;
na zdjęciu powyżej: Redaktor naczelny Roman Ossowski wraz z zespołem redakcyjnym (od lewej: M., Ola Dobrołowicz, Piotr Dobrołowicz, Artur
Tokarski, Marcin Kładny, Para–Graf, Mariusz Weissgerber, Monika Łyczywek,
z góry spogląda nasza redakcyjna Papuga).
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W dniu 18.03.05 r. w Dzienniku Rzeczpospolita umieszczono zachodniopomorski ranking kancelarii prawniczych. W związku z tym
zamieniłem kilka zdań z redaktorem dziennika. W rozmowie stwierdziłem, że udało mi się wspólnie z kolegami z korporacji rozpocząć
wydawanie miesięcznika In Gremio. Niefortunnie w wypowiedzi użyłem pierwszej osoby, nadto wypowiedź czyniła wrażenie, że wyłącznie
korporacja adwokatów utworzyła i tworzy miesięcznik. Przepraszam
za ową niezręczność Redakcję, wszystkich Kolegów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, tj. tych wszystkich, którzy
rozpoczęli wydawanie i partycypują w powstawaniu In Gremio. Nie
było moim zamiarem podważanie, czy wręcz burzenie tożsamości
miesięcznika jako miesięcznika wszystkich środowisk prawniczych.
Pragnąłem jedynie zaznaczyć, że korporacja adwokacka – niezależnie
od obowiązków zawodowych – uczestniczy w szeroko pojętym życiu
społecznym. Owa niezręczność wypowiedzi była niezamierzona.
Adwokat Marek Mikołajczyk

„Rzeczpospolita” z dnia 06.04.2005:

Ogólnopolskie spotkanie prawników w Łodzi

W założeniu swoim Dni Prawnicze stanowią forum dla wymiany poglądów oraz wypracowania stanowiska polskiego środowiska prawniczego w podstawowych kwestiach związanych ze stanowieniem
i stosowaniem prawa.
Jest to najważniejsza doroczna impreza Zrzeszenia
Prawników Polskich nawiązująca do tradycji przedwojennych Zjazdów Prawników Polskich. Organizatorzy przewidują w czasie spotkań udział prawników
w trzech dyskusjach panelowych. A mianowicie:
w pierwszej uczestnicy będą pogłębiać wiedzę na temat
autorytetu państwa prawa. Tematem drugiej będzie rze-

telny proces w Polsce w aspekcie artykułu 6 Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Trzeci temat to „Wymiar sprawiedliwości – media
– autorytet państwa”.
Przewiduje się udział w obradach przedstawicieli
władz państwowych, parlamentarzystów, wybitnych
przedstawicieli nauki i prawników praktyków oraz
przedstawicieli mediów.
Komitet Organizacyjny oczekuje zgłoszeń
na adres Sądu Okręgowego w Łodzi, 90-921,
pl. Dąbrowskiego 5 – tel. (42) 677-89-82. [ ]

Szczecińskie sympozjum prawników ‘2005
Zarząd Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich
w Szczecinie, wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA organizuje Szczecińskie Sympozjum Prawników na temat:

„Kara dożywotniego więzienia”
Przewidujemy udział w naszych obradach pracowników naukowych, prawników praktyków (sędziów,
prokuratorów, adwokatów), psychiatrów, psychologów, socjologów, studentów prawa.
Pragniemy poruszyć i omówić m.in.:
• karę dożywotniego pozbawienia wolności w systemie kar w Polsce i na świecie,
• kiedy taka kara powinna być wymierzana, za jakie
przestępstwa, wobec jakich oskarżonych,

• problemy związane z wykonywaniem kary dożywotniego pozbawienia wolności: a) organizacyjne, b) penitencjarne, c) psychologiczne, d) psychiatryczne, e)
kryminologiczne,
• przewidywania co do polityki warunkowych zwolnień osób skazanych na kary dożywotniego pozbawienia wolności i związane z tym problemy rodzinne, bytowe, socjalne oraz wynikające z tego wnioski
co do sposobu organizacji wykonywania tej kary,
• czy kara śmierci zostanie reaktywowana?

informacje

Od 19 do 22 maja br. odbywać się będą XII Ogólnopolskie Dni Prawnicze w Łodzi pod hasłem programowym „Autorytet Państwa Prawa”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 19 maja br. o godz.
10.00 w Sali konferencyjnej nr 217 na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul.
Narutowicza 17a.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedmiotową problematyką. [ ]
Ryszard Różycki, Wiceprezes Zarządu Oddziału
Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie

Serdecznie zapraszam na kolejny turniej tenisowy prawników
w dniach 21 i 22 maja 2005 na kortach tenisowych przy ulicy Sportowej w Barlinku. Wszyscy uczestnicy wraz z rodzinami zakwaterowani zostaną w ośrodku wypoczynkowym Pomorskiej Akademii
Medycznej przy tej samej ulicy już od piątku 20 maja 2005. Koszty
udziału w turnieju oraz zakwaterowania w ośrodku uiszczone zostaną na miejscu, jednakże uprzejmie proszę o wcześniejsze zgłoszenia imienne.
W piątek po południu odbędą się gry treningowe, w sobotę gry pojedyncze, natomiast w niedzielę gry podwójne.
Adw. Andrzej Marecki, Kancelaria Adwokacka
ul. Królowej Jadwigi 13/12, 70-261 Szczecin
tel./ fax. 433 71 35, 488 51 18
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[ Tadeusz Julian Haczkiewicz ]
Prezes Sądu Apelacyjnego

Po uroczystym
Dzień 13 kwietnia 2005 r. w historii Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zapisze się jako ważny etap budowania zespołu sędziowskiego tegoż sądu. Zgromadzenie sędziów (9 dotychczas powołanych) spośród 28
kandydujących do sądu apelacyjnego sędziów sądów
okręgowych pozytywnie zaopiniowało następujące
kandydatury: Marię Kamocką (SSO w Szczecinie),
Wiesławę Kaźmierską (SSO w Koszalinie), Artura
Kowalewskiego (SSO w Szczecinie), Bożenę Kram
(SSO w Koszalinie), Iwonę Krzeczowską-Lasoń (SSO
w Słupsku), Andrzeja Olszewskiego (SSO w Szczecinie), Iwonę Wiszniewską (SSO w Szczecinie), Rafała
Zajączkowskiego (SSO w Szczecinie), Macieja Żelazowskiego (SSO w Szczecinie). Termin Zgromadzenia
Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie pomyślany
został tak by procedura powołania kolejnych sędziów
mogła być zakończona jeszcze przed wakacjami
– w maju KRS, nominacje w czerwcu. Nie trzeba dodawać, że przygotowanie zgromadzenia, w tym opinii
o wszystkich kandydujących sędziach wymagało dużego wysiłku, tym większego, że spoczywał on na tak
nielicznej grupie sędziów orzekających z pełnym, już
od lutego 2005 r., obciążeniem.
Ilustracją tegoż niech będą następujące dane na koniec marca 2005 r.
Wpłynęły 1142 sprawy, załatwionych zostało 626
spraw.
19 nominowanych sędziów plus dalsze ministerialne delegacje sędziów okręgowych uczynią Sąd
Apelacyjny w pełni gotowym do wykonania nawet
najtrudniejszych zadań – wykonania sprawnego
i w rozsądnym terminie. Chwila obecna w Sądzie
Apelacyjnym w Szczecinie to czas codziennej i wytężonej pracy.
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Na pierwsze urodziny
Muszę się przyznać, że kiedy rok temu zadzwonił do mnie Roman Ossowski i opowiedział mi o pomyśle wydawania pisma mającego stanowić pewnego rodzaju
platformę wymiany poglądów i wyrażania opinii przez prawników szczecińskich
(i nie tylko) reprezentujących różne zawody, do pomysłu tego odniosłem się z pewną rezerwą. Nie wyraziłem tego wprost, ale miałem wątpliwości, czy Wydawcom
wystarczy energii i wytrwałości przede wszystkim do namawiania potencjalnych
autorów do publicznego prezentowania swoich przemyśleń na łamach jakiegoś
czasopisma, a nie do poprzestawania na wypowiadaniu tych poglądów przy kawie
w bufetach sądowych. Wątpliwości te miały swoje źródło w moich gdańskich „doświadczeniach”, gdzie wielokrotnie próbowaliśmy namawiać do jakiejś publicznej
debaty na tematy nurtujące adwokaturę, czy też szersze środowisko prawnicze, ale

m otwarciu...
A tak jeszcze niedawno, bo 10 marca, odbyło się uroczyste otwarcie działalności Sądu Apelacyjnego, prawdziwe święto tegoż Sądu i środowisk prawniczych
apelacji. Przybycie Panów Ministrów Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa oraz Marcina Królaka, udział
Ekscelencji Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego,
Pana Wojewody Stanisława Wziątka, przedstawicieli
władz miasta Szczecina oraz licznych zaproszonych
gości uświetniły otwarcie Sądu, stanowiąc zarazem
potwierdzenie aspiracji regionu do tego, by Szczecin
stał się „silnym ośrodkiem myśli prawniczej w naszym kraju” – jak zechciał to określić Naczelny In
Gremio, czy też „metropolią prawniczą” – jak określił
to minister Andrzej Kalwas.
Jeszcze wcześniej zaś była uchwała ORA w Szczecinie z dnia 26 marca 2002 r., która w swej treści powracała do idei Apelacji Szczecińskiej, stawiając ją na
porządku dnia, jak się okazało skutecznie - za co inicjatorom uchwały i tym wszystkim, którzy ją poparli,
wielkie wyrazy uznania.
Mamy sądową apelację obejmującą okręgi Sądów
Okręgowych w Gorzowie, Koszalinie i Szczecinie,
a co za tym idzie apelacyjną prokuraturę, działające
na obszarze apelacji samorządy: notarialny i komorniczy oraz Oddział IPN. Mamy działające w strukturach okręgowych korporacje radców prawnych i adwokatów, uniwersytecki wydział prawa, coraz lepszą
infrastrukturę instytucji prawniczych i kadry – zatem wszystko, by na mapie prawniczej kraju apelacja
szczecińska kojarzyła się z sukcesem, by ten sukces
oznaczał także poprawę wizerunku szeroko pojętego
wymiaru sprawiedliwości w naszej apelacji. Jestem
przekonany, że wspólnym wysiłkiem cel ten zrealizujemy. [ ]

bardzo rzadko udawało się znaleźć chętnych, którzy
chcieliby podzielić się swoimi poglądami na szerszym
forum. Dlatego też jestem pełen uznania, że pomysł
ten udało się wcielić w życie i że Wasz zapał nie wygasł po wydaniu kilku pierwszych numerów.
Po lekturze tych pierwszych dwunastu numerów
muszę Wam pogratulować przede wszystkim tego, że
zdołaliście opanować swoje ambicje i nie dążycie do
tego, aby być kolejnym czasopismem prawniczym,
w którym zamieszcza się mniej lub bardziej „uczone” glosy czy też analizy prawne, a staracie się być

czasopismem o prawnikach. W moim przekonaniu
im częściej Wam się uda publikować teksty o prawnikach i o relacjach (nie tylko zawodowych) pomiędzy
prawnikami pracującymi w różnych zawodach, tym
chętniej będziecie czytani.
Życzę zarówno Wam – autorom, jak i nam - czytelnikom aby taki właśnie proﬁ l In gremio udało się
utrzymać.
[ adw. Jerzy Glanc ]
Wice Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku
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Dolorosa Baranowska – pochodzi ze wsi Poświętne na Białostocczyźnie.
W 1957 roku ukończyła Technikum Chemiczne w Bydgoszczy, po czym rozpoczęła pracę w Sądzie Rejonowym w Szczecinie jako kontraktowy sekretarz.
W latach 1967 – 1973 roku kierowała Sekretariatem Wydziału III Karnego (obecnie IV Karnego). Od dnia 8 listopada 1973 roku nieprzerwanie kieruje Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, nazywanym uprzednio
„Oddziałem Prezydialnym”.
Przez okres ponad 20-tu lat była także kuratorem społecznym dla dorosłych.
Od 1975 roku dodatkowo przyjęła obowiązki „kadrowej” Sądu Rejonowego. Za
swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń i medali, w tym Brązowy oraz Złoty
Krzyż Zasługi. Pani Dolorosa Baranowska to „człowiek instytucja”. Nie przypadkowo zapewne poprzednia Pani Prezes w przypływie dobrego nastroju, często
nazywała Ją “mój komputer”.

Człowiek instytucja
[ Roman Ossowski rozmawia z Dolorosą Baranowską ]
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Roman Ossowski: Od kiedy związana jest Pani
z sądem?
Dolorosa Baranowska: Od dnia 22 listopada 1957r.
Pracę rozpoczęłam na stanowisku kontraktowego sekretarza. W lutym 1967 r. złożyłam egzamin na stanowisko sekretarza sądowego.
Pamiętam, że moje wynagrodzenie miesięczne
wynosiło początkowo 600 złotych. Szpilki kosztowały wówczas 400 złotych. Gdyby nie pomoc rodziców
i wujostwa, u którego mieszkałam, byłoby mi bardzo
trudno egzystować.
R.O.: Z iloma Prezesami miała Pani przyjemność
pracować?
D.B.: W trakcie mojej pracy współpracowałam z ośmioma Prezesami.
R.O.: Jaka liczba osób pracuje obecnie w Sądzie
Rejonowym, a jak to przedstawiało się w 1980 roku
i 1990 roku? Ile spraw wpływało do sądu ?
D.B.: W roku 1980 zatrudnionych było 198 osób,
spraw do sądu wpłynęło wówczas 14.706. W roku 1990
sąd zatrudniał 235 osób, a spraw wpłynęło 28.491.
W ubiegłym - 2004 roku - Sąd Rejonowy zatrudniał
552 osoby, wpływ spraw wynosił 173 601.
R.O.: Czy były tzw. okresy lepsze i gorsze w sądzie?.
D.B.: To zależy jakimi kryteriami się kierujemy.
Kiedy rozpoczynałam pracę w sądzie, to dzień pracy
polegał głównie na całodziennym protokołowaniu,
po zakończeniu zaś wokand, przystępowało się natychmiast do wykonywania zarządzeń, co w efekcie
pozwalało kończyć dzień pracy najczęściej dopiero
w godzinach 19:00 – 21:00. Jedna z wokand, w końcu lat pięćdziesiątych, zakończyła się nawet po godz.

23:00. Pamiętam, że wówczas, na polecenie sędziego,
zostałam odwieziona do domu milicyjnym gazikiem.
Sytuacja uległa zauważalnej poprawie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Kiedy bowiem na
wokandzie znajdowały się tzw. „prywatki”, potocznie
nazywane „pyskówkami”, wówczas rozpatrywano
je po południu. Skonﬂ iktowane strony, mając przed
sobą perspektywę opuszczenia sądu w godzinach wieczorowo – nocnych, częściej godziły się między sobą,
co pozwalało skracać czas wokand. Należy przy tym
przypomnieć, iż nierzadko bywało, że jeden skład sądzący miał dziennie do rozpatrzenia do siedemdziesięciu „prywatek”. Szczególnie odczuwalną niedogodnością w pracy w drugiej połowie lat osiemdziesiątych
były licznie nieobsadzone etaty, np. pod koniec tych
lat, jak pamiętam, było około 30 wakatów. Protokołowały nawet woźne. W sekretariatach wydziałowych
zostawała tylko jedna „dyżurna”. To było dla mnie niezmiernie trudne do opanowania.
R.O.: Jakie zasadnicze zmiany Pani zaobserwowała?
D.B.: Chociażby w temacie zatrudnienia. Dawniej
bardzo często, aby zapewnić sobie w miarę wystarczającą obsadę udawałam się do szkół średnich, gdzie
prowadziłam rozmowy zachęcające do podejmowania pracy w sądownictwie. Obecnie zaś mam w szuﬂadach kilkaset podań o pracę. Kiedyś najczęściej przyjmowano do pracy absolwentów szkół średnich. Teraz
obowiązują zalecenia, aby do pracy w administracji
sądowej przyjmować głównie absolwentów wyższych
uczelni.
R.O.: A zmiany w innych dziedzinach?
D.B.: Z nieukrywaną nostalgią przywołuję czasy,
kiedy to przed laty panowała w sądzie pomiędzy pra-

