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Wszystkim naszym czytelnikom życzymy radosnych Świąt...
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Miło mi poinformować, że w skład Rady Programowej na-
szego miesięcznika wszedł Pan sędzia Tadeusz Haczkiewicz 
– Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz Pan Leszek 
Pietrakowski – Prezes Izby Notarialnej w Szczecinie. Obec-
ność nowych członków jest dla nas powodem do dumy i bez 
wątpienia wpłynie na pozycje naszego miesięcznika. 
Obydwu Panom dziękuję za zaufanie, jakim nas obdarzyli. 

Redaktor Naczelny 
Roman Ossowski  



Organizatorzy spartakiady raz jeszcze dziękują niżej wymienionym sponsorom za pomoc 
w tak udanym przeprowadzeniu zawodów sportowych i imprez towarzyszących. 

Redakcja In Gremio dziękuje zaś organizatorom za hojną pamięć.



Uroczyste otwarcie
siedziby Izby Notarialnej  
w Szczecinie

Dzień 25 listopada 2005 roku stanowić 
będzie ważną datą w historii całego 
środowiska notariuszy Izby Notarial-
nej w Szczecinie, obejmującej swoim 
zasięgiem okręg Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie.

Utworzenie Izby Notarialnej z dniem 
1 stycznia 2005 roku postawiło przed 
nowo wybranymi władzami samorzą-
dowymi, a w szczególności członkami 
Rady Izby, najważniejsze zadanie do 
wykonania, a mianowicie wybór miej-
sca siedziby.

W marcu tego roku Nadzwyczaj-
ne Zgromadzenie Notariuszy podjęło 
uchwałę upoważniającą Radę Izby do 
nabycia lokalu pod siedzibę.

Po długich naradach i wielokrot-
nych oględzinach różnych miejsc 
Rada dokonała wyboru i w marcu 
2005 roku podpisana została umowa 
nabycia lokalu o powierzchni użytko-
wej 165 m2 , położonego w Szczecinie 
przy ulicy Wojska Polskiego nr 189.

Po 6-ciu miesiącach prac adapta-
cyjnych i remontowych (lokal poło-
żony jest w przedwojennym budynku 
mieszkalnym) w dniu 25 listopada 
2005 roku dokonano bardzo ocze-
kiwanego, uroczystego otwarcia sie-
dziby.

Położenie lokalu, jego powierzch-
nia, zaprojektowany układ funkcjo-
nalny oraz wystrój zapewniają właś-
ciwe warunki pracy dla Rady Izby, 
pozwalają w godnych warunkach 
przyjmować interesantów, a także słu-

żyć mają jako miejsce integracji śro-
dowiska notariuszy, będących do nie-
dawna członkami Izb Notarialnych w 
Gdańsku i Poznaniu.

W uroczystym otwarciu uczest-
niczyli zaproszeni goście tj. Prezes 
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ta-
deusz Haczkiewicz, Wiceprezes Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie Krzysz-
tof Józefowicz, Prezes Krajowej Rady 
Notarialnej notariusz Zbigniew Klej-
ment, Prezes Rady Izby Notarialnej 
w Gdańsku notariusz Henryk Mizak, 
Prezes Rady Notarialnej w Poznaniu 
notariusz Tadeusz Paetz, Prezes Rady 
Izby Notarialnej w Warszawie nota-
riusz Wojciech Fortuński, Dziekan 
Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Szczecinie radca prawny Marian 
Falco i Wicedziekan Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Szczecinie adwokat 
Andrzej Zajda.

Otwarcie nowej siedziby wywołało 
bardzo duże zainteresowanie wśród 
samych notariuszy, którzy potwier-
dzili to liczną obecnością.

Uroczystego poświęcenia lokalu 
dokonał ksiądz kanonik Krzysztof 
Cichal, proboszcz Parafii pod wezwa-
niem Świętej Rodziny, na terenie któ-
rej znajduje się siedziba Izby.

Po bardzo ciepłych i pełnych uzna-
nia słowach powitania, tradycyjne-
go przecięcia wstęgi dokonał Prezes 
Rady Izby Notarialnej w Szczecinie 
notariusz Leszek Pietrakowski.

Cała uroczystość zakończyła się 
wspólnym obiadem.