cownikami, także sędziami i sekretarzami, atmosfera niemalże familijna. Przy zachowaniu największej
atencji wobec sędziów, pracownicy administracyjni
mieli odczucie, że stanowią ważną część wspólnej
rodziny sądowej. Dzisiaj jest jakby inaczej, oﬁcjalniej.
Myślę, że to normalne zmiany, z którymi tym pamiętającym dawniejsze czasy, pozostaje się tylko pogodzić.
Ale powspominać z czułością można. Wiem, że to zabrzmi humorystycznie, ale znam przypadki, kiedy to
petenci sądowi zwracali się na sali rozpraw do pań
protokolantek słowami „wysoka sekretarko”, co z pewnością nie odnosiło się do wzrostu. Dzisiaj wcale nierzadko dochodzi do wykłócania się petentów z sądem,
którzy zachowują się tak z premedytacją, zdając sobie
sprawę, że spotka ich za takie zachowanie dodatkowa
kara. Kiedyś nie obawa przed karą a znacznie większy
szacunek do sądu, wpływał na postawę stron i świadków na sali rozpraw. Zmiana obyczajowości na gorsze
zaczyna także przenikać na sale sądowe.
Do innych istotnych zmian prac administracji
sądowej zaliczam zmiany przepisów dotyczących
absencji chorobowej. Mianowicie, w bardzo zauważalnym stopniu uległa pomniejszeniu ilość zwolnień
lekarskich, po obniżeniu zapłaty za czas zwolnienia
do wysokości 80% normalnego wynagrodzenia. Odczuwalną ulgę zauważyliśmy także po roku 2001
roku, kiedy powstała możliwość zatrudnienia dodatkowych osób „na zastępstwo” za pracownika, który
przebywa na zwolnieniu lekarskim ponad 33 dni.
R.O.: Jakie wymogi należy, Pani zdaniem, postawić
przed pracownikami administracji sądowej?
D.B.: Pracownik sądowy winien być wykształcony, uprzejmy, grzeczny i o schludnym wyglądzie. Co
się tyczy wykształcenia, to chociaż oﬁcjalnie preferowane jest zatrudnienia absolwentów wyższych
uczelni, jestem osobiście zdania, że lepiej wdrażają
się w specyﬁczny zawód urzędników sądowych absolwenci szkół średnich, którym niejako łatwiej przychodzi przyswojenie sobie wszystkich niuansów tego
zawodu. Znam z własnej praktyki przypadek, gdy
zatrudniono absolwentkę uczelni wyższej. Jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach, w pierwszym
dniu zatrudniono tę osobę m.in. do zszywania akt
sądowych. Pod koniec dnia owa Pani powiadomiła
kierowniczkę sekretariatu, że rezygnuje z pracy, gdyż
jej zdaniem wykształcenie, jakie posiada, koliduje z
wykonywaniem tak prozaicznych czynności, jak
zszywanie akt.
R.O.: Czy ma Pani poczucie współuczestnictwa
w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości?
D.B.: Myślę, że mogłabym twierdząco odpowiedzieć na to nieco pompatyczne pytanie. Przez lata
pracy współuczestniczę w jego funkcjonowaniu, przemianach i myślę, że dołożyłam swoją cegiełkę do gmachu wymiaru sprawiedliwości. W mojej świadomości
mocno utożsamiam się z sądem, w którym pracuję, jak
i całym naszym sądownictwem.
R.O.: Może będzie Pani łaskawa powiedzieć, jak
to duże zaangażowanie w pracy tolerowała Pani
rodzina?
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wpadło mi w ręce kilka numerów waszego miesięcznika. Otrzymałem je od znajomego prawnika. Zaznaczam przy tym, iż nie jestem w żaden sposób związany
z żadnym z zawodów prawniczych. Ot, po prostu kolega uważał, że w kilku artykułach waszego czasopisma znajdę trochę ciekawych informacji dotyczących mnie
i stron rodzinnych mojego ojca. Przeczytałem wszystkie numery z zainteresowaniem i choć duża część materiałów w nich zawartych dotyczy spraw stricte związanych z zawodami prawniczymi (przecież w końcu to czasopismo redagowane przez
te kręgi!), to wiele artykułów jest bardzo ciekawych dla każdego czytelnika, nawet
takiego jak ja, w ogóle nie związanego z prawem. Niektóre z nich, mimo że dotyczą
problematyki prawnej, niosą w sobie również wiele aspektów etycznych i moral-

D.B.: Mam męża Zdzisława, dwóch synów, Marka
- informatyka, Jacka - nawigatora, który jest kapitanem na mniejszych statkach oraz czwórkę wnucząt:
Piotrusia, Michała, Monikę i Wiktorię. Oczywiście
bardzo ich wszystkich kocham i wiele im zawdzięczam, głównie mężowi i synom, którzy z ogromnym
zrozumieniem i cierpliwością podchodzili do moich

wieloletnich późnych powrotów do domu. Gdyby nie
było z ich strony zrozumienia dla mojej pracy, to zapewne moje życie zawodowe potoczyłoby się innymi
ścieżkami. Ileż to razy mąż godzinami czekał na mnie
pod budynkiem sądu, a dzieci przez okno wołały pytając „kiedy przyjedzie mama”. Orientuję się, że i dzisiaj wielu pracownikom nieobce jest przesiadywanie
w sądzie zarówno po godzinach, jak i niejednokrotnie
w soboty i święta.
R.O.: Czego obecnie najbardziej brakuje dla lepszego funkcjonowania sądu?
D.B.: Odpowiem lakonicznie - brakuje od zaraz 30
etatów administracyjnych.
R.O.: Najtrudniejszy i najradośniejszy moment
w Pani pracy?
D.B.: O tych trudnych już wspomniałam i nie chciałabym ich poruszać, za to z satysfakcją odpowiem na
drugi człon tego pytania. Krótko rzecz ujmując powiem, że największą radość i satysfakcję dają mi moi
współpracownicy. Ja od lat pracuję wśród ludzi, których prawie wszystkich znam. Bywa, że przychodzą do
mnie z różnymi problemami, a ja, kiedy mogę pomóc,
czerpię z tego wielką radość. Uważam, że uczynione
dobro wraca po jakimś czasie do człowieka pomnożone. Szalenie cieszy mnie radość, jaką widzę na obliczu

„In Gremio”...
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jest przedmiotem mojego żywego zainteresowania od kilku miesięcy. Zapoznałem
się z każdym dotychczas wydanym numerem. Rodzi to chęć podsumowania wrażeń.
Nie mogę powiedzieć, bym był całkowicie „człowiekiem z zewnątrz”, jednak studiowanie na ledwie II roku szczecińskiego wydziału prawa nie stanowi jeszcze, niestety, okoliczności pozwalającej mi nazwać się prawnikiem. Niemniej pismo to traktuję
jako kierowane również do siebie, gdyż mam wrażenie, że zakres podmiotów, z myślą o których jest wydawane, jest bardzo szeroki i absolutnie nie zamknięty.
Moją uwagę w sposób szczególny przyciągają teksty, które w prasie dotyczącej
problematyki prawnej są niezwykłą rzadkością. W „In Gremio”, ku swojej radości,
znajduję ich całkiem sporo. Są to felietony i artykuły dotyczące historii prawa oraz
ﬁ lozoﬁ i prawa. Zwracają tutaj uwagę artykuły M. Tkaczuka oraz D. Bogacza. U obu
widzę dążenie do próby wyjaśnienia genezy prawa dogmatycznego, a zarazem do
jego ujęcia w ramy celowości, ﬁ lozoﬁcznej ciągłości i historycznego rodowodu. Zagadnienia podejmowane w takich artykułach, jak „Sprawiedliwość oraz słuszność
kary” czy „Ateny nad Wisłą” i liczne występujące w nich odwołania zdradzają całkiem niebanalne podejście autorów do prawa, co – jak podkreślam – w czasach młodych prężnych prawników - „chodzących kodeksów”, jest prawdziwą rzadkością.

ludzi, którzy podejmują pracę. Czegóż większego można dziś oczekiwać? Dlatego m.in. bardzo lubię swoją
pracę i od lat bardzo chętnie do niej chodzę.
Na koniec dodam, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, pomimo występowania stałego niedostatku
środków na normalne funkcjonowanie sądu, dokonała
się ogromna odmiana. Do lamusa odeszły przedwojenne maszyny do pisania i liczydła. Maszyny elektryczne, a po nich komputery, w coraz większym stopniu
usprawniają nasza pracę. Jedno muszę podkreślić, że
ten postęp techniczny musi być zawsze optymalnie
wykorzystany i zagospodarowany. Zwracam uwagę
wszystkich na dominującą rolę samego pracownika, od którego wiedzy i pracowitości głównie zależą
wyniki naszej pracy. Dlatego nie wolno nam zgubić
człowieka. Bez ogromnej pracowitości i oddania znakomitej większości pracowników administracji sądowej także i ja nie byłabym w stanie czegokolwiek
dokonać. Za pośrednictwem „In Gremio” składam Im
wszystkim największe wyrazy podziękowania, życzę
Im jednocześnie wiele zdrowia i wytrwałości w trudnej pracy na sądowej niwie oraz satysfakcji w życiu
prywatnym i rodzinnym.
R.O.: Dziękując za rozmowę, przyłączam się do
tych życzeń. [ ]

Podsumowując uważam miesięcznik za ciekawą pozycję, godną polecenia ludziom nawet spoza kręgów
prawniczych. Jest to pismo wyważone, nie ociekające polityką, mogące wnieść coś ciekawego do wiedzy
każdego czytelnika. Dziękuję Redakcji za dobre czasopismo i życzę wielu sukcesów w pracy i wielu ciekawych artykułów dla nas, Czytelników.
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Kozak, Koszalin.

Sekretarz Sądowy

nych, pobudzają do reﬂeksji i polemiki, a to zawsze
ma pozytywny wpływ na nasze ego. W końcu wiele
z tych przemyśleń dotyczy naszego codziennego życia. Duże zainteresowanie wzbudzają także artykuły
o treści historycznej a także z zakresu prawa kanonicznego. Dzięki nim mam okazję spojrzeć na pewne
fakty historyczne z punktu widzenia prawników, co
także wzbogaca moją wiedzę na te tematy, a przynajmniej zmusza do zastanowienia się i ewentualnej
polemiki.

Gdy rano wstajesz, pot Cię oblewa
do Sądu idziesz, więc bać się trzeba.
Choć w pracy swej szukasz natchnienia
nie łudź się więcej - nic się nie zmienia.
Od rana walczysz z pudełkiem poczty
potem na salę biegniesz jak olbrzym.
Wpadasz na salę, pot Cię oblewa
taka Twa dola - spieszyć się trzeba.
Gdzieś o 15.00 zjadasz śniadanie
marząc o kawie i swym tapczanie.
A gdy już fajrant pięknie się zbliża,
Ty wciąż szukasz, co zrobić trzeba.
W podzięce słyszysz, że wolno piszesz,
że akta leżą, a Ty wciąż dyszesz.
Wypłata skąpa, podwyżki nie ma,
co Ty tu robisz? Stąd „spadać” trzeba!
Miłość do Sądu mocno Cię trzyma
Kimże Ty jesteś? Czyżby maszyna?!
Wzdychasz głęboko i łykasz ślinę
patrzysz na zegar i myślisz „ginę”!
Mimo utopii swego zawodu
robisz to po to, by nie czuć głodu.
Morał z historii taki wynika,
kto nie pracuje, szybko stąd znika.
Bo sekretarzem zostają tacy,
co do północy siedzą w swej pracy!!!!!
Emilia Kuś – Sekretarz Sądowy
Sąd Rejonowy, V Wydział Karny w Szczecinie

Czymś, co absolutnie nie zaskakuje w „In Gremio”,
są zazwyczaj dłuższe wypowiedzi i artykuły odnoszące się do statusu, roli i kondycji poszczególnych
zawodów prawniczych oraz ludzi, którzy się nimi zajmują. Przyznam, że różnorodność poglądów czyni te,
zwyczajowo umieszczane na początku artykuły, szalenie ciekawymi. Szczególnie, ze względu na osobiste
zainteresowania, podobała mi się próba rozliczenia
z zawodem prokuratorskim [„Trzy kolory: czerwony”].
Olbrzymi szacunek budzi też sposób argumentowania w przypadku rozważań nad zawodem adwokata
[„O szczegółach innym razem”].
O pewnych rubrykach nie mogę powiedzieć, że budzą one moje żywe zainteresowanie. Chciałbym jednak, by pozostały w „In Gremio”, ponieważ stanowią,
w znanej mi prasie prawniczej, pewne novum. Mówię
tutaj o artykułach dotyczących ciekawostek ze sfery
życia, którą można by określić jako prywatną [jak

choćby artykuł o nurkowaniu – „Pod wodą znaczy in
gremio”].
Najsłabszym według mnie elementem opisywanego wydawnictwa jest „Pod papugami”. Nie przypadł
mi do gustu sposób pisania anonimowego autora.
Mimo że zdradza wykształcenie owej osoby, to jest
raczej zbiorem luźno powiązanych, często kontrowersyjnych myśli, bez wyraźnego wątku przewodniego.
Czytuję artykuły z tej serii z uwagą, ale jedynie w ramach ciekawostki.
Podsumowując i odnosząc się także do artykułów
i prac tutaj nie wspomnianych, zaznaczam, że „In
Gremio” mi się podoba i żywię pod adresem tego wydawnictwa ciepłe uczucia oraz zamierzam pozostać
jego czytelnikiem. Formuła pisma jest właściwa i nie
pozostawia wiele do życzenia.
Mariusz Murawski, student II roku prawa US

Zawód Kuratora

Sądowego
[ Sylwester Gos ]

kurator zawodowy – Sąd Rejonowy w Szczecinie

Zawód kuratora sądowego ma bardzo długą
historię. W tym roku obchodzimy 70 rocznicę
kurateli społecznej dla nieletnich i 40 rocznicę
kurateli zawodowej dla dorosłych. Jednakże
dopiero od niedawna został jasno określony
status kuratora. Głównym aktem prawnym,
który reguluje pracę kuratorów jest Ustawa
o kuratorach sądowych z dn. 27.07.2001 r., dalej zwana ustawą, która weszła w życie w dn.
01.01.2002 r.
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W poprzednim okresie kwestie kurateli sądowej regulowały rozporządzenia określające rolę w strukturach sądu i obowiązki spoczywające na kuratorach.
Obecnie ustawa w sposób wyczerpujący określa
organizację kuratorskiej służby sadowej, samorząd
kuratorski, odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną, aplikację kuratorską oraz organizacje kuratorów społecznych.
Sądowy kurator zawodowy jest organem postępowania wykonawczego sądu, zgodnie z art. 2 k.k.w.
Chcąc przybliżyć pracę kuratorów na wstępie
przedstawię, czym ta grupa się zajmuje. Często
w środowisku poza prawniczym kuratela sądowa kojarzona jest ze sprawami rodzinnymi, tj. niewydolnymi wychowawczo rodzicami i zdemoralizowaną,
nieletnią młodzieżą, sam zaś kurator jawi się jako
osoba wykonująca tylko czynności kontrolne. Takie wyobrażenie kuratora sądowego jest znacznym
nie docenieniem wykonywanej pracy oraz stanowi
krzywdzącą opinię, wyrażaną przez osoby nie mające podstawowej wiedzy z tej dziedziny.
Poza wspomnianymi sprawami kuratorzy wykonują orzeczenia w sprawach karnych w stosunku do
osób dorosłych, które dopuściły się przestępstwa.
Natomiast czynności kontrolne są jednymi z wielu
wykonywanych przez kuratora. Już w art. 1 ustawy
określone są zadania kuratora. Ustawodawca nie
przypadkowo wskazał kolejność podejmowanych
zadań. Jako pierwsze wymienił zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym i proﬁlaktycznym, a dopiero na ostatnim miejscu umieścił zadania kontrolne, które są związane

z wykonywaniem orzeczeń sądu. Jednakże zadania
kuratora znacznie wybiegają poza ten zakres.
W SR w Szczecinie istnieją cztery zespoły kuratorskiej służby sądowej. Dwa stanowią kuratorzy rodzinni wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, kolejne dwa kuratorzy wykonujący
orzeczenia w sprawach karnych. Jednakże kwestie
organizacyjną i działanie kurateli sądowej w Szczecinie przedstawię w krótkim zarysie, a skupie się na
kryteriach umożliwiających wykonywanie zawodu sądowego kuratora zawodowego. Zgodnie z cyt.
ustawą może nim być ten, kto posiada obywatelstwo
polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, jest zdolny ze
względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków.
Poza tym niezbędnym wymogiem jest ukończenie
studiów magisterskich z zakresu nauk pedagogiczno
– psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.
Określając wymóg wykształcenia kuratora ustawodawca nie przypadkowo wymienia w pierwszej
kolejności absolwentów kierunków studiów, których
rolą jest wychowawcze oddziaływanie na podopiecznych.
Droga do zostania profesjonalnym kuratorem
zawodowym jest długa. Nie wystarczy być jedynie
specjalistą z jednej, wybranej dziedziny wiedzy, ale
należy poszerzać umiejętności i kwaliﬁkacje zawodowe, gdyż, jak wiemy, osoby naruszające porządek
prawny są specyﬁczną grupą społeczną. A wykonywanie zadań związanych ze społeczną readaptacją
osób o częściowo niewłaściwie ukształtowanych postawach jest niezwykle trudne.
Kurator podczas wykonywania czynności musi
wykazać się wiedzą z wielu innych pokrewnych
zawodów. Warto w tym miejscu wspomnieć o zawodzie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, terapeuty a nawet animatora społecznego, które
to profesje wzajemnie się uzupełniają, obejmując
swym obszarem pomocy ludzi, często stanowiących
tę samą grupę, którą zajmuje się kurator sądowy. Są
to zawody jeszcze nie docenione w naszych warunkach społeczno – zawodowych, jednakże niezbędne
do tworzenia kompleksowego programu pomocy.
Ustawodawca tworząc ustawę uwzględnił potrzebę
podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych określając to
w art. 11 ustawy.

Wdrażanie kompleksowych programów resocjalizacyjnych będzie jeszcze przez jakiś czas odłożone na
dalszy plan, albowiem obecne realia pracy kuratorów,
chociażby w zakresie infrastruktury i ilości sprawowanych dozorów czy nadzorów, pozostawiają wiele do
życzenia. Ponadto istotną okolicznością jest to, że istniejąca kuratela zawodowo – społeczna powinna charakteryzować się przewagą liczebną kuratorów zawodowych (jest ich ok. 100) nad społecznymi, tymczasem
większość stanowią kuratorzy społeczni. W okręgu
Sądu Okręgowego w Szczecinie jest ok. 1200 kuratorów społecznych. Ale bez ich pomocy i zaangażowania oddziaływanie resocjalizacyjne na podopiecznych
jak również ich rodziny, nie byłoby efektywne.
Ustawodawca zastrzegł w art. 84 ustawy, że konieczne jest powoływanie na kuratora społecznego
osób posiadających doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej. Umożliwia
to pozyskanie zespołu ludzi mających profesjonalne
podejście do wykonywanej pracy. Pomimo tak dużej
pomocy kuratorów społecznych obecne warunki
uniemożliwiają jeszcze na tyle kompleksowe oddzia-

opiekuńczo wychowawczych i penitencjarnych.
Sprawdza się też przydatność aplikanta do wykonywania zawodu kuratora. W przypadku stwierdzenia
w okresie trwania aplikacji nieprzydatności aplikanta do kuratorskiej służby sądowej, możliwe jest
rozwiązanie z nim umowy przed upływem okresu
aplikacji. Od bieżącego roku aplikacja odbywa się
w dwóch sześciomiesięcznych etapach: w Zespole
kurateli rodzinnej i Zespole dla osób dorosłych. Jej
zakończenie stanowi egzamin kuratorski składany
przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Sądu Okręgowego. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, aplikant kuratorski może zostać
mianowany Kuratorem Zawodowym we właściwym
Sądzie Rejonowym. Możliwe jest również, pomimo
zdania egzaminu, nie otrzymanie mianowania ze
względu na brak etatów.
Po mianowaniu Kurator Zawodowy staje się samodzielnym pracownikiem z określonym rejonem.
Czas pracy określony jest wymiarem jego zadań. A w
zależności od obciążenia środkami probacji pozyskuje kuratorów społecznych, nad którymi sprawuje

Obciążenie dozorami wynosi średnio ponad 400
spraw na jednego kuratora dla osób dorosłych.
Tymczasem ustawodawca określił maksymalne
obciążenie kuratora środkami probacji do 150
spraw.
ływanie na zachowanie podopiecznych, by zostały
w pełni zrealizowane ustawowo określone zadania.
Obciążenie dozorami wynosi średnio ponad 400
spraw na jednego kuratora dla osób dorosłych. Tymczasem ustawodawca określił maksymalne obciążenie kuratora środkami probacji do 150 spraw. W tej
sytuacji są podejmowane starania by zwiększyć ilość
kuratorów zawodowych i od dwóch lat systematycznie przybywa etatów w okręgu SO w Szczecinie.
W najbliższych miesiącach przystąpi do egzaminu
kuratorskiego 20 aplikantów.
Podobnie jak w przypadku zawodu sędziego,
prokuratora czy komornika oraz innych zawodów
prawniczych wymagane jest odbycie aplikacji, tak
i w przypadku kuratora zawodowego wymagana jest
aplikacja kuratorska. Trwa ona jeden rok pod okiem
patrona i ma na celu praktyczne zapoznanie aplikanta z organizacją i działalnością sądu oraz szeroko rozumianą metodyką pracy kuratora. Program aplikacji
jest bardzo rozbudowany. Poza zapoznaniem z funkcjonowaniem sądu, praktycznym wykonywaniem
zawodu obejmuje również hospitacje w placówkach

kontrole i nadzoruje ich prace. Liczba dozorów lub
nadzorów sprawowanych przez Kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10 spraw.
Na koniec chciałbym zaznaczyć, że w ostatnich
latach następuje wiele zmian w kierunku usprawnienia pracy kuratora sądowego i skuteczniejszego oddziaływania na osoby naruszające porządek prawny.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia
03.06.2004 r. wyraził zaniepokojenie narastającym
zagrożeniem przestępczością w Polsce. Zaproponował wprowadzenie nowej polityki karnej opartej na
idei sprawiedliwości naprawczej, zgodnie z którą
postępowanie karne nie koncentruje się na odwecie,
lecz zmierza do zadośćuczynienia pokrzywdzonemu
i społeczności oraz poprawy sprawcy. Najlepszymi
środkami realizacji idei sprawiedliwości naprawczej
są kary nie izolacyjne, związane z poddaniem sprawcy próbie, w którym to okresie powinien on wypełniać nałożone nań, przez właściwy organ, obowiązki. Senat, dostrzegając ogromną rolę jaką w procesie
tym pełnią kuratorzy, opowiedział się za zwiększeniem ich liczby oraz poprawą warunków pracy. [ ]
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Uczestnicy rajdu przed zamkiem w Rogach

Późnosezonowe rajdy
[ adw. Kazimierz Maszało ]
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Wiele lat temu skonstatowałem, iż osoba uprawiająca zawód prawnika w jakiejkolwiek formie spędza zasadniczą część czasu pracy
w pozycji siedzącej z wszystkimi konsekwencjami prowadzącymi
do deformacji sylwetki i nabycia wszelkich dolegliwości.
Wędrując ze swoimi ulubionymi psami po okolicach Szczecina
w 1995r. zorientowałem się, że można by zaproponować pracownikom kancelarii i swoim kolegom wspólne odbywanie rajdów po
najpiękniejszych zakątkach Szczecina, na bardzo atrakcyjnych
i urokliwych trasach.
Dla powodzenia rajdu niezwykle istotnym elementem jest pogoda i sezon, w którym rajd się odbywa. Z tego powodu nazwałem
te rajdy „późnosezonowymi”.
I tak rajd późnozimowy organizujemy na początku wiosny,
a rajd późnojesienny na początku zimy.
Po drodze są rajdy późnowiosenny i późnoletni. Rajdy te miały formułę jednodniową i odbywały się w najbardziej atrakcyjnych obrzeżach Szczecina, takich jak: Puszcza Bukowa, Puszcza
Wkrzańska, Puszcza Goleniowska i rejony Przekopu Mieleńskiego.
Przebiegały w miłej,koleżeńskiej atmosferze, kończyły się spożywaniem wspólnych posiłków, takich jak bigos czy grochówka,
a także zawodami strzeleckimi (vide: zdjęcie na sąsiedniej stronie) i innymi sportami.
Rajd późnowiosenny odbywał się na brzegach Przekopu Mieleńskiego i miał charakter rajdu survivalowego. Uczestnicy z dużą
odwagą pokonywali trasę, a roślinność przewyższała ich zmuszając do torowania sobie drogi maczetami i nożami.
Zdarzało się nawet, że niektórzy koledzy w bagnie gubili buty, lecz
z dużym samozaparciem sięgali po nie i wydobywali na zewnątrz.
W rajdach późnosezonowych uczestniczą osoby uprawiające
różne zawody prawnicze, zaczynając od adwokatów, poprzez sę-

dziów, prokuratorów, radców prawnych i notariuszy.
Do tej pory żaden z komorników nie zgłosił chęci
wspólnej wędrówki.
Rajdy późnosezonowe odbywają się wedle ograniczonej liczbowo formuły i liczba uczestników nie powinna przekraczać 30 osób, ponieważ większa ilość
uczestników prowadzi do rozczłonkowania grupy
wędrującej na zatomizowane zespoły. Ponadto problemem byłoby posadzenie tak wielkiej grupy przy jednym wspólnym stole.
Oprócz prawników w rajdach uczestniczą osoby
uprawiające inne zawody, a także cudzoziemcy, między innymi - Słowacy, Francuzi, Niemcy.
Uczestników rajdu obowiązuje dobry humor i samopoczucie oraz strój stosowny do pory roku.
Od pewnego czasu formuła rajdów uległa przekształceniu na rajdy trzydniowe. Rajdy te, odbywane
poza Szczecinem, powodują duże zainteresowanie
lokalnych społeczności. Niekiedy nawet miejscowe
władze chcą spotykać się z uczestnikami, a o rajdach
szczecińskich prawników pisuje również lokalna
prasa.
W ten sposób zorganizowałem już dwa rajdy: w Polanowie oraz w Rogach.
Rajdy te, oparte o bazę stałego zamieszkania i wyżywienia, dają możliwość wędrowania najpiękniejszymi zakątkami naszego kraju.
Z wielką radością, ja i moi koledzy, poznaliśmy
piękno okolic Polanowa a na ostatnim VI późnozimowym rajdzie zobaczyliśmy przepiękne zakątki
w okolicach Rogów, Lubniewic i Łagowa. (vide: zaproszenie).
Rajd ten rozpoczął się w dniu 8 kwietnia b.r. w godzinach popołudniowych w pięknych wnętrzach zamku

w Rogach, gdzie towarzystwo do późnych godzin wieczornych omawiało kwestie rajdu w dniu następnym.
Bladym świtem dnia 9 kwietnia silna grupa ruszyła zdecydowanie na dwudziestokilometrową trasę
do Lubniewic, by poznać urokliwe miasteczko, spróbować zupy solianki i posilić się miejscowym piwem
w cenie 1,90 za butelkę 0,5 l. Po tak atrakcyjnym
wzmocnieniu powrotna droga do zamku była po prostu pestką.
Następny rajd późnowiosenny organizuję pod
koniec czerwca b.r. w miejscowości Ińsko słynącej
z urokliwego jeziora, czystej wody i wspania łych
ryb.
Większość miejsc została już zarezerwowana,
gdyż moi wędrujący koledzy i koleżanki uważają, że
wspólna wędrówka poprawia ich kondycję ﬁ zyczną
i psychiczną, a poza tym daje dużo radości. [ ]
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Czytając miesięcznik środowisk prawniczych „In gremio” z lipca 2004r., gdzie w radzie programowej zasiadają decydenci tego środowiska tj. Grzegorz Chojnowski, Zygmunt Chorzępa, Marian Falco, Błażej Kolasiński, Marek Mikołajczyk można przeczytać artykuł dr Daniela Bogacza – Wydział
Prawa i Administracji US „Sprawiedliwi wśród narodów świata i przestępcy z przekonania”. Czytam
i oczom nie wieżę. Pan doktor Daniel Bogacz z Uniwersytetu Szczecińskiego, jawnie (z uzasadnieniem historyczno-teoretycznym) namawia do przekraczania prawa, nie mówiąc już o zachowaniach
w kategoriach moralnych. (...) Takie tematy „podrzuca” się praktykom prawa, czyli sędziom, prokuratorom, policjantom. (...) Na str. 29 tegoż miesięcznika jest artykuł praktyka sądowego, sędziego Sądu
Okręgowego w Szczecinie Macieja Strączyńskiego „Trzy kolory ﬁoletowy”. (...) Poza mało istotnymi
sprawami, które porusza tj. czasu opóźnień, spóźnień, używania pełnych zwrotów tytularnych, kolejności zadawania pytań itp. zagadnień, najbardziej martwi się o kolegów adwokatów. Czy to ukłon
w stronę płatnika, czy gest koleżeński. Przecież jest to grupa zawodowa najbardziej krytykowana, balansująca na granicy prawa, a tłumaczenie ich za ich grzechy, chyba sędziemu nie wypada. No bo jak
można tłumaczyć adwokata z tego, że jest nieprzygotowany i plecie bzdury reprezentując klienta. To
jest tak, jakby godzić się na tolerowanie złodzieja i krętacza. (...) Może w ramach czystości równości
wobec prawa wprowadzić kasy ﬁ skalne do kancelarii adwokackich, radcowskich. Czy ta grupa osób
jest poza prawem!!!!(...) Czy to są „ścieżki którymi chadza szczecińska Temida”? (...)
Kto ﬁ nansuje takie pismo!!! Może kolejna fundacja „baraniny” z gangu prószkowskiego czy innego
gangstera paliwowego.
(fragment pisma do Sądu Okręgowego w Szczecinie, zachowano oryginalną pisownię)

Podejmowane próby wszechstronnego i komplementarnego określenia poziomu bezpieczeństwa i porządku powszechnego wymagają przedstawienia tej problematyki w dwóch płaszczyznach.
Pierwsza z nich dotyczy stanu obrazującego liczbę
przestępstw stwierdzonych – zarejestrowanych przez
organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Za przestępstwa stwierdzone uznaje się czyny przestępcze ścigane z oskarżenia publicznego objęte postępowaniami
przygotowawczymi zakończonymi: aktami oskarżenia, warunkowymi umorzeniami, przekazaniem
spraw nieletnich sądom rodzinnym, postępowaniem
przekazanym ﬁ nansowemu organowi postępowania
przygotowawczego z uwagi na dobrowolne poddanie
się odpowiedzialności przez sprawcę i występki ści-

d) istnienie „społecznego” przyzwolenia
dla niektórych przestępstw.
Wbrew utartym poglądom wzrost w pewnym okresie liczby przestępstw stwierdzonych wcale nie musi
oznaczać eskalacji zagrożenia przestępczością, albowiem może być spowodowany np. większą skutecznością działania policji, wzrostem zaufania społecznego w stosunku do organów ścigania, zmianą orientacji
społecznej wobec niektórych rodzajów przestępstw,
czy chociażby penalizacją zachowań dotychczas niekaralnych.
Drugą, niezwykle istotną płaszczyzną właściwego
określenia poziomu bezpieczeństwa, jest poczucie bezpieczeństwa, które przykładowo można zdeﬁ niować
jako subiektywne wyobrażenie członków społeczeń-
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gane z oskarżenia prywatnego objęte postępowaniem
przygotowawczym wszczętym przez prokuratora albo
postępowaniem wszczętym przez sędziego rodzinnego
oraz przejęciem ścigania przez organy innych państw.
Przestępstwa stwierdzone są rejestrowane w chwili
zakończenia postępowań przygotowawczych. Należy
przy tym pamiętać, iż rzeczywisty stan przestępczości z reguły jest większy od stanu stwierdzonego gdyż
pewna ilość przestępstw w ogóle nie jest zgłaszana lub
ujawniana, powiększając w ten sposób tzw. „ciemną
liczbę przestępstw” (ang. dark number, niem. dunkelziffer), tym samym liczba przestępstw stwierdzonych
nie odpowiada liczbie przestępstw faktycznie popełnionych.
Ciemna liczba przestępstw to liczba wyrażana w postaci pewnej relacji lub odsetka. Dla obliczenia wartości ciemnej liczby z reguły potrzeba dwóch wielkości
– liczby przestępstw ujawnionych i liczby przestępstw
rzeczywiście popełnionych1. Liczbę przestępstw ujawnionych dostarczają nam statystyki, natomiast informacje dotyczące liczby przestępstw rzeczywiście popełnionych pochodzą z różnych źródeł (eksperyment,
obserwacja uczestnicząca, wywiad).
Zasadniczo największy wpływ na „ciemną liczbę
przestępstw” ma kilka czynników, w szczególności
takich jak:
a) solidarność sprawcy z pokrzywdzonym,
b) przekonanie o braku skuteczności lub
braku zaufania do organów ścigania
(zniechęcenie działaniem),
c) marginalizacja zdarzenia przez pokrzywdzonego,

stwa o potencjalnych i rzeczywistych zagrożeniach.
Bardzo często pojęcie to jest utożsamiane z opinią na
temat bezpieczeństwa kształtowaną na podstawie indywidualnych przeżyć, doświadczeń, relacji pochodzących z różnych żródeł. Warto wskazać, iż o poziomie
poczucia bezpieczeństwa decyduje również estetyka
i infrastruktura miejsc występowania potencjalnych
zdarzeń kryminalistycznych (oświetlenie, czystość
elewacji budynków, monitoring z wykorzystaniem kamer, układ architektoniczny, obecność innych osób,
publiczność miejsca, natężenie dźwięku, etc.).
Przy rozpatrywaniu poziomu poczucia bezpieczeństwa nasuwają się zatem pytania:
• w jakiej relacji pozostają przedstawione wyżej aspekty bezpieczeństwa i porządku powszechnego?
• który z nich jest ważniejszy dla obywateli?
• na podstawie jakich determinantów powinny być oceniane organy administracji publicznej odpowiedzialne za ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia?
Pozornie odpowiedzi wydają się być oczywiste. Stan bezpieczeństwa i porządku powszechnego
w znacznej części warunkuje poczucie bezpieczeństwa, nie będąc oczywiście jego jedynym wyznacznikiem. Od liczby popełnionych przestępstw pospolitych - rozbojów, kradzieży, włamań, bójek i pobić
zależy nasze ogólne wyobrażenie o bezpieczeństwie.
W głównej mierze jest ono kształtowane na podstawie
doświadczeń pokrzywdzonych, osób najbliższych, sąsiadów oraz informacji przekazywanych przez środki
masowego przekazu. Ograniczając liczbę przestępstw
pospolitych redukujemy w ten sposób liczbę pokrzyw-

dzonych, a tym samym powinno ulegać poprawie nasze poczucie bezpieczeństwa powszechnego. Jednak
czy tak jest w rzeczywistości?
Poziom zagrożenia przestępczością nie jest zatem
czynnikiem decydującym o poczuciu bezpieczeństwa,
a jedynie wpływającym nań po przekroczeniu pewnej
„masy krytycznej”. Oznacza to, że ograniczenie przestępczości zostaje dostrzeżone przez społeczeństwo
i znajduje swoje odzwierciedlenie w poprawie poczucia bezpieczeństwa dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu.
Poznawanie wszystkich źródeł strachu i oczekiwań
społecznych w zakresie bezpieczeństwa, a następnie
ich diagnoza i terapia to jedno z fundamentalnych
zasad społeczeństwa obywatelskiego, w którym insty-