Prezes Rady Izby Notarialnej
w Szczecinie

Leszek Pietrakowski

Aplikacje po nowemu 
W tym roku egzaminy na aplikacje 
adwokacką i radcowską odbędą się 
według nowych reguł.  Akces przy-
stąpienia do egzaminu na aplikację 
adwokacką zgłosiło 31 osób (w 2003 
roku było ich 42) oraz 97 osób (w 2003 
roku chętnych było także 97) na apli-
kację radcowską. Jak widać nowy re-
gulacje prawne nie wpłynęły na ilość 
zainteresowanych. Egzaminy odbędą 
się 10 grudnia br. Wszystkim przystę-
pującym do egzaminu życzymy powo-
dzenia.  (red.)   

Miło nam poinformować, że... 
Program “Okiem Temidy” realizowa-
ny przy udziale naszego miesięcznika, 
zdobył wyróżnienie na Przeglądzie 
i Konkursie Twórczości Dziennikar-
skiej Oddziałów Terenowych Telewi-
zji Polskiej w kategorii - najlepszy pro-
gram autorski.  (red.) 

Zaproszenie w imieniu 
Rady OIRP w Szczecinie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 
18 lutego 2006 roku w Hotelu Radisson 
w Szczecinie – sala Vivaldi od godz. 
20.00 do białego rana (!) odbędzie się 
XIV Bal Radców Prawnych, w którym 
udział przedstawicieli innych środo-
wisk prawniczych będzie bardzo mile 
widziany. Koszt uczestnictwa wynosi 
200 zł od osoby.

Proszę o zgłoszenia wraz z wpłatą 
w siedzibie Izby w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 stycznia 2006 r.

Do zobaczenia na Balu.

Za Radę, Dziekan OIRP w Szczecinie

Marian Falco

Bal Adwokata 
Zapraszamy wszystkich chętnych na 
kolejny już Bal Adwokata, który odbę-
dzie się 7 stycznia 2006 roku o godzi-
nie 20.00 w Hotelu Atrium. Szczegóło-
we informacje w siedzibie Okręgowej 
Rady Adwokackiej. 

adw. Dorota Gutowska
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„Podłużny skrawek ziemi od Góry Hermon do zatoki 
Akaba, jedno z najbardziej fascynujących miejsc świa-
ta. Kraj zaskakujących kontrastów, niezwykłej kultury, 
historii i zachwycającej swą różnorodnością przyro-
dy”*. Dla żydów – Ziemia Obiecana, dla muzułmanów 
i wyznawców islamu – centrum świata, bo tu Mahomet 
wzniósł się z jerozolimskiego Wzgórza Świątynnego do 
nieba i to tu odbędzie się sąd nad wiernymi i giaurami, 
dla chrześcijan – miejsce wybrane przez Boga Ojca dla 
narodzin syna Jezusa Chrystusa. Kościoły, meczety, sy-
nagogi, gwarne ulice, bazary, piaszczyste plaże, zachwy-
cające krajobrazy, piękne nowoczesne miasta i centra 
kultury, niezwykle widowiskowe życie codzienne. To 
jest emocjonujące i dla pielgrzyma, i dla turysty. W pią-
tek świętują muzułmanie, w sobotę żydzi, w niedzielę 
chrześcijanie. Wszystko to koegzystuje od tysiącleci.*

15 września A.D. 2005 z lotniska im. F. Chopina 
w Warszawie wystartował boeing z 50-osobową grupą 
pielgrzymów ze Szczecina w kierunku Ziemi Świę-
tej. Lądujemy w Tel Awiwie, kilkugodzinna uciążli-
wa i wyjątkowo rygorystyczna odprawa na lotnisku 
im.  Ben Guriona – założyciela w 1948 r. państwa 
Izrael – do zniesienia dla entuzjastów, tych, co muszą, 
i oczywiście pokornych pielgrzymów. Jeszcze 3 takie 
odprawy nas czekały. Każda następna była gorsza. 
O wielokrotnych punktach kontrolnych, tak w samej 
Jerozolimie jak i na terytorium Izraela, tylko wspomnę. 
Nowoczesną autostradą dotarliśmy do naszego miej-
sca zamieszkania w Jerozolimie, do dzielnicy zwanej 
„dzielnicą poza czasem” zamieszkałej przez chasydów, 
do Domu Polskiego przy ul. Hahoma Hashlisht 8, pro-
wadzonego przez serdeczne i gościnne Siostry Elżbie-
tanki. Do II wojny światowej mieściła się tu Ambasada 
RP. Dzielnica wyjątkowa pod każdym względem. Aż 
dziw bierze, że w tak specyfi cznym miejscu ostała się 
enklawa silnej katolickiej placówki. Chasydzi to rady-
kalna, ultrareligijna grupa wyznawców judaizmu. Dla 
nas tak odmienna, że można by powiedzieć, egzotycz-
na. Przejawiało to się w trybie i codziennym rytmie ży-
cia, ubiorach bardzo odbiegających od współczesnych 