6) oczekiwań wobec policji i innych organów administracji publicznej, których zadaniem jest ochrona
porządku i bezpieczeństwa powszechnego.
Na przełomie lutego i marca 2003 roku Komendant
Wojewódzki Policji w Szczecinie zaproponował wszystkim starostom i prezydentom miast na prawach powiatów w wojewódzkie zachodniopomorskim współudział
w przeprowadzeniu tego rodzaju badań.
Przeprowadzenie badań powierzono Uniwersytetowi Szczecińskiemu, który z uwagi na dysponowanie
narzędziami badawczymi oraz wyspecjalizowaną kadrą każdorazowo ma być gwarantem profesjonalizmu
i obiektywizmu. Badania ankietowe objęły swym zasięgiem teren siedmiu powiatów, a dobór próby zapewnił
reprezentatywność wyników dla całego województwa.

ieczeństwa powszechnego
opomorskiego (cz. I)

dr K. Gorazdowski (US w Szczecinie)
mł. insp. A. Trela (KWP w Szczecinie)

tucje państwa pełnią funkcję służebną wobec społeczeństwa i każdego obywatela. Jest to uzasadnienie
istnienia instytucji publicznych, które winny zaspokajać oczekiwania i potrzeby społeczne jednostek.
Oﬁcjalna interpretacja danych zawartych w statystykach kryminalnych nie jest zabiegiem prostym.
Systematyczne badania socjologiczno-kryminologiczne przestępczości oraz analiza zjawiska za pomocą
przyjętych metod badawczych w połączeniu z diagnozowaniem źródeł zagrożeń wskazywanych przez
obywateli w ich otoczeniu umożliwiają opracowanie
strategii zwalczania przestępczości, tak w skali makro, jak i w ujęciu lokalnym, a następnie wdrażanie
tych programów wspólnie z innymi organami administracji publicznej.
Najczęściej stosowaną metodą badawczą zbierania
danych dotyczących przestępczości nieujawnionej
jest wywiad przeprowadzany według określonych
kwestionariuszy ankiet. Pożądane jest, aby odpowiedzi na pytania respondenci udzielali w bezpośredniej
rozmowie ustnej. Zawarte w kwestionariuszach pytania powinny przede wszystkim umożliwiać poznanie:
1) czynników kształtujących poziom poczucia bezpieczeństwa,
2) determinantów lęków i obaw obywateli,
3) oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku powszechnego,
4) pożądanego społecznie wizerunku policjanta,
5) kryteriów oceny pracy oraz poziomu zaufania społecznego do Policji,

W pażdzierniku i listopadzie 2004 badania zostały
ponowione i objęły piętnaście jednostek samorządu
terytorialnego różnego szczebla, w tym dwanaście
powiatów i trzy gminy. Zwiększono również próbę
badawczą z 1500 osób w roku 2003 do blisko 2000 respondentów w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W grudniu 2004 roku opracowane raporty powiatowe, miejskie i gminne przekazano zamawiającym
tj.: starostom, prezydentom i burmistrzom oraz właściwym terytorialnie komendantom miejskim i powiatowym Policji.
Kontynuacja, a co najważniejsze rozszerzanie zasięgu terytorialnego badań, świadczą o dużym uznaniu przez samorządy terytorialne potrzeby corocznej
walidacji podejmowanych przedsięwzięć z zakresu
bezpieczeństwa powszechnego i planowania przedsięwzięć społecznie oczekiwanych. Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie i gminie nie jest już dokonywana wyłącznie przez radnych, ale bezpośrednio
przez mieszkańców. Ocena taka jest zobiektywizowana gdyż dokonana przez samych zainteresowanych.
Niewątpliwie najpełniej ilustruje ona preferencje społeczne, w tym stosunek obywateli do poziomu realizacji wcześniej zgłaszanych problemów oraz weryﬁ kuje
słuszność podejmowanych działań proﬁ laktycznoprewencyjnych przez odpowiedzialne za nie organy. [ ]

1) J. Błachut, A. Gaberle,K. Krajewski: Kryminologia,
Gdańsk 2001, s.227.
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A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!
Jan Paweł II, Spełnienie [w:] Tryptyk rzymski
Cytat ten jest tak często powtarzany w prasie, radiu,
telewizji... Oddaje on jednak najlepiej to, co czuje każdy z nas, co czują miliony ludzi na całym świecie.
Trudno jest pisać o pożegnaniu z Ojcem Świętym.
Jednak najkrócej można je podsumować słowami:
uśmiech przez łzy; kolejność nieprzypadkowa, bo
nadzieja mieszała się ze smutkiem, wiara w świętość
Papieża z bólem po stracie Kogoś, kto stanowił bezpośrednie świadectwo, że święci są wśród nas...
Decyzję o wyjeździe do Watykanu podjęliśmy
spontanicznie. Wyjechaliśmy w środę, 6 kwietnia,
po południu. Kilka godzin później pewnie byśmy się
na to już nie odważyli: gdy pędziliśmy autostradą
dostawaliśmy SMS-y od trzymających za nas kciuki
przyjaciół i rodziny, że kolejka do Bazyliki zostanie
zamknięta o godz. 22, że Rzym od czwartku w ogóle będzie zamknięty. Na szczęście byliśmy już
w drodze i nic nas nie mogło powstrzymać. Nawet
w tym małym wycinku rzeczywistości, jakim był
samochód, można było wyczuć ekumeniczną
rękę Ojca Świętego, ponieważ jechał „ﬁoletowy”
z „zielonym” wraz z osobami towarzyszącymi:
Magdą i Anią.
Nad naszym wyjazdem od początku Ktoś
tam na górze dyskretnie czuwał, pozwalając nam zobaczyć i przeżyć o wiele więcej,
niż marzyliśmy w chwili wyjazdu. Mając
w pamięci wiadomości dotyczące sytuacji w Rzymie, kilkaset kilometrów
przed nim zboczyliśmy z autostrady, aby wjechać do Wiecznego
Miasta od strony zachodniej,
od morza. Jakież było nasze
zdumienie, gdy nie napotkaliśmy żadnych korków,
zaparkowaliśmy auto ki-
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lometr od murów Watykanu i około 14.00 w czwartek
doszliśmy do Stolicy Apostolskiej z zamiarem jedynie
zorientowania się w sytuacji, na więcej bowiem nie
liczyliśmy. Okazało się jednak, że wiele osób zrezygnowało z ostatniego spotkania z Papieżem; stanęliśmy
na Via della Conciliazione i po czterech godzinach
oczekiwania mieliśmy zaszczyt oddać cześć Ojcu
Świętemu. Kolejka posuwała się falami, do Bazyliki
wpuszczano po kilka tysięcy osób. Niestety nie było
czasu na kontemplację, nawet na krótką modlitwę...,
kolejne tysiące były za nami, a służby porządkowe
dyskretnym „prego” przypominały, by się nie zatrzymywać.
Ludzi było w Rzymie mnóstwo, koczowali na
każdym skrawku trawy, chodniki i ulice wokół Watykanu oblegli pielgrzymi z Polski, a w tych dniach
łatwiej było w Rzymie spotkać Polaka niż Włocha.
Mnóstwo polskich ﬂag (sami mieliśmy dwie), ale
wszyscy spokojni, skupieni, inaczej niż Włosi czy
Hiszpanie, którzy swoje uczucia wyrażali głośnym
i radosnym śpiewem oraz oklaskami. Rzymianie
byli sympatyczni i wyrozumiali, organizacja bez
zarzutu, a w pamięci szczególnie utkwiła nam
staruszka, która po ustaleniu, że na pewno jesteśmy z Polski, tłumaczyła nam, że Giovanni
Paolo II to „Papa di tutti”, czego tłumaczyć nie
trzeba, a co najlepiej pokazuje, jak bardzo
wszyscy chcieli okazać, że to był także
ich Papa, nie tylko nasz, polski...
Nocowaliśmy w namiocie przy
Stadionie Olimpijskim, a w piątek
około ósmej znów byliśmy w Watykanie. Stanęliśmy daleko od
Placu Św. Piotra z nadzieją zobaczenia mszy na telebimie.
Przypadek (Opatrzność?)

sprawił, że najbliższy się zepsuł i ruszyliśmy w kierunku Bazyliki, aby być jak najbliżej miejsca, w którym miała zostać odprawiona msza. Gdy tak szliśmy
nagle dotarło do nas, że już jesteśmy na Placu, a gdy
jako ostatnie cztery osoby weszliśmy na jego przednią część nasze zdumienie było ogromne. Kolejny raz
mieliśmy okazję pożegnać Go z takiego bliska.
Na pogrzebie zaskoczyła nas „południowa” atmosfera, której wyrazem było przekonanie, że Papież
wciąż jest z nami, choć Jego okno było tym razem puste i takie już pozostanie. Ten nastrój udzielał się też
nam i wraz z innymi klaskaliśmy, gdy tylko słyszeliśmy ciepłe słowa o ukochanym Papie.

Pomocnym w ich pełnym rozumieniu okazało się
radio watykańskie transmitujące mszę w języku polskim; mieliśmy małe radioodbiorniki i mogliśmy na
bieżąco śledzić jej przebieg. A oklaski niemal nie milkły, w końcu żegnaliśmy Największego z żyjących...
Na pewno pożegnanie Jana Pawła Wielkiego
w Rzymie to jedno z najbardziej wzruszających przeżyć w naszym życiu. W tych dniach jednak Papież był
wszędzie, w każdym zakątku świata, z każdym kto
o nim myślał, kto go umiłował tak, jak on kochał każdego z nas.
Magdalena Dorociak, Anna Kasprzykowska,
Marek Baranowicz, Radosław Bielecki

Pośrodku autorka (z chorągiewką)
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Udało mi się zostać uczestnikiem pielgrzymki organizowanej przez Kościół. Dwoma autokarami wyjeżdżało około 100 osób, w tym bardzo wielu młodych
ludzi (maturzyści, studenci).
Wyjechaliśmy ze Szczecina do Rzymu we wtorek,
5 kwietnia o godz. 14.00. Podróż trwała 32 godziny.
W planie pielgrzymki była wizyta w Bazylice Św.
Piotra i pożegnanie z Ojcem Świętym oraz udział
w piątkowej mszy św. pogrzebowej.
Im bliżej Rzymu, tym więcej sprzecznych informacji o czasie oczekiwania na wejście do Bazyliki zaczęło do nas docierać. Napięcie narastało, bo wszyscy
bardzo chcieliśmy oddać hołd zmarłemu Ojcu Świętemu. W środę, około godz. 21.00, nadeszła wiadomość,
że właśnie zamknięto Plac. Wielu młodych uczestników pielgrzymki manifestowało swoje rozgoryczenie.
Niektórzy chcieli wysiąść z autobusu na trasie i na
własną rękę spróbować dostać się do Watykanu (tak
uczyniła grupa około 6 osób z drugiego autokaru, który był na wysokości Rzymu o 3 godziny wcześniej niż
my – jak się później okazało, osoby te weszły do Bazyliki po 12-godzinnym oczekiwaniu).
W czwartek rano pojechaliśmy na rekonesans do
Rzymu. Na ulicach mnóstwo ludzi, w tym bardzo wielu z polskimi ﬂagami z czarnymi wstążkami. Co kilkadziesiąt metrów na ulicach sztaple butelek z wodą
mineralną wydawanych przez wolontariuszy bez
ograniczeń wszystkim chętnym.
Gruchnęła wieść, że podobno kardynałowie zdecydowali, że do Bazyliki będą jeszcze wpuszczani
Polacy. Gęstniejący tłum przemieszczał się w kierunku wskazywanym przez wolontariuszy i karabinierów. I nagle przed nami, w głębi ulicy, pojawiły się
mury Watykanu. Dokładnie o godz. 12.00 ujrzeliśmy
Bazylikę Św. Piotra. To był jeden z tych najważniejszych momentów w życiu, kiedy chce się powiedzieć
„chwilo trwaj”. Niech żywi nie tracą nadziei, mówi

Pismo, i w tym przypadku były to słowa prorocze.
Niektórzy uznali, że właśnie jesteśmy uczestnikami
cudu.
W kilku miejscach rozmieszczono telebimy, na
których na żywo przekazywano obraz z Bazyliki – kamera pokazywała ciało Ojca Świętego oraz osoby oddające hołd Papieżowi. Na wydzielonym miejscu po
lewej stronie ołtarza było wielu przywódców państw
i kościołów, a zabrakło tam zarówno prezydenta
Kwaśniewskiego, byłego prezydenta Wałęsy, jak i prymasa Glempa.
Polacy cieszyli się dużym zainteresowaniem mediów. Dziennikarz rosyjskiej stacji telewizyjnej dość
długo poszukiwał kogoś w tłumie Polaków i wreszcie
wyłowił z tłumu starszą panią i z nią przeprowadzał
wywiad.
Po około pięciu godzinach znaleźliśmy się na Placu Św. Piotra. Tam oczy wszystkich skierowały się na
prawo, na trzecie piętro Pałacu Apostolskiego. W tym
miejscu prawie namacalnie odczuwało się pustkę
opuszczonych murów. Było to bardzo przygnębiające
odczucie.
Po wejściu na Plac szeroka na kilkanaście metrów,
stłoczona ciżba pielgrzymów musiała się zwęzić do
2-3 metrów.
Od tego momentu do pokonania było tylko kilkadziesiąt metrów dość wąskim przejściem wydzielonym przez barierki, które oddzielały wchodzących od
wychodzących – tak, żeby nie można było ponownie
wejść do Bazyliki.
Wchodzę do Bazyliki – wydaje się być mniejsza,
niż sobie wyobrażałam, jest pusta, usunięto ławki.
Boczne nawy, którymi pielgrzymi odchodzą od ołtarza, zasłonięte kotarami, dzięki czemu widać tylko
osoby podchodzące do ołtarza.
W Bazylice panuje bardzo podniosły nastrój niezwykłej powagi, dostojeństwa, zadumy. Odczuwa

się bijące od tych murów tchnienie wieków – mam
świadomość, że Wielka Historia dzieje się na naszych
oczach.
Idziemy dość wolno, chociaż ruch odbywa się
płynnie. Zbliżam się do ołtarza – przed zwłokami Papieża warta honorowa gwardzistów szwajcarskich,
a na marach On w szatach pontyﬁ kalnych. Bardzo
zmieniony chorobą i cierpieniem ostatnich tygodni.
Oto Papież - Człowiek, który zmienił świat, którego
świat już okrzyknął świętym i wielkim, który był
i pozostanie ważną częścią mojego życia. Czuję się
jak sparaliżowana. Gardło ściśnięte, łzy płyną same.
To nie jest rozpacz, to głęboki smutek, żal i ogromne
wzruszenie. Co ja Mu mogę powiedzieć w tej krótkiej chwili pożegnania – do głowy przychodzą tylko
słowa: dziękuję Ojcze, że byłeś dla świata, dla Polski
i dla mnie. Dziękuję za szlachetne i mądre życie zgodne z głoszoną nauką, za heroiczny przykład walki do
końca o godność człowieka w chorobie i umieraniu.
Porządkowi w ciemnych garniturach i białych koszulach delikatnie, lecz stanowczo nakazują przejść
dalej, zrobić miejsce następnym.
Przy wyjściu od strony Bazyliki płoną znicze, na
ścianie wiszą ﬂagi, chorągiewki, szaliki prawie wyłącznie polskie, w różnych językach laurki, listy do
Ojca Świętego i wiersze dla Niego.
Ulice wokół Watykanu wyłączone z ruchu, nie ma
przejścia do stacji metra Ottaviano S. Pietro. Trzeba
udać się do najbliższej stacji na Placu Hiszpańskim.
Z planem w ręku nietrudno odnaleźć drogę. Na ulicach wiodących do Placu Hiszpańskiego nie widać żałoby, żadnych ﬂag z czarnymi wstążkami, sporadycznie na ścianie budynku plakat z wizerunkiem Ojca
Świętego z napisem „Grazie Santo Padre” albo „Adio
Padre”. To spostrzeżenie potwierdziło się następnego
dnia, gdy przez około pół godziny jechaliśmy przez
Rzym autobusem.