wzorców cywilizacyjnych nie tylko tego, skądinąd 
nowoczesnego kraju, ale i reszty świata. Pomimo całej 
niezwykłości i malowniczości toczącego się tam życia, 
nie można było ofi cjalnie robić zdjęć z udziałem miesz-
kańców.

Dzielnica ta skupia wszystkie prądy chasydyzmu. 
Eksperci w tej dziedzinie rozpoznają ich zwolenni-
ków po sposobie noszenia czapek, długości płaszczy, 
pejsach.

Stąpaliśmy po ziemi od tysiącleci świętej dla trzech 
największych monoteistycznych religii świata. Histo-
ria tych religii przeplata się na każdym kroku. Dlatego 
podróżowaliśmy do wielu miejsc związanych z historią 
opisaną w Starym i Nowym Testamencie, a przy okazji 
poznawaliśmy współczesne oblicze kraju. Odwiedza-
liśmy: nowoczesne metropolie - Tel Awiw, Hajfę, Ejlat, 
starożytne: Jerycho, Jeruzalem, Cezareę Nadmorską, 
Nazaret, Betlejem, Masadę, okolice Qumran (odkrycie 
zwojów Biblii). Zażywaliśmy kąpieli przywracających 
nam energię i zdrowie po upałach i wysiłku w morzach: 
Martwym, położonym w największej na świecie depre-
sji 415 m p.p.m., Śródziemnym i w Czerwonym. W każ-
dym z tych miejsc doznania były intensywne, nieocze-
kiwane i dotychczas nieznane. Pływaliśmy statkiem 
po Jeziorze Genezaret (zwanym też Galilejskim) na tle 
Wzgórz Golan (tutaj Jezus cudownie rozmnożył chleb 
i ryby). Tu, w jednej ze świątyń, zachowały się mozaiki 
z symbolem chrześcijaństwa: dwie ryby i kosz z chle-
bem. Pewnie takie same ryby świetnie przyrządzone 
na grillu spożyliśmy w restauracji nad jeziorem.

Tel Awiw. „Wiosenne wzgórze” - nowoczesna metro-
polia, ciekawa architektura i rozwiązania urbanistycz-
ne, pięknie zagospodarowane osiedla mieszkaniowe 
i  dzielnice fi nansowo-biznesowe. Zwiedzaliśmy mia-
sto, bo przybyliśmy do Ambasady RP, by głosować w wy-
borach do Sejmu i Senatu RP oraz, by załatwić smutną 
formalność konsularną związaną z koniecznością wy-
ekspediowania do Polski zwłok jednego z naszych piel-
grzymów, który rano zmarł „w marszu” w Jerozolimie. 
Było to po mszy św. odbytej w kaplicy III stacji Drogi 

Ziemia Boga, Ziemia Święta
„Ach, miejsce ziemi, miejsce ziemi świętej – jakimże miejscem 
jesteś we mnie! Dlatego właśnie nie mogę po tobie stąpać, muszę 
klęknąć…” (Karol Wojtyła)

[ Jolanta Styszyńska ]

* (cytaty i luźne zdanie z Przewodnika Pascala „Ziemia Święta”)

radca prawny
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Krzyżowej, którą ufundowali polscy uchodźcy w okre-
sie międzywojennym, co dokumentuje tablica i nama-
lowane godło Polski, a na ołtarzu obraz-dzieło Polaka, 
zresztą kolegi zmarłego. Pan Tadeusz zmarł, stojąc obok 
mnie, tuż przed posterunkiem kontrolnym do wejścia 
pod Ścianę Płaczu. W sercu Jerozolimy, w sercu Ziemi 
Świętej. Odchodził z uśmiechem.