Kafejki pełne, dobiega z nich gwar i muzyka, ludzie
spacerują na ulicach. Nic nie wskazuje na to, że tuż
obok, za Tybrem, świat żegna swojego wielkiego Obywatela.
Inna ciekawostka – w Fiuggi, gdzie nocowaliśmy,
na ścianach budynków przyklejono klepsydry zawiadamiające o śmierci Papieża.
W piątek po 5 rano pojechaliśmy na mszę św. pogrzebową. W Rzymie wyznaczono klika dużych placów, na których ustawiono telebimy. Początkowo
mieliśmy zamiar udać się na taki właśnie plac na Tor
Vergata, ale postanowiliśmy podjąć próbę dostania się
do Watykanu. Mimo ostrzeżeń metro funkcjonowało
normalnie, dojechaliśmy do stacji Ottaviano, a stamtąd ruszyliśmy w kierunku Watykanu.
Po drodze minęliśmy jeden z placów przeznaczonych dla pielgrzymów. Tłok był tam ogromny, więc
poszliśmy dalej i dotarliśmy do Via della Conciliazione. Stanęliśmy na jej końcu, a w oddali widać było
Bazylikę. Tu większość z nas uczestniczyła we mszy.
Radio Watykańskie tłumaczyło mszę na język polski
i każdy, kto miał ze sobą odbiornik, na bieżąco mógł
śledzić jej przebieg. Chyba nigdy przedtem, ani pewnie nigdy już w przyszłości, w Watykanie i jego okolicach nie było i nie będzie tylu Polaków, tylu polskich
ﬂag. To był polski czas w tym miejscu, co chyba nie
wszystkim się podobało.
Kiedy na początku mszy na Plac Św. Piotra wniesiono trumnę ze zwłokami Papieża rozległy się gromkie, długotrwałe brawa. W tym czasie z tyłu słychać
było jakieś skandowanie. Stojący przede mną ksiądz
zapytał, czy słyszałam, co krzyczą. Okazuje się, że
były to słowa „Finito Polacco”.
Przeżyciem niezwykłym był udział w mszy św.
w okolicach Watykanu, w otoczeniu tak wielu ludzi
z całego świata. Tak bardzo, po raz kolejny, mogliśmy
być dumni, że jesteśmy rodakami Papieża i szczęśliwi,
że w tym miejscu, reprezentując nasze rodziny, nasz
Kraj łączymy się wraz z całym światem w modlitwie
w Jego intencji. Byliśmy tam, gdzie wiał ten niezwykły Wiatr, który otworzył ewangeliarz, przekartkował
go w obie strony, a następnie zamknął. Być może to
zapowiedz dalszych zmian oblicza Ziemi. Obyśmy potraﬁ li tchnienie tego Wiatru dobrze wykorzystać dla
siebie i dla świata.
Hanna Sokulska, radca prawny
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Zielony o zielonych
(Julci i Fryderykowi)
Trudno jest pisać o sobie. Nie znaczy to, że jest to niemożliwe. Brak dystansu może stanowić podstawę do
zarzutu braku obiektywizmu. Tym niemniej, nie będąc
sędzią, nie łamię starej zasady, że nie można być sędzią
we własnej sprawie. Jestem adwokatem, a nie sędzią,
wiec mogę dokonać oceny naszego gremium, ale z perspektywy mojego pola widzenia. To, że noszę korekcyjne okulary, może być przyczyną, dla której ostrość
widzenia nie ma swego naturalnego wymiaru.

I choć postawienie nas w rzędzie arystokracji niesie za sobą nobilitację, łechcze naszą próżność, nie
możemy uciec od innej prawdy. Tytuł zobowiązuje.
Z faktu, że się jest w danej grupie, nawet zaliczanej – i to w demokratycznym państwie prawa (!) - do
arystokratycznej, wynikają określone obowiązki.
Obowiązki tak w odniesieniu do grupy (korporacyjne), jak i w odniesieniu do społeczeństwa, w którym
ta grupa funkcjonuje.

Niezależnie od etymologii słowa „adwokat” (łac. advocatus - obrońca) należy przyjąć, że zgodnie z art. 1
naszej ustawy o adwokaturze (Prawo o adwokaturze
– tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 z późniejszymi
zmianami), adwokatura jest p o w o ł a n a do niesienia (udzielania) pomocy prawnej. Niezależnie od tego,
jakie skojarzenia niesie ze sobą słowo „powołanie”,
nakłada to na nas społeczny obowiązek niesienia tej
pomocy, obowiązek ustawicznego kształcenia się tak,
aby w zmieniającym się systemie prawa, wykonywać
swe ustawowe obowiązki.

To, jak poszczególni adwokaci wykonują swoje, nasze
obowiązki korporacyjne, trudno jest mi ocenić. (Coroczne sprawozdania różnych organów naszej Izby
wskazują, że jest, poza postępem technicznym, coraz
gorzej!). Tym niemniej, brak zaplecza społecznego
w walce z zarzutami stawianymi naszej korporacji,
w dużej mierze zdradza brak zdolności naszej korporacji do odpierania tych zarzutów. Może wydawać się
to dziwne, że broniąc innych, sami nie możemy obronić się przed szastanymi, tu i ówdzie, z prawa i z lewa,
zarzutami. Jedynym uzasadnieniem dla takiego stanu
rzeczy może być fakt, iż podstawy owych zarzutów są
prawdziwe.

Brak wiedzy społecznie użytecznej dyskredytuje potrzebę naszego istnienia. Samokształcenie w zakresie
znajomości prawa, choć nie jest gwarantem sukcesu
zawodowego, jest warunkiem sine qua non naszego
istnienia. Nie wstydźmy się uczyć. Nie wstydźmy się
uczęszczać na organizowane szkolenia zawodowe.
Tym bardziej, gdy nie ponosimy za nie dodatkowych
opłat. Żyjemy w czasach, gdy wszelkie świętości tracą
swój boski wymiar. (Wszak „Bóg umarł” jak rzekł F.W.
Nietzsche). Miarą zjawisk społecznych, z punktu widzenia jego rozwoju, jest ich społeczna użyteczność.
I nic więcej. Nie wiedząc nic, nie mogę cokolwiek
pomóc. Bądźmy nowocześni. Nieśmy pomoc prawną
zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem na nasze
usługi. A to, że zapotrzebowanie na usługi prawne
jest i będzie coraz większe, gdyż zwiększa się rola
prawa i prawników w życiu społecznym, stawia przed
nami wyzwania w zakresie permanentnej aktualizacji i rozszerzania naszej wiedzy. Za Empedoklesem
trzeba powtórzyć: coś, co warto powiedzieć raz, warto powiedzieć i dwa razy: nie wiedząc nic, nie mogę
cokolwiek pomóc.
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Naszą pozycję wśród zawodów prawniczych,
na łamach naszego pisma „In Gremio”, określiła
dr n.med. Ewa Kramarz. Jesteśmy postrzegani,
przynajmniej „po cichu”, być może z pewną nutą
zazdrości, jako „grupa arystokracji prawniczej”.

Tym niemniej, nie wyobrażam sobie innej walki
o naszą adwokaturę, jak przez pryzmat budowania
społecznego zadowolenia z naszych usług. Świadcząc
te usługi, czyńmy to rzetelnie, zrozumiale dla klienta, poświęćmy mu czas, wytłumaczmy istotę rzeczy
i mechanizmy związane z prowadzeniem sprawy
tak, aby klient miał „pełen obraz” ryzyka związanego
z prowadzeniem sprawy, w tym ryzyka ﬁnansowego.
Wreszcie, relatywizujmy nasze honorarium do możliwości zarobkowych i majątkowych naszych klientów.
Przy sprawach trudnych, czasochłonnych, gdy klient
nie ma środków na dochodzenie swych roszczeń,
a jest np. poszkodowanym w kolizji drogowej, jest
dziewczynką, której pociąg uciął dwie nóżki, nie ma
przeszkód dla rozłożenia naszego honorarium w czasie, czy też, chociażby częściowego, uzależnienia swego honorarium od wyniku sprawy. Pamiętajmy, że to
my jesteśmy dla klientów, a nie na odwrót! Podnosząc
jakość relacji między klientem a adwokatem, budujemy nasz społeczny wizerunek. W naszych klientach
mamy naszych obrońców przed próbami wzruszenia
naszego status quo.
Jedną z kart rzucanych na stół w grze o zmiany w adwokaturze, jest brak konkurencyjności, społeczna
niedostępność tych usług z uwagi na ich cenę. Prze-

[ adwokat Dariusz Jan Babski ]

ciwko tej argumentacji podnieść należy, akcentowane
już na łamach naszego pisma przez adw. W. Łyczywka, zróżnicowanie naszego stanu z punktu widzenia
sytuacji poszczególnych adwokatów na rynku usług
prawnych. Jedni adwokaci mają większe wzięcie, drudzy mniejsze. Jedni zarabiają więcej, drudzy mniej.
Kwantyﬁkatorem takiego stanu rzeczy, z perspektywy
dłuższego okresu, nie jest pochodzenie, nie są układy
i układziki, ale wiedza i sposób podejścia do klienta, bilans zwycięstw i przegranych. Obecnie nie wystarczy
być adwokatem, aby mieć zapewnione źródło swego
utrzymania. Minęły już czasy, i to bezpowrotnie, kiedy
przez sam fakt bycia adwokatem, nawet miernym, moż-

{

W relacjach z Sądami i Prokuratorami skazani jesteśmy na ciągłą walkę. Jej poziom i zakres powinien
wyznaczać przedmiot sprawy, racje leżące po każdej
ze stron oraz rzeczowy sposób argumentacji. Budowanie jakichkolwiek układów i układzików, które by
wychodziły poza ramy rzeczowego dyskursu, nie tylko że szkodzi i przeszkadza, ale jest niedopuszczalne.
Rzuca cień na nasze kwaliﬁkacje. Zabiera nam n i e z a l e ż n o ś ć. Wartość przynależną każdej arystokracji. Siła adwokatury leży w jej niezależności, potędze
rozumu, jego krytycyzmu i sceptycyzmu, umiejętności dobierania argumentów stosownie do okoliczności. A nade wszystko: w przestrzeganiu tradycyjnych

Minęły już czasy, i to bezpowrotnie, kiedy przez
sam fakt bycia adwokatem, nawet miernym,
można było funkcjonować na rynku usług prawnych. To klient wybiera drzwi adwokata.

na było funkcjonować na rynku usług prawnych. To
klient wybiera drzwi adwokata. To zadowolony klient
poleca nas innym klientom. Itd., itd., itd …
To, że usługi prawne nie są, co do zasady, tanie, wynika m.in. z kosztów funkcjonowania poszczególnych
Kancelarii, potrzeby ich usprzętowienia w nowoczesny sprzęt komputerowo-biurowo-łącznościowy,
potrzeby podnoszenia swych kwaliﬁkacji i zakupów
odpowiedniej literatury. Itd., itd., itd. Nie można prowadzić dzisiaj Kancelarii bez komputera, bez kserokopiarki, faksu. Nie można też prowadzić Kancelarii bez
wykwaliﬁkowanej pomocy sekretarskiej. A to wszystko kosztuje. I to coraz więcej. Dopuszczenie do rynku dużych Kancelarii o międzynarodowym kapitale
budowanym na przestrzeni innej kultury prawnej,
bardziej agresywnej i bezwzględnej, może zagrażać
chwilowym obniżaniem cen usług w celu przejmowania naszego potencjału i u z a l e ż n i e n i a nas od ich
zleceń. Po narzuceniu nowego modelu pracy, ceny,
z pewnością, wzrosną.

zasad związanych z wykonywaniem naszego zawodu.
Nie akceptuję, raz po raz postrzeganej, uniżoności kolegów i koleżanek adwokatów do kolegów i koleżanek
Sędziów czy też Prokuratorów. To przeszkadza w stanowczym formułowaniu reprezentowanego stanowiska. Walnięcia w stół, gdy tego wymaga sytuacja.
Zwróćmy uwagę, że tak Sądy jak i Prokuratorzy, co
do zasady, ogniskują swoją zawodową aktywność
w rozstrzyganiu sytuacji co najmniej z pogranicza
patologii życia społecznego. Ich odpowiedzialność
za wymiar sprawiedliwości, za Rzeczpospolitą, jej
obraz, jest o wiele większy, jak nasza odpowiedzialność. To oni, a nie my, podejmują decyzje ważące o
czyimś losie, wolności, majątku, dziecku, o stanie cywilnym, itd. To oni, w pierwszym rzędzie, walczą z tą
patologią. Również i dla naszego dobra. Skuteczność
tej walki często zależy od naszej profesjonalnej postawy. Nie przedłużajmy postępowań wątpliwej jakości
wnioskami dowodowymi, kumulujmy je broniąc ich
zasadności, gdy tego wymaga dobro klienta (art. 86
§ 1 KPK). W walce z tą patologią walczmy też o kry-
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tycyzm w formułowaniu wniosków mających postać
rozstrzygnięć procesowych. Nie przymrużajmy oczu
na łamanie standardów pracy przez Sędziów i Prokuratorów. To obniża prestiż Ich zawodów, a bezwiednie rzutuje na społeczną ocenę całego wymiaru sprawiedliwości, w którym i my jesteśmy jednym z ogniw.
W interesie adwokatów leży wysoki prestiż całego
wymiaru sprawiedliwości.
Brak władzy, której zresztą nie pożądam, być może
dlatego, iż nie mam predyspozycji w zakresie „sądzenia żywych i umarłych”, rekompensuje mi możność
szerszego poznania „człowieka” w jego różnych wymiarach. W przeciwieństwie do Sędziów i Prokuratorów, których zadania są wysokospecjalistyczne, wszak
obejmują zazwyczaj wąską dziedzinę życia społecznego, prowadzimy sprawy obejmujące różne sfery życia.
(Już teraz, u progu czterdziestki, mogę stwierdzić, że
nie jest łatwo być człowiekiem wśród wilków). Cieszę
się, że jestem adwokatem. To ja, jako adwokat, mam

dostęp do tajemnic. Ich znajomość nakazuje z dystansem odbierać, oczywiście nie każdy, wyrok zapadły
w imieniu RP. Pamiętam, jak były asesor sądowy, obecnie radca prawny, kiedy zostaliśmy kolegami, spytał się
mnie pewnego razu, czy oskarżony, którego obsądzał,
a ja, jeszcze jako aplikant, broniłem: był czy też nie był
w samochodzie? (Okoliczność ta miała istotne znaczenie dla oceny stawianego zarzutu.) Pytanie nie byłoby
dziwne, gdyby nie to, że oskarżony został skazany …
Już na zakończenie, nie wiem dlaczego, ale bezwiednie przypomina mi się to, co mawia moja mama:
wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma… Dopiero, od kiedy zostałem adwokatem, zrozumiałem, ile kryje się za
tym powiedzeniem poświęcenia i pracy w budowaniu
wizerunku każdego zawodu, w tym: Sędziego, Adwokata, Prokuratora.
Róbmy swoje, walczmy o nasze,
szanujmy się nawzajem! [ ]

Tako rzecze
[ adw. Mariusz Weissgerber ]
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W związku z tym, że zapoznałem się z tekstem Pana
Mecenasa Babskiego „Zielony o zielonych” przed jego
publikacją, mam okazję przekazać kilka uwag na temat zamieszczonych w nim rozważań, w tym samym
numerze „In Gremio”.
Artykuł ten stanowi (prawdopodobnie) zamknięcie „kolorowego” cyklu, który adw. D.J. Babski zdecydował się opublikować, wzorem sędziego Macieja
Strączynskiego, na łamach naszego czasopisma. Nie
sposób jednak nie zauważyć, że ostatni tekst znacznie
różni się od poprzednich. O ile wcześniejsze publikacje, jak wskazywały tytuły, rzeczywiście traktowały
o sędziach i prokuratorach i – rzec by można – były
krytyczne, o tyle ostatnia, wbrew tytułowi, adwokatami zajmuje się w sposób szczątkowy, zawierając garść
utartych stwierdzeń i pustych zwrotów. Choć przecież F.W. Nietzsche ostrzec winien Pana Mecenasa,
iż „zawalają nam drogę słowa, przy każdym poznaniu
potykamy się o skamieniałe, przedawnione słowa”.
Autor jak najbardziej słusznie zastrzega na wstępie, że trudno jest pisać o sobie, zaś jego obawa odnośnie niewłaściwej ostrości widzenia okazała się wielce
uzasadniona.
Na początku wyjaśnia w sposób przystępny, że
adwokatura powołana jest do niesienia (udzielania)
pomocy prawnej. Później obraz nieco się zaciemnia
– „Brak wiedzy społecznie użytecznej, dyskredytuje
potrzebę naszego istnienia”. Pomyślałem, że to zaka-

muﬂowane wezwanie byśmy nieśli przed narodem
oświaty kaganiec, jednak dalsza część tekstu zdaje
się wskazywać, że posiadanie tej wiedzy pomóc ma
nam w osiągnięciu sukcesu zawodowego, który, jak
wynika z późniejszych wywodów, mierzyć należy zadowoleniem klientów z poziomu świadczonych przez
nas usług. To jednak grube nieporozumienie, bowiem
adwokatom w ich pracy zawodowej niezbyt często
potrzebna jest wiedza społecznie użyteczna, konieczna jest natomiast wiedza użyteczna dla ich klientów,
a pojęcia te z pewnością nie zawsze są tożsame.
Passus ten, zawierający apel byśmy się kształcili,
okraszony został również stwierdzeniem, że „żyjemy w
czasach, gdy wszystkie świętości tracą swój boski wymiar. (Wszak „Bóg umarł” jak rzekł F. W. Nietzsche)”.
A co ma piernik do wiatraka? Co kierowało adw.
D.J. Babskim, który w ustępie tym cytat z Nietzschego
zamieszcza? Chyba, że sens jakiś nadaje mu kolejne
zdanie, w którym Autor stwierdza, że „miarą zjawisk
społecznych, z punktu widzenia jego rozwoju, jest ich
społeczna użyteczność”. Tu jednak zadaję sobie pytanie, jakie społeczne zjawiska miał Autor na myśli
i znów nie potraﬁę znaleźć odpowiedzi.
Być może powodem moich trudności z rozszyfrowaniem cytowanych myśli, jest przynależność Autora
do palestry, a więc grupy postrzeganej jako „arystokracja prawnicza”, co, jak twierdzi, łechce jego próżność. Naturalną konsekwencją bycia arystokratą jest

pewnie pisanie językiem ezoterycznym – wszak noblesse oblige. Dlaczego jednak ja, będąc adwokatem,
tego nie pojmuję? Przyczyna może być prosta – mnie
to nie „łechce”, a za prawniczego arystokratę się nie
uważam.
Może dlatego nie przyszłoby mi do głowy ilustrowanie kwestii rozkładania honorarium w czasie, przykładem dziewczynki, „której pociąg uciął dwie nóżki”,
nigdy też nie pomyślałbym o szukaniu wśród naszych
klientów „obrońców przed próbami wzruszenia naszego status quo”. Pierwsze bowiem jest niesmaczne, drugie z kolei nie ma najmniejszego sensu. Nie
wiem zresztą, wśród których naszych klientów miałbym szukać obrońców. Czy tych, których broniliśmy
w sprawach karnych? Tu może powstać problem, bo
głos części z nich jest słabo słyszalny zza więziennych
murów. Z kolei w procesach cywilnych rzeczywistość
jest niestety taka, że wyrok zwykle tworzy tę samą
liczbę klientów zadowolonych i niezadowolonych. Im
bardziej będzie więc zadowolony z mecenasa Babskiego jego klient, tym bardziej będzie z niego niezadowo-