Hajfa - z Górą Carmel i Kościołem Stella Maris ze 
wspaniałą panoramą na miasto. Plaża i lazur wody 
z falami, które tylko z pozoru wydawały się niewielkie. 
Uśpieni komfortem kąpieli w Morzu Martwym, gdzie 
nie jest potrzebna umiejętność pływania i bajecznymi 
warunkami w Zatoce Akaba, zaszokowani byliśmy 
nieprawdopodobną siłą tych fal.

Wspomnę jeszcze o scenerii odprawionego na Pu-
styni Judejskiej nabożeństwa. Górzysta pustynia - 
fantastyczny krajobraz, do jednej z gór „przyklejony” 
klasztor. Dla nas, garstki pielgrzymów mających za 
towarzystwo beduińskiego chłopca z dużym stadem 
kóz, jedenastu księży odprawia mszę świętą. Wokół 
bezmiar pustyni. Niezapomniane przeżycie. Do tego 
klasztoru dotarliśmy, ale nigdy nie zrozumiem, czym 
mogą żywić się te stada kóz.

Betlejem, po arabsku Beit-laham (Dom Mięsa), a po 
hebrajsku Beit- Lechem (Dom Chleba), leży na wyso-
kości 777 m n.p.m., 10 km na południe od Jerozolimy, 
a więc na terenie Palestyńskiej Autonomii. Jest to typo-
we miasto palestyńskie, skromne wobec zamożności 
Izraela. Okazale prezentuje się przy głównym placu 
Bazylika Narodzenia Pańskiego wzniesiona nad grotą, 
w której narodzić się miał Chrystus. I to jest bardziej 
prawdopodobna wersja od tej głoszonej przez ewange-
listów, że narodził się w stajni. Sama grota jest również 
dostępna. Jest jeszcze Grota Mleczna, w której wg tra-
dycji Święta Rodzina schroniła się w drodze do Egiptu 
oraz osada zwana „wsią pasterzy”, stąd przybiegli pa-
stuszkowie witać dzieciątko Jezus.

Po odprawionej mszy św. w Bazylice Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem zabrzmiały w naszym wydaniu 
gromko odśpiewane piękne polskie kolędy. Pięćdzie-
siąt silnych głosów robiło wrażenie, którego nie było 