D.J. Babski
lony, będący drugą stroną procesu, klient jego kolegi
i vice versa. Nie trudno także wyobrazić sobie z jak
wielką społeczną akceptacją spotka się sukces Pana
Mecenasa Babskiego, który wykorzystując posiadaną
wiedzę (społecznie użyteczną oczywiście), uniemożliwi odzyskanie przez wierzycieli swojego klienta,
należnych im pieniędzy. A przecież jego klient wielce
zadowolony z takiego obrotu sprawy będzie. Mam jednak wątpliwości, czy ten ukontentowany klient zaangażuje się w obronę status quo adwokata Babskiego.
Wydaje mi się bowiem, że nic mu winien nie będzie,
jeśli za wykonaną pracę zapłacił. Podejrzewam również, że Pan Mecenas Babski nie występuje publicznie
przeciw budowie hipermarketów w Szczecinie, choć
narusza to status quo sklepikarza, z którego usług był
zadowolony.
Autor artykułu „Zielony o zielonych” nie wyjaśnił
również, jakiego naszego status quo powinni bronić
klienci. Z deﬁ nicji tego zwrotu wynika, że chodzi
o stan, w jakim się znajdujemy. Niestety stan palestry
nie jest bynajmniej stanem równowagi. Wskazywali
na to na łamach „In Gremio” m.in. adwokaci Roman
Ossowski i Dariusz Wojnar. Adwokatura stoi u progu
poważnych zmian, których, podzielam tu opinię wyżej wymienionych, zatrzymać się nie da. Należałoby
zatem zastanawiać się nad tym, jak zmieniać adwokaturę, a nie szukać klientów, którzy bronić nas będą
przed próbami wzruszenia status quo. Uważam, że

stan taki jest dla adwokatury wysoce szkodliwy, adw.
D. J. Babski uważa tymczasem, że powinno się go
bronić.
Współczuję też Panu Mecenasowi, że „w relacjach
z Sądami i Prokuratorami” skazany jest „na ciągłą
walkę”, której „poziom i zakres powinien wyznaczać
przedmiot sprawy, racje leżące po każdej ze stron
oraz rzeczowy sposób argumentacji”, bo ja na ciągłą
walkę z sądami skazany nie zostałem. Przyczyną tak
fundamentalnego zróżnicowania naszej sytuacji jest
pewien niuans. Dla mnie, przeciwnie niż dla adw. D. J.
Babskiego, sąd nie jest stroną. Przyjęcie przez Pana
Mecenasa mojego punktu widzenia, ukształtowanego
zresztą na gruncie obowiązujących w Polsce procedur
sądowych, pozwoliłoby mu uniknąć tej permanentnej
mordęgi i skupić się na kwestionowaniu orzeczeń, które jemu lub jego klientom się nie podobają. Może wówczas nie występowałaby potrzeba „walnięcia w stół”
Czy jest to jednak możliwe, gdy walka jest czyimś
żywiołem? Walczmy o to, walczmy o tamto, „walczmy
też o krytycyzm w formułowaniu wniosków mających
postać rozstrzygnięć procesowych”. Nie mam wprawdzie pojęcia, jakie wnioski mają postać rozstrzygnięć
procesowych (młodość jednak mnie usprawiedliwia
– nie jestem jeszcze u progu czterdziestki), przy założeniu jednak, że takie istnieją, to łatwiej byłoby
mi uczyć się prawidłowego formułowania wniosków
(bądź jak woli Autor – krytycznego) niż o to walczyć.
Walka, do której wzywa Autor, jest bowiem walką
z wiatrakami.
Tekst adw. D. J. Babskiego miał być o „zielonych”.
Na pewno jednak o zielonych nie jest. Abstrahując
od żonglowania pojęciami, mieszania powinności
obywatelskich z adwokackimi, cytowania Nietzschego zupełnie nie a propos i prezentowania poglądów
bez ich uzasadnienia, etc, postawić mu można jeszcze
jeden zarzut – jest całkowicie nieobiektywny. W poprzednich „odcinkach” stawiał Autor szereg zarzutów
pod adresem sędziów i prokuratorów. A w tym? Pozornie czasami mówi jakby o nas: „Nie przymrużajmy oczu na łamanie standardów pracy przez Sędziów
i Prokuratorów”, ale w rzeczywistości ostrzega nas
przed Nimi. Apeluje do nas: pilnujcie ich, bo oni łamią
standardy! Tłumaczy nam, że „To obniża prestiż Ich
zawodów”. Zarzuty pod adresem adwokatów sprowadzają się w zasadzie do nie akceptowania uniżoności
adwokatów, ale oczywiście w stosunku do sędziów
i prokuratorów, bo chyba nie można za zarzut uznać
apelu, byśmy się uczyli, kupowali komputery, drukarki, faksy, etc.
Taki stan tłumaczyć mogę tylko tym, że arystokracja, wzorem Temidy, opaskę na oczy założyła i belki
w swym oku tkwiącej dostrzec już nie może. Posiadając „dostęp do tajemnic” swobodnie może sobie na to
pozwolić.
Zdaję sobie sprawę, że łatwiej jest krytykować, niż
napisać coś konstruktywnego. Spróbuję to uczynić
następnym razem, jeśli, rzecz jasna, Naczelny stron
kilku mi użyczy. [ ]
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historia prawa

Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in
Heinrichow znana powszechnie jako Księga henrykowska podaje, że krewni osób zagrożonych karą
śmierci, gdy im zaproponowano kupno majątku w
celu uzyskania środków na wykup od kary oświadczyli: „Sprzedajcie, komu chcecie, ponieważ nie
mamy za co gardeł waszych wykupić” (Księga henrykowska z tekstu łacińskiego przetłumaczył Roman
Grodecki, Wydanie popularne, Wrocław 1990, s. 21).
W tejże księdze mamy też informację, „u pradziadów
naszych i ojców z dawna ustanowione zostało, iż jeżeli ktoś z rodu Polaków sprzeda jakąkolwiek swoją
ojcowiznę, to jego dziedzice będą mogli (ją) później
odkupić” (op.cit.s.35).
Przedstawione powyżej fragmenty Księgi henrykowskiej stanowią dowód, że w dawnym prawie polskim obowiązywały instytucje ograniczające prawo
własności określane mianem prawa bliższości (ius
propinquitatis), przybierającego postać prawa pier-

o nie czynić bliższemu, już nie będzie mógł” (Dawność imienia kupionego, Casimir. Mag. Fol. XXXIIII,
w: Ustawy prawa ziemskiego polskiego dla pamięci
lepszej, krótko i porządnie z statutów i konstytucyj zebrane, z przydatkiem: O obronie Koronnej, i o sprawie
i powinności urzędników wojennych, J.M. Pana Jana
Tarnowskiego, niekiedy kasztelana krakowskiego, etc.,
temi czasy rycerskiemu stanowi bardzo potrzebne, wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków 1858, s.
41). W niedługim czasie termin realizacji prawa skupu ograniczono do 6 tygodni. Zniesiono też retrakt,
gdy własność przechodziła na nabywcę w drodze zamiany lub darowizny. Istotny wpływ na proces likwidacji prawa bliższości miał Kościół, który dopatrywał
się w tych prawach źródła istotnego ograniczenia donacji na rzecz instytutów kościelnych. Wprowadzona
na przełomie XIV – XV w. tzw. trzecizna czyli 1/3 dóbr
ziemskich, którą można było oﬁarować Kościołowi
bez zgody krewnych torowała drogę pełnej swobodzie

O bliższości w dawnym prawie polskim
[ Dr Marek Tkaczuk ]
Katedra Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji US
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wokupu oraz prawa odkupu, zwanego też skupem lub
retraktem.
Z chwilą wyodrębnienia się własności indywidualnej z własności kolektywnej, określanej w Polsce jako
tzw. niedział lub własność pospólnej ręki, powstały
warunki do alienacji tego typu dóbr. Rozporządzenia takie mogły jednak godzić w podstawy egzystencji rodziny lub w inny sposób krzywdzić krewnych,
ewentualnych spadkobierców. Z tego też powodu koniecznym stało się zapewnienie ochrony krewniakom
w sytuacji rozporządzenia dziedzicznym majątkiem
nieruchomym przez członka danego rodu. Ochronę tą
zapewniały prawa bliższości. Istotą pierwokupu było
zapewnienie krewnym właściciela możności żądania
przeniesienia na nich prawa własności nieruchomości. Prawo to aktualizowało się w chwili, gdy właściciel chciał zbyć własność osobom trzecim. Krewni
mogli także zrezygnować z prawa pierwokupu zezwalając w ten sposób na sprzedaż rzeczy. Nieuwzględnienie przez właściciela prawa pierwokupu krewnych
pozwalało im zrealizować retrakt. Odbierano nieruchomość, nawet przy pomocy siły. Odzyskawszy władanie rzeczą krewni zwracali nabywcy cenę kupna,
chyba że rzecz wyszła z majątku rodowego w drodze
darowizny.
Rozwój stosunków ekonomicznych, któremu sprzyjała zasada swobodnego dysponowania własnością,
doprowadził w XIV w. do ograniczenia prawa bliższości. Kazimierz Wielki w swoim statucie ustanowił:
„kto imienie kupi, a trzyma je spokojnie przez trzy
lata i trzy miesiące, iż go kto bliższy o nie nie zapozowie przez tak długi czas, tedy potem, choćby chciał

rozporządzania własnym majątkiem. Prawo retraktu
zostało usunięte z prawa polskiego w II połowie XVIII
w. za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Prawa bliższości takie jak pierwokup i retrakt
umożliwiające krewnym nabycie rzeczy z pierwszeństwem przed innymi zainteresowanymi czy też odkupienie rzeczy od nabywcy nie zanikły w prawie polskim. Obecnie obowiązujące w Polsce prawo cywilne
zna instytucje ograniczające swobodę dysponowania
własnością rzeczy. Prawo odkupu i prawo pierwokupu
regulowane w części szczególnej prawa zobowiązań
kodeksu cywilnego z 1964 roku są w istocie rzeczy
prawami bliższości przysługującymi już nie krewniakom lecz stronom umowy, a w przypadku prawa pierwokupu także podmiotom oznaczonym przez ustawę.
Nie respektowanie tych praw może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą, a w przypadku prawa
pierwokupu Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego, współwłaściciela lub dzierżawcy powoduje nieważność czynności prawnej zmierzającej
do przeniesienia prawa własności rzeczy.
Prawa bliższości ograniczające własność nie były
w prawie polskim instytucjami oryginalnymi. Ius
proximitatis obowiązywały także w innych krajach
średniowiecznej Europy, a pierwokup znany był już
w starożytności.
Krótka ta historia prawa bliższości w Polsce stanowi dowód na ciągłość prawa, nieustanną obecność
w obowiązującym prawie instytucji powstałych wieki temu, istnienie tradycji w prawie, która jeżeli jest
dostrzegana pozwala głębiej zrozumieć otaczającą
nas rzeczywistość. [ ]

„Skazani przez wymiar
niesprawiedliwości”
[ Dariusz Wituszko ]
prokurator, Instytut Pamięci Narodowej

Przywrócenie przez Sejm RP Święta Narodowego
Trzeciego Maja stało się możliwe dopiero w 1990 r.
Ten symboliczny akt powrotu do wieloletniej polskiej
tradycji obchodzenia 3 maja jako Święta Narodowego
stał się możliwy po zmianach ustrojowych. Powoli
zapominamy, że jeszcze niedawno wywieszenie ﬂagi
narodowej w tym dniu mogło przysporzyć poważnych
kłopotów osobie, która w ten sposób chciała wyrazić
przywiązanie do narodowych tradycji. Wręcz niewiarygodna wydawać się może historia, która wydarzyła
się w maju 1946 r. w Szczecinku. Warto ją przypomnieć
ku pamięci tych, którzy drogę do wolności i normalności okupili osobistymi prześladowaniami.
Jednym z pierwszych śledztw dotyczących tzw.
zbrodni sądowych prowadzonych przez ówczesną
tutejszą Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu było śledztwo o sygnaturze S 63/01/
Zk, dotyczące przekroczenia uprawnień przez sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie,
którzy w 1946 r. orzekając w sprawie Sr 177/46, nie
mając do tego podstaw faktycznych i prawnych skazali w sposób bezprawny działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Bronisława Kopacza i Juliana
Chodoruka na kary długoletniego więzienia. Podstawą skazania wyżej wymienionych było zarzucenie
im popełnienia przestępstwa określonego w art.86 §
2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w zw. z art. 87
tegoż kodeksu, tj. zbrodni polegającej na przygotowaniu do usiłowania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego.
Na czym polegało zachowanie skazanych działaczy
PSL, których najpierw aresztowano, a następnie postawiono przed sądem, pod zarzutem popełnienia czynu
zagrożonego karą więzienia na czas nie krótszy niż lat
5 albo karą śmierci? Czy gromadzili broń i materiały
wybuchowe w celu dokonania zamachu terrorystycznego na ówczesne władze? Czy podjęli inne tego typu
działania zmierzające do użycia przemocy w celu zrealizowania swoich celów politycznych? Otóż nie. Lektura akt sądowych poraża i trudno wyobrazić sobie
w dzisiejszych warunkach, że ludzie, mający tworzyć

polski wymiar sprawiedliwości byli tak bezgranicznie
dyspozycyjni i ulegli wobec aparatu bezpieczeństwa
i dysponentów politycznych.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie Sr 177/46
materiału dowodowego ustalono, że dnia 2 maja 1946 r.
miejscowi działacze PPR i PPS poinformowali burmistrza Szczecinka o rzekomym zarządzeniu Wojewody
Szczecińskiego, zabraniającym wszelkich pochodów
i demonstracji w dniu 3-go maja. W aktach sprawy,
oprócz powtarzającego się ustnie rzekomego zakazu,
nie ma żadnego dowodu, iż takie zarządzenie wojewody, rzeczywiście zostało wydane. Powyższy zakaz
został przekazany drogą ustną komitetowi obchodów
święta 3-go maja, co zostało odebrane, głównie przez
członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako prowokacja partii lewicowych i odwet za zignorowanie
przez PSL obchodów święta 1-go maja.
W dniu 3-go maja, po nabożeństwie, działacze PSL,
Bronisław Kopacz i Julian Chodoruk zorganizowali
pochód, który przemaszerował ulicami Szczecinka do
rynku. Tam Bronisław Kopacz wygłosił przemówienie,
w którym podkreślał znaczenie święta 3-go maja.
W czasie przemarszu pochodu niesiono ﬂagi o barwach narodowych, do których przyczepiono żałobne
wstążki oraz małą trumienkę obitą kirem. Miał to być
wyraz protestu przeciwko zakazowi zorganizowania
pochodu i grzebania tradycji obchodów święta narodowego.
W aktach sprawy zachowały się 23 zdjęcia wykonane podczas pochodu, które zostały znalezione
w mieszkaniu Bronisława Kopacza podczas rewizji
przeprowadzonej w dniu 7 maja 1946 r. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinku. Na zdjęciach tych widać grupy
młodzieży, harcerzy, pracowników kolei, rzemiosła
i wielu zwykłych obywateli Szczecinka niosących
ﬂagi narodowe oraz transparenty z napisami o treści:
„Niech Żyje 3-ci Maja” lub np. „Niech Żyje Mikołajczyk
Wódz Narodu Polskiego”. Na jednym ze zdjęć widać 2
mężczyzn niosących ﬂagi narodowe, do których przywiązane zostały czarne wstążki.
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Te zdjęcia oraz zapiski sporządzone przez Bronisława Kopacza z nasłuchu informacji przekazywanych
przez stację BBC stały się jednymi z głównych dowodów w procesie wyżej wymienionych.
Już wkrótce, bo 7 maja 1946 r., władze przystąpiły
do likwidacji „kontrrewolucyjnych” działaczy PSL.
W dniu 7 maja 1946 r. zostali zatrzymani Bronisław
Kopacz i Julian Chodoruk jako organizatorzy pochodu
oraz Antoni Lewański. Ten ostatni, skarbnik Powiatowego Zarządu PSL w Szczecinku, był jednocześnie
właścicielem zakładu stolarskiego i pogrzebowego. To
z jego zakładu pożyczono małą, reklamową trumienkę, którą obito kirem i niesiono w pochodzie.
11 maja 1946 r. Wojskowy Prokurator Rejonowy
w Szczecinie tymczasowo aresztował wyżej wymienionych. W postanowieniach o tymczasowym aresztowaniu wymieniono po raz pierwszy kwaliﬁ kację
prawną czynów zarzuconych Bronisławowi Kopaczowi, Julianowi Chodorukowi i Antoniemu Lewańskiemu. Zarzucono im popełnienie przestępstwa
przewidzianego w art. 87 i 88 K.K.W.P. w zw. z art. 86
§ 1 i 2 K.K.W.P. Postanowienia te wydał nieustalony
z nazwiska prokurator, albowiem nie wpisano w nich
imienia i nazwiska tegoż prokuratora, a zostały one
jedynie podpisane w sposób uniemożliwiający ustalenie nazwiska.
Już 15 lipca 1946 r. został skierowany do Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie akt oskarżenia
przeciwko wyżej wymienionym. Dwóch pierwszych
oskarżono o to że: „ w dniu 3-go maja 1946 r. działając wspólnie czynili przygotowania do zmiany ustroju Państwa Polskiego a mianowicie, w ten sposób, że
w dniu tym zaopatrzywszy się u Lewańskiego Antoniego w trumienkę obitą kirem oraz w miejscowym
kole PSL w sztandary Państwowe przybrane żałobą,
zorganizował pochód demonstracyjny na znak protestu przeciwko zarządzeniom władz, zabraniającym
odbywania w dniu tym pochodu, na skutek czego

w demonstracji tej wziął udział większy tłum, maszerując ulicami Szczecinka i niosąc na czele pochodu
wspomnianą trumienkę obitą kirem i sztandary Państwowe przybrane żałobą, tj. o zbrodnię stanu z art. 87
w związku z art. 86 § 2 K.K.W.P.”
Antoniego Lewańskiego oskarżono o to, że:
„w dniu 3-go maja 1946 r. udzielił pomocy czyniącym
przygotowania do zmiany ustroju Państwa Polskiego:
Bronisławowi Kopaczowi i Julianowi Chodorukowi w
ten sposób, że: w dniu tym wypożyczył mu trumienkę obitą kirem i krycia żałobne do przybrania sztandarów państwowych, które to przedmioty zostały
użyte do demonstracji protestacyjnej, tj. o zbrodnie
stanu z art. 28 K.K.W.P. w związku z art. 87 i 86 § 2
K.K.W.P.”
Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w błyskawicznym tempie wyznaczył rozprawę, która odbyła
się w dniach 24-26 lipca tegoż roku. 26 lipca 1946 r.
sąd ogłosił wyrok: Antoni Lewański został uniewinniony, albowiem, nawet dla tego sądu nie było wystarczających dowodów na przypisanie mu popełnienia
przestępstwa zarzuconego mu aktem oskarżenia.
Bronisław Kopacz i Julian Chodoruk uznani zostali natomiast winnymi tego, że: „w dniu 3-go maja 1946
r. w Szczecinku wspólnie zignorowali zarządzenie
władz odwołujące pochody i wykorzystując swoje stanowisko partyjne w PSL doprowadzili w tym dniu do
pochodu i demonstracji i spowodowali, że w grupie
członków PSL niesiono trumienkę obitą kirem oraz
sztandary o barwach narodowych spowite żałobą dla
zadokumentowania, że nie ma w dzisiejszym państwie polskim wolności, co było tak rozumiane przez
publiczność i stanowi czynność przygotowawczą
przez urabianie opinii w kierunku dążenia do zmiany
przemocą ustroju państwa polskiego, tj. przestępstwa
z art. 87 w związku z art. 86 § 2 K.K.W.P.”
Bronisław Kopacz został skazany na karę 7 lat,
a Julian Chodoruk na karę 6 lat więzienia.

�����������������������������������������������

������������

��������������

���������
��������

Podtytuł...

Przeprowadzone w powyższej sprawie śledztwo jest
jednym z wielu postępowań karnych prowadzonych
przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej,
które dobitnie obrazują sposób działania systemu
totalitarnego. W systemie tym nie tylko ścisły aparat
bezpieczeństwa był wykorzystywany do zniewolenia
społeczeństwa. Również wymiar sprawiedliwości,
który raczej w tych konkretnych przypadkach należałoby nazwać wymiarem niesprawiedliwości, był
niezwykle istotnym elementem totalitarnej machiny
zniewolenia. Moim zdaniem opisana sprawa szczecineckich działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
jest dobitnym przykładem na funkcjonujące wówczas
powszechnie powiedzenie: „daj człowieka, a znajdę
na niego paragraf.” W tym przypadku rzeczywiście
znaleziono stosowne paragrafy, wbrew oczywistym
dowodom i wbrew podstawowym zasadom odpowiedzialności karnej. W żadnym momencie postępowanie oskarżonych nie wyczerpywało znamion zarzuconej im zbrodni, albowiem nie było mowy o chęci
obalania ustroju państwa i to w dodatku przemocą. To
dostrzegali nawet w pewnym sensie wyrokujący w tej
sprawie wojskowi sędziowie, jednakże i na to znaleźli
stosowne wytłumaczenie. Niech w tym miejscu przemówią oni sami. Oto fragment uzasadnienia ich wyroku: „... oskarżeni Kopacz i Chodoruk wprawdzie nie
dopuścili się zbrodni stanu w ten sposób, że przedsiębrali coś takiego, co by zmierzało do gwałtownej, bezpośredniej zmiany formy rządu czy ustroju państwa,
ale oczywistą jest rzeczą, że działaniem swoim przyczynili się w dużym stopniu do zmącenia ludziom
w głowach, co przy znacznym w większości niewyrobieniu politycznym naszego społeczeństwa przedłuża
stan tymczasowości, opóźnia konsolidację wewnętrzną, a tym samym działaniem swoim zwiększyli niebezpieczeństwo dla państwa z zewnątrz czyli dopuścili się czynu, który wyczerpuje znamiona zbrodni
stanu z art. 87 K.K.W.P w zw. z art. 86 § 2 K.K.W.P [ ]

miesięcznika „In Gremio” mógłby sugerować, że jest on
przeznaczony wyłącznie dla wąskiego grona prawników.
Przeczytałam większość artykułów w kolejnych numerach pisma i zaciekawiła mnie różnorodność tematyki zamieszczanej na jego łamach. Obok tematów ściśle prawniczych (dla mnie niezrozumiałych), występują tu między
innymi zagadnienia związane z teorią funkcjonowania
państwa (np. ciekawy artykuł dr. D. Bogacza „Tożsamość
państwa prawnego”), historią państwa i prawa (np. interesujące artykuły M. Tkaczuka, czy artykuł J. Jędrzejowskiej „Śledztwo w sprawie...) oraz wspomnienia M. Dacy.
Na łamach pisma można znaleźć także zagadnienia dotyczące życia społecznego. Szczególnie zainteresował
mnie artykuł R. Różyckiego „Kara śmierci – powracający dylemat”, w którym autor uzasadnia swoje negatywne stanowisko dotyczące funkcjonowania kary śmierci.
Bardzo ciekawa wydała mi się również próba rozliczenia
z własnym środowiskiem dokonana przez prawników.
Tej tematyki dotyczą m.in. artykuły „Trzy kolory: czerwony” M. Strączyńskiego – będący ciekawym spojrzeniem na środowisko prokuratorskie oraz R. Ossowskiego
„O szczegółach innym razem”, dotyczący głównie korporacji adwokackiej. Obok wyżej wymienionych publikacji znalazłam też kilka takich, które napisane są bardzo
nieprzystępnym, hermetycznym językiem prawniczym,
co utrudniało mi ich odbiór. Na szczęście stanowią one
mniejszość. Wydawcom życzę zwiększenia nakładu czasopisma.
Nauczycielka historii w ZS Nr 3

reklama

Co możemy zaoferować?
Każda Spartakiada Prawników, a było ich dotychczas 15, pozostawiła po
sobie wiele miłych wspomnień, miała
w sobie coś wyjątkowego. Nadmorski
klimat Cetniewa, piękno Zamościa
czy hawajski bal w Gorzowie. Każdy, kto tam był potwierdzi, że było
warto...
Kolejną spartakiadę organizuje nasze środowisko i od
dawna zastanawiamy się, co możemy zaoferować całej
rzeszy prawników, którzy we wrześniu zjadą do Szczecina. Nie zaimponujemy im warunkami lokalowymi, bo
rozmowy z hotelami szybko upadły i pozostały nam szczecińskie akademiki. Nie mamy też tak pięknego kompleksu
jak gorzowska „Słowianka”. Chcielibyśmy jednak, aby wyjeżdżając wszyscy twierdzili, że wizyty w Grodzie Gryfa
długo nie zapomną.
Mamy więc nadzieję na przednią zabawę już pierwszego
dnia, gdy na najładniejszym stadionie lekkoatletycznym
w Polsce, przy ul. Litewskiej, odbędą się nie tylko biegi,
skoki czy pchnięcie kulą, ale też szereg zawodów dla każdego, niekoniecznie atlety, jak choćby przeciąganie liny,
a przede wszystkim uroczyste otwarcie Spartakiady ze
znakomitą, miejmy nadzieję, obsadą i oprawą.
Dzień drugi to wieczorna impreza plenerowa i choć jej miejsce do końca nie zostało jeszcze przesądzone to pomysł, by
odbyła się w stylu piratów mórz południowych, nada jej
niepowtarzalny kształt i utrwali powszechną u szczurów
lądowych tezę, że Szczecin jednak leży nad morzem.
Wreszcie chcielibyśmy całą Spartakiadę zakończyć mocnym akcentem, dlatego już dłuższy czas prowadzimy trudne negocjacje z władzami Zamku Książąt Pomorskich, aby
w jego salach przeprowadzić Bal Sportowca, a takiej scenerii nie pamiętają nawet najstarsi stażem spartakiadowicze.
Jeśli zaś nawet uroki Sali Bogusława nie rzucą przyjezdnych na kolana, to pozostaje nam tylko zaapelować
o rzecz następującą: Sprawmy, aby klimat naszej imprezy
wszyscy na długo
zapamiętali, a świetna atmosfera, jaką
właśnie szczecinianie stworzyli choćby
w Zamościu, Spale
czy Gorzowie była tylko namiastką
tego, co pokażemy
w Naszym Szczecinie. [ ]

http://spartakiada2005.republika.pl

Przeglądając dotychczasowe moje artykuły do „In Gremio” ku własnemu zaskoczeniu odkryłem, że w przeważającej części inspiracją do ich napisania były
bieżące doniesienia prasowe, czy określając bardziej
ogólnie, medialne informacje, które jakże często – jeśli chodzi o duchownych – przesycone są znamionami
sensacji, a w wielu przypadkach wręcz groteski. Cóż,
żyjemy w bardzo „szybkich” czasach. Dzięki wolnym
i zintegrowanym mediom, szybko przenikają informacje i doniesienia. Szczególnie dzięki telewizji i radio,
odbiorca wprowadzany jest jakby w samo źródło sprawy czy sytuacji. Dziennikarze i publicyści prowokują
liczne komentarze, dyskusje. Niestety bardzo często
przez zbyt pochopne wnioski krzywdzi się tych, o których media donoszą. Wydaje się jednoznaczne osądy.
Stąd też – tak sądzę - ważna rola w wyjaśnianiu
i prostowaniu nie tyle
stanu faktycznego (który
w wielu przypadkach jest
bezsprzeczny), ale stanu
prawnego w odniesieniu
do stosowania przepisów
prawnych.
Jako duchowny mogę
stwierdzić, że w ostatnim
okresie, na przestrzeni
dwóch, trzech lat (piszę
to z żalem i goryczą) osoby duchowne bardziej
lub mniej świadomie
uczestniczyły bądź nadal
uczestniczą w aferach gospodarczych i ﬁ nansowych,
które w dużej mierze stanowią zaprzeczenie ich powołania życiowego. Jest to tylko (i całe szczęście) tylko
pewien margines z ogółu duchownych. Sprowadzenie
swojej posługi kapłańskiej do działania czysto marketingowego - czyniąc swoją twarz etykietką na butelkę do wina stołowego - wydaje się mi kompletnym
nieporozumieniem. W tym konkretnym przypadku
media zręcznie (bo przecież z tego żyją) podchwyciły temat i na wszystkich możliwych kanałach odbioru
ten temat był poruszany. Zapowiedzi, iż środki, które
zostaną uzyskane z tego przedsięwzięcia zostaną przekazane na bardzo zaszczytny cel jakim jest budowa
Ołtarza- mnie jako zwykłemu śmiertelnikowi wydały się żenujące i płaskie. Jak wiemy dobrze z historii
Kościoła wiele obiektów sakralnych, czy jego wyposażenia budowano wiekami. Wznoszone były z wielkim pietyzmem i miłością - bez uciekania się do takich
„merkantylnych sztuczek”.
Reakcja władz kościelnych na próby takiego „zarobkowania” była bardzo szybka i zdecydowana. Precyzyjne zostały wypowiedziane słowa: „Duchowny
nie ma prawa do takiego handlu”. I znowu rozpętała
się medialna debata, tym razem prasa i radio stanęły
po stronie „biznesmena w sutannie”. Bo jak to, żyjemy w wolnym kraju, każdy może robić co mu się podoba. Jeśli mam tak popularną twarz to dlaczego jej

nie wykorzystać i przy tym oczywiście dobrze zarobić? W jednym momencie duchowny, który był przedmiotem nagonki, medialnego zaciekawienia, będąc
w pewnym sensie oﬁarą stał się myśliwym. Media
stanęły za „pokrzywdzonym” widząc w tym doskonały materiał na dalsze publikacje i programy. Władza
kościelna z pełną konsekwencją podtrzymały swoje
stanowisko. Nie mniej sprawa ta zmusza do reﬂeksji:
Czy duchownemu wolno angażować się w handel i czy
może odnosić on korzyści z prowadzenia przez siebie
bądź innych kupiectwa?
Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1392 jasno stanowi: „Duchowni jak i zakonnicy uprawiający
handel lub transakcje wbrew przepisom kanonów,
powinni być ukarani stosownie do ciężkości przestępstwa.” Przepis określa więc, że duchownemu władza
kościelna zabrania zajmowania się kupiectwem i handlem, zarówno osobiście jak i przez innych na korzyść
własną lub cudzą. (kan. 286) Generalnie więc istnie-

po to, aby za opłatą przynoszącą zyski mogli inni z tej
rzeczy korzystać. Odrębnym problemem jest kupowanie obcej waluty lub papierów wartościowych celem
sprzedania ich z zyskiem. Prawodawca zabrania duchownym obrotu walutami w sensie zarobkowania na
wahaniach kursów walutowych, bądź na wykorzystywaniu przepływów walutowych międzynarodowych
dla uzyskania korzyści materialnych. Nie jest więc
przestępstwem same nabywanie i sprzedawanie walut dla własnego użytku. Przestępstwem byłby trwały
obrót walutami – jako makler walutowy - w celu osiągnięcia jak najwyższej skali zysków. Podobnie należy
rozumieć sprawę nabywania i sprzedaży papierów
wartościowych i akcji. Według Mörsdorfa duchowny
nie popełnia przestępstwa jeśli nabywa akcje bądź
papiery wartościowe jako lokatę kapitału, chcąc zagwarantować sobie ich możliwe wysoką rentowność.
Natomiast angażując się osobiście w obrót własnych
i cudzych akcji i papierów wartościowych (czyli

Zakaz handlu i kupiectwa
dla duchownych
[ Ks. dr Janusz Posadzy ]

je zakaz uprawiania handlu, chyba że kompetentna
władza kościelna udzieli takiemu duchownemu stosownego zezwolenia. W nauczaniu Kościoła na przestrzeni wieków podkreślano, iż kupiectwo i handel,
zwłaszcza uprawiane zawodowo istotnie sprzeciwiają
się obowiązkom, powołaniu i charakterowi pracy duchownych. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku
(kan. 142) za uprawianie kupiectwa i handlu przez
duchownych przewidywał karę latae sententiae zastrzeżoną Stolicy Apostolskiej. W późniejszym czasie
Papieska Komisja do spraw Reformy Prawa Kanonicznego na swoim pierwszym posiedzeniu 24-28.10.1966
roku, podtrzymała kategoryczny zakaz handlu. Dodała jednak możliwość wykonywania takich czynności
za zezwoleniem władzy kościelnej („nisi de litentia
legitimae auctoritatis ecclesiasticae”). Takie rozwiązanie zostało zastosowane w kodyﬁ kacji z 1983 roku- nie
przewidziano jednakże kary latae sententiae zastrzeżonej w sposób specjalny Stolicy Apostolskiej, a obwarowano stosowną karą ferendae sententiae.
Przez kupiectwo i handel należy rozumieć zorganizowany i trwały obrót towarami polegający na ich
kupowaniu i sprzedawaniu w celu osiągnięcia zysku.
W rozumieniu kodeksowym duchowny popełnia przestępstwo jeżeli kupuje jakieś przedmioty, nie zmienia ich i odsprzedaje z zyskiem. Można to rozumieć
jako zwykły obrót handlowy, a także jak pospolite
paserstwo. W innym przypadku popełnia takie przestępstwo nabywając jakieś przedmioty i po jakiejś ich
modyﬁ kacji sprzedaje z zyskiem lub nabywając rzeczy

w pewnym sensie podejmując się roli maklera) staje
w sprzeczności do prawa kościelnego i popełnia przestępstwo, które obwarowane jest sankcją karną.
Nie popełnia przestępstwa duchowny, który
w ramach racjonalnej gospodarki kupuje i sprzedaje
jakieś towary. Jeśli oczywiście obrót ten nie ma znamion handlu stałego i zorganizowanego. Podobnie
sprawa wygląda w przypadku produktów wytworzonych własnymi rękami. Duchowny, który ma zamiłowanie do malarstwa bądź rzeźby może bez żadnych
ograniczeń sprzedawać to co sam namalował bądź
wyrzeźbił. W rozumieniu przepisów kościelnych nie
jest przestępstwem, jeżeli duchowny świadczy usługi
polegające na dostarczaniu prasy katolickiej i dewocjonaliów bez czerpania korzyści materialnych z tego
typu czynności.
Żaden handel nie jest przestępstwem, jeśli zezwoli
na to kompetentna władza. Musi być jednak wniosek
duchownego o zezwolenie na handel w ramach posługi duszpasterskiej umotywowany argumentami, które
dadzą pewność, że istnieje wyraźna i słuszna przyczyna dla prowadzenia tego typu działalności.
Jak widać władzy kościelnej bardzo zależy na tym, aby
duchowny nie angażował się w sprawy, które z natury
rzeczy nie należą do istoty jego zadań i posłannictwa.
Powołanie kapłańskie ma spełniać się i realizować nie
poprzez działalność gospodarczą, czy ﬁ nansową, ale
poprzez gorliwą posługę we wspólnocie wierzących,
w Kościele. [ ]
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Emisariusz sądowy
[ Remigiusz Hyży ]
Z dniem 12 lutego 1952r. zasiliłem szeregi pracowników Sądu Powiatowego w Gryﬁcach (poprzednio
grodzkiego). Okoliczności mego zatrudnienia były
zgoła niecodzienne. W mroźny, lutowy poranek, do
naszego mieszkania przy ul. Nowotki (obecnie Armii
Krajowej) zawitał p. Henryk Zakrzewski, jak się okazało, woźny wspomnianego sądu. Nasz gość poinformował, że otrzymał polecenie prezesa sądu, pilnego
poszukania kandydata na pracownika. Mama od razu
podjęła decyzję, zwracając się do p. Henryka: „Myślę,
że syn mógłby spróbować”. Chociaż byłem odmiennego zdania i zaskoczony, odwołania nie było i pod
„eskortą” prezesowskiego emisariusza udałem się do
siedziby sądu, położonej na drugim końcu miasta.
Wprowadzony do gabinetu na pierwszym piętrze, stanąłem mocno przestraszony przed obliczem prezesa
Leonarda Braniewicza, który najpierw „zlustrował”
mnie przenikliwym wzrokiem, a następnie rzekł:
„Siadaj i weź trzonek”. Widząc moje niezdecydowanie
i zmieszanie, uśmiechnął się i gestem wskazał na leżącą na biurku obsadkę ze stalówką. Gdy byłem gotowy
do pisania, dyktował mi słowa, których treść odzwierciedlała przebieg rozprawy o ustalenie ojcostwa i alimenty, spacerując przy tym wolno po gabinecie.
Po skończeniu dyktanda, cały w pąsach, wręczyłem
protokół prezesowi, który skwitował moje zmieszanie

Od lewej: Remigiusz Hyży, Henryk Zakrzewski
(odwrócony tyłem), Bolesław Zaręba.

słowami: „Jeżeli już teraz się wstydzisz, to co będzie
na prawdziwej rozprawie?”
Coraz bardziej zażenowany, miałem już na ustach
słowa rezygnacji, gdy przypomniałem sobie porzekadło Mamy: „Jeśli powiedziałeś a, to musisz powiedzieć b”. Dzisiaj oceniam moje rumieńce i reakcje jako
usprawiedliwione wiekiem, wtedy liczyłem zaledwie
16 i pół roku. Prezes rzucił okiem na mój rękopis i zawyrokował: „no, może być”, co oznaczało oczywiście,
że zostałem przyjęty do pracy. Następnie przedstawił
mnie kierowniczce sekretariatu, którą była – jak nietrudno się domyślić – nasza znajoma, p. Józefa Salmonowicz. Edukacja sądowej biurowości pod okiem
p. Ziuty rozpoczęła się niezwłocznie. Otrzymałem
do rozpisania stos spraw cywilnych wyznaczonych
bodajże na 4 terminy rozprawowe. Zadanie udało mi
się wykonać z niewielkimi błędami. Pani Ziuta orzekła, że spisałem się nieźle, ale liczy na to, że w ciągu
najbliższego tygodnia będę już pracował samodzielnie, gdyż nie ma możliwości poświęcać mi więcej
czasu. Jednocześnie zostałem zobowiązany do pilnego opanowania pisania na maszynie. W sekretariacie
była dostępna tylko jedna i to sfatygowana maszyna.
Ćwiczyć maszynopisanie można było tylko poza godzinami urzędowania. Już pierwszego popołudnia
przystąpiłem do rozpoznania klawiatury maszyny.
Do domu „ściągnąłem” około 18-tej. Zdenerwowana
Mama „wita” mnie od progu: „Boże, już myślałam, że
cię w tym sądzie zamknęli”. Spóźniłem się także na
3 lekcje – byłem wówczas uczniem ósmej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Gryﬁcach.
Tak wyglądał mój pierwszy dzień pracy. Wówczas nawet nie przypuszczałem, że będę jej wierny nieprzerwanie ponad 52 lata.
Obsada sądu gryﬁckiego przedstawiała się wówczas następująco: Leonard Braniewicz – prezes sądu,
oraz sędziowie Henryk Kowalski i Andrzej Mittelstaedt.
Urzędnicy i obsługa: Józefa Salmonowicz – kierownik sekretariatu oraz Irena Korozej i Henryk Zakrzewski. Pani J. Salmonowicz i ja stanowiliśmy obsadę sekretariatu cywilnego, przy czym p. Ziuta, poza
czynnościami dotyczącymi spraw cywilnych, prowadziła sprawy administracyjno-gospodarcze całego
sądu, a także nadzorowała pracę wszystkich pozostałych pracowników. Irena Korozej prowadziła sekretariat spraw karnych. Wreszcie Henryk Zakrzewski
pełnił funkcję woźnego sądowego, urzędował w sekretariacie cywilnym. Nieco później, w kwietniu

1952 r. zatrudniono Krystynę Nowak (sekretariat karny), a w marcu 1954 r. Jadwigę Wadas na stanowisko
kasjerki (odciążyła w tym zakresie p. Ziutę).
Gdy chodzi o orzekanie, to prezes Braniewicz rozpoznawał sprawy karne i cywilne, sędzia H. Kowalski
– sprawy cywilne, natomiast Mittelstaedt – karne. Od
września 1952 r., kiedy do sądu przydzielony został
asesor Mikołaj Leonowicz (karnista), prezes Braniewicz rozpoznawał tylko sprawy cywilne.
Wpływ spraw był duży (jak na sąd o takiej obsadzie), np. w 1953 r. wpłynęło: spraw C – 2.100, Ns
– 1.700, a więc łącznie biorąc ca 317 spraw miesięcznie. Obciążenie jednego sędziego – cywilisty
wynosiło zatem 158 spraw miesięcznie, przy czym
nasi sędziowie nieraz dodatkowo byli delegowani do
pomocy innym sądom, a prezes Braniewicz – dopóki nie został zorganizowany notariat – pełnił także
funkcję notariusza. Obsada nie była na miarę potrzeb, tak pod względem ilościowym jak i jakościowym, ale czy można było w tych ciężkich czasach
oczekiwać lepszej?
Decydujący wpływ na powstanie i dobrą sławę
sądu gryﬁckiego wywarły dwie osoby: najpierw
p. Józefa Salmonowicz, która w 1946 r. prawie samodzielnie doprowadziła do jego powstania (o czym
w szczegółach w poprzednim numerze „In Gremio”),
a następnie Leonard Braniewicz, który od 1 stycznia 1951 r. aż do przejścia na emeryturę 31 grudnia
1980 r. był jego prezesem. Prezes Braniewicz to nie
tylko doskonały sędzia, przede wszystkim cywilista
(uczeń Aleksandra Kolińskiego, wielkiego autorytetu
w tej dziedzinie prawa), legitymujący się najbardziej
stabilnym orzecznictwem w okręgu, ale także znakomity organizator, z szerokim wachlarzem pomysłów
i dobry gospodarz.
To on właśnie, kiedy nie było innego sposobu,
a czas naglił, wysłał w miasto woźnego H. Zakrzewskiego z misją znalezienia pracownika.
Dalsze dni, miesiące i lata mej pracy były symptomatyczne dla tamtych czasów i atmosfery sądu gryﬁckiego. Poznawałem kolejne elementy sądowych
czynności urzędniczych przy pomocy i pod okiem
p. Ziuty, a także bezpośrednio prezesa Braniewicza,
przyswajałem sobie wachlarz słów bogatej terminologii sądowej, poznawałem nowe koleżanki i kolegów,
żegnałem się z odchodzącymi.
Sędziowie i urzędnicy, z którymi miałem zaszczyt
pracować, szczególnie do końca lat siedemdziesiątych,
ze względu na obszar geograﬁczny z którego przybyli, cechy charakteru, sposób bycia, akcent – stanowili
niezwykle wartościowy i ciekawy, a nawet egzotyczny
konglomerat. Prezes Braniewicz był moim krajanem,
miejsca naszych narodzin dzieliła odległość zaledwie
kilku km. Sędzia Henryk Kowalski przybył z Wielkopolski, a Zenon Ochocki z województwa bydgoskiego. Gdy chodzi o urzędników - Henryk Zakrzewski
(podobnie jak p. Ziuta) przybył jako repatriant z Wileńszczyzny. Repatriantami byli także: Bolek Zaręba

– z Drohobycza, Rudolf Wilczyński – z Kopyczyniec
(tereny obecnej Ukrainy) oraz Irena Korozej – z głębi
Rosji, gdzieś nad Jenisejem.
Spośród trzech urzędujących wówczas adwokatów:
Włodzimierz Majewicz przybył z Poznania, Aleksander Niewiński z Krakowa, a Wiktor Michniewicz z Rosji. Przewinęło się jeszcze wiele innych osób, jednak
z uwagi na zawodność pamięci, nie potraﬁę określić
ich rodowodu.
W zespole pracowników sądowych nie było osoby, która nie byłaby boleśnie dotknięta cierpieniami
ostatniej wojny, stratą najbliższych, utratą wieloletniego dorobku. Jednak świadomość, że koszmar wojny wreszcie przeminął, wyzwoliła w ludziach wybuch spontanicznej radości. Doceniano te wszystkie
dobra, które niosła wolność, nie trzeba już było drżeć
o życie (chociaż później zaczęły następować zmiany
na gorsze). Stosunek ludzi do pracy był entuzjastyczny. To sprawiało, że urzędnicy sądowi stanowili scementowany kolektyw, w którym panowała atmosfera
zgodnej rodziny. Pani Ziuta i Bolek Zaręba mieli więc
ułatwione zadanie w przekazywaniu koleżankom
i kolegom swej wiedzy i doświadczenia z przedwojennej praktyki sądowej. [ ]

�����������������������������������������������

���������
��������

������������

��������������

Nie jestem prawnikiem. Środowisko prawnicze uważam za elitarne, w dobrym znaczeniu, i za bardzo opiniotwórcze. Jestem
przekonany, że jego przedstawiciele mają
zatem pewną obywatelską powinność odnosić się publicznie także do spraw ważnych dla otoczenia społecznego i dbać
o wzrost ogólnej świadomości prawniczej.
Dobrze redagowany i wydawany w atrakcyjnej formie miesięcznik szczecińskich
środowisk prawniczych „In Gremio”, choć
z założenia „tylko” korporacyjny, tę obywatelską rolę – już od roku – dobrze spełnia
i niechaj czyni to nadal.
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Tym razem zajmiemy się przewodami. Desygnatów tej
nazwy jest oczywiście wiele, Para–Graf jednak, z racji publikowania w czasopiśmie prawniczym, skupić
się musi na przewodzie sądowym.
Już na początku wyjaśnić musimy naszym drogim Czytelnikom, że w sprawie przewodu sądowego
narosło wiele nieporozumień. Na przykład wbrew
powszechnemu przekonaniu przewód sądowy nie występuje w postępowaniu cywilnym i konia z rzędem
temu, kto Go tam odnajdzie. Szczelnie natomiast opasa przewód postępowanie karne. Tam jednak ciągnie
się On, niezależnie od kodeksowych regulacji, które,
jak zawsze, pozostawiają wiele do życzenia. Kwestią
o pierwszorzędnym znaczeniu jest rozpoczęcie przewodu sądowego, właśnie rozpoczęcie, a nie, otwarcie.
Przewodu się nie otwiera – On się rozpoczyna. Użycie
przez ustawodawcę zaimka zwrotnego oznacza, że On
czyni to samodzielnie – gdy tylko usłyszy akt oskarżenia. Paradoks polega jednak na tym, że choć samodzielnie żywot swój rozpoczyna, to sam go ani skończyć, ani
skrócić nie może. Przewód zamyka bowiem przewodniczący (w przeciwieństwie do oskarżonych, których
zamyka sąd). To jedna z ciekawostek, bo tylko wtajemniczeni wiedzą jak można zamknąć coś, co nigdy otwartym nie było. Nie jest także jasne, czy zamknięcie
przewodu oznacza jego koniec. A kwestia ta jest istotna, bo cezurą dla dokonania czynności procesowych
jest zakończenie przewodu, a nie jego zamknięcie. Co
zrobić, gdy przewodniczący zamknie przewód, choć
nie jest On jeszcze skończony? Czy może po zamknięciu przewód toczyć się nadal? Powstaje zresztą pytanie
czy przewód się toczy, bo z przepisów o postępowaniu
odwoławczym wynika, że przewód się przeprowadza
(452 § 2 kpk). Ale przeprowadza go tylko sąd I instancji, sąd odwoławczy może jedynie już przeprowadzony przewód uzupełnić. Czy można jednak uzupełnić
coś co jest skończone? Tę kwestię rozstrzygnąć może
tylko tęgi łeb ﬁ lozoﬁczny. Para–Grafowi wydaje się, że
akt zamknięcia przewodu nie oznacza wcale, że jest
On skończony, bo skoro można go uzupełnić to może
być dziurawy, a jeśli byłby dziurawy, to nie byłby skończony. Wątpliwości jest zresztą więcej. Sąd uprzednio
zamknąwszy przewód może Go wznowić. Czy jednak
jest to jeszcze ten sam przewód? Tamten przecież został zamknięty a, jak wskazano wyżej, przepisy nic o
otwieraniu przewodu nie stanowią. W związku z tym
powstaje też pytanie, czy tak naprawdę możliwe jest
uzupełnienie dziurawego przewodu, skoro pozostaje
On w zamknięciu a otworzyć go nie sposób?
Odpowiedzi na te pytania Para–Graf udzielić nie
potraﬁ. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzić nato-

miast może, że wielkim nieszczęściem jest to, że przewód własnym życiem nie żyje, że sam się skończyć
nie może, tak jak się sam zaczyna. Gdyby przewód
takie możliwości posiadał z pewnością udałoby się
uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Szczególnie niemiłym jest, gdy przewód sądowy przypomina
przewód pokarmowy. Dzieje się tak wówczas, kiedy
w przewodzie sądowym pojawi się posiłek. Wiadomym jest powszechnie, że solidny posiłek potraﬁ zapchać przewód pokarmowy. Z przewodem sądowym
jest tak samo, nie ma zaś bardziej żałosnego widoku
niż zapchany przewód sądowy. Sytuacji, gdy posiłek
jest niestrawny, obrazować już nie będziemy.
Niezwykle medialną jest natomiast zabawa w przeciąganie przewodu sądowego. Podobno celują w tym
adwokaci, którzy twierdzą, że odpowiednio mocne
przeciąganie przewodu doprowadzić może do jego
przerwania. Zabawę tę obserwowaliśmy w telewizorze, który relacjonował proces FOZZ-u. Nie dajcie się
jednak zwieść, żaden, nawet wielce sprawny adwokat
– ba nawet tabun wielce sprawnych adwokatów – nie
jest w stanie tak przeciągać, by do przerwania przewodu doprowadzić. Aby przewód przerwać do jego przeciągania musi włączyć się sąd, choć bardzo pomocnym może okazać się także prokurator. Trzeba jednak
pamiętać, że gwałtownie wzrasta wówczas napięcie,
dochodzi do zwarcia, iskrzenia, a potem, gdy napięcie
już opadnie, okazuje się, że przewodowi brak energii.
Wielce osobliwą jest sytuacja, gdy w przewodzie
sądowym pojawi się kabel. Wówczas ujawnia się fundamentalna różnica między przewodem sądowym
a elektrycznym. Przewód elektryczny jest bowiem
częścią kabla, sercem tego kabla nazwać by go można.
W sądowym odwrotnie – to kabel najczęściej bywa
sercem i duszą przewodu. W przewodzie sądowym
kable pojawiają się różne. Te najważniejsze, choć niezbyt często spotykane – to kable koronne i kable in
cognito, spełniające wcześniej funkcje wtyczek i kontaktów. Są one mocno izolowane i w związku z tym
niezwykle trudno się je ciągnie, zaś klasyczna metoda
ciągnięcia „za język” nie przynosi zwykle żadnych rezultatów. Najczęściej jednak występują w przewodzie
sądowym kable o średnicy ø 60 § 3 i ø 60 § 4. To kable
tak pospolite, że pisać o nich nie warto. [ Para–Graf ]
Ps. Para–Graf musi się jeszcze pochwalić swoim drobnym
sukcesem. Otóż udało mu się wcisnąć na redakcyjne zdjęcie
zrobione z okazji pierwszych urodzin „In Gremio” i to mimo
zaciekłych protestów Naczelnego. Redaktorek jednak nie
chcąc, by Jego tajemnica stała się tajemnicą Poliszynela,
fotkę Para–Grafa upchnął w tle.