w stanie zakłócić donośne nawoływanie muezina na 
modlitwy dochodzące ze stojącego vis a vis Meczetu 
Omara. Sami ze wzruszeniem przeżywaliśmy naro-
dziny Chrystusa. Nie miało znaczenia, że był wrzesień 
i 36°C. W kilka dni później, już nie tak radośnie i na ko-
lanach, odwiedzaliśmy Jego grób (Kalwaria) w Jerozo-
limie i miejsce Golgoty. Odbyliśmy historyczną drogę 
krzyżową zwaną Via Dolorosa, poruszając się zatłoczo-
nymi, wąskimi uliczkami w murach starej Jerozolimy, 
wśród niezmierzonej ilości ludzi, kramów, straganów, 
schodów, jazgotu wszelakiego, ludzkich krzyków i na-
woływań, dzwonów, wózków z towarem, pojazdów 
i gapiów. Niesamowita sceneria i atmosfera jakby z in-
nej epoki. Każdy z nas miał do „odprawienia” inną sta-
cję. Mnie przypadła stacja I „Pan Jezus przed sądem”. 
Odpowiednia dla pielgrzyma prawnika. Pielgrzymi 
– prawnicy, tj. radcowie prawni i aplikantka adwoka-
cka stanowili obok lekarzy drugą grupę pod względem 
liczebności, oczywiście po księżach. Byli „słyszalni” 
i aktywni, i tak: Wiktor pełnił honory „kościelnego”, 
głównego ministranta i mistrza ceremonii dbające-
go o organizację od „strony technicznej” mszy. Inny 
młodszy kolega, Ryszard, „zafundował” nam udział 
w ślubie zawartym w Kanie Galilejskiej - w miejscu, 
gdzie Jezus, będąc gościem weselnym, cudownie roz-
mnożył wino - a wieczorem, już w Domu Polskim w Je-
rusalem, uczestniczyliśmy w uczcie weselnej przy wi-
nie przywiezionym przez młodą parę z Kany. Ja, niżej 
podpisana, jako młodszy ministrant, w tej pielgrzymce 
niezbyt zasłużona, tradycyjnie korzystałam z przywi-
leju znoszenia czarnej walizki z przyborami liturgicz-
nymi z Góry Mojżesza na Synaju. Nocną wspinaczkę 
na Górę Synaj (Mojżesza) na wysokość 2 285 m n.p.m 
rozpoczęliśmy z campusu w pustynnych górach masy-
wu Św. Katarzyny na Synaju na wys.1700m.n.p.m. Dla 
„nizinnych” pielgrzymów był to wyczyn nie lada. Naj-
gorsze były camele, a właściwie ich poganiacze, którzy 
natrętnie wymuszali na słabnących z ogromnego wy-
siłku ludziach, by najpierw za 20$ (cena malała wyżej) 
dali się przewieźć. Najszybciej ulegali Japończycy, ale 
potem i nasi. Na wąskich trawersach ledwo mieścili się 
ludzie i prychające wielbłądy. Było to niebezpieczne 
iwywoływało dodatkowy lęk. Końcówka przed szczy-
tem to prawie pionowa wąska ścieżka - 700 stopni nie-
regularnych skał. Tylko ludzki solidaryzm pozwolił 
niektórym dotrzeć na szczyt, a tam kilkadziesiąt minut 
oczekiwania, targowanie się z tubylcami o cenę siedzi-
ska czy pledu. Nagle wzeszło ogromne słońce odsłania-
jąc fantastyczny nieziemski krajobraz. Z każdą minutą 
obraz się zmieniał. Jak okiem sięgnąć gołe górotwory 
bez śladu życia. Rozpostarliśmy flagę polską, odśpie-
waliśmy pieśń kościelno-patriotyczną i rozpoczęliśmy 
ostre zejście trudniejszym szlakiem do Klasztoru Św. 
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Katarzyny i gorejącego krzewu w murach tego klasz-
toru. Po mszy św., w niesamowitej scenerii, w miejscu, 
gdzie Mojżesz rozbił kamienne tablice z dziesięcio-
rgiem przykazań, bo lud zaczął czcić złotego cielca, 
kolejne ostre zejście po 4400 kamiennych stopniach. 
Przepiękna trasa wśród skał zapierała dech. Wiatry 
i  deszcze przez wieki utworzyły tu obraz wędrujących 
postaci, alegorię Izraelitów w ich drodze z Egiptu do 
Ziemi Obiecanej.

Jerozolima to absolutnie wyjątkowe miejsce na Zie-
mi. Piękne miasto na kilkunastu wzgórzach. Architek-
ci i urbaniści zadbali, by było elementem integralnym 
tej ziemi. Dzięki tutejszym drzewom często obsypa-
nych kwieciem o intensywnych kolorach, stale nawad-
nianym trawnikom, miasto, mimo pustyni wokół, jest 
żywe i kwitnące. Szczególnie piękna jest panorama 
z Góry Oliwnej. Niestety, coraz bardziej widoczny jest 
wysoki na 10 m mur, stale wydłużany w celu oddziele-
nia granic przedmieść palestyńskich. 

Wspaniała charakterystyczna Kopuła Skały pokry-
ta złotem darowanym przez króla Husajna jest nieja-
ko symbolem miasta i punktem zewsząd widocznym. 
Kneset w kształcie synagogi nie jawi się zbyt okazale. 
Za to ciekawie ogląda się pomnik obok w kształcie 
ogromnej menory z płaskorzeźbami przedstawiający-
mi dzieje narodu żydowskiego, dar byłych protektorów 
Palestyny – Wielkiej Brytanii. Nie sposób pominąć 
pomnika Yad Vashem wraz z całym kompleksem mu-
zeów, z multimedialnymi formami prezentacji historii 
holocaustu, parku z drzewkami dla „sprawiedliwych 
wśród narodów świata”. Ogromne i wstrząsające wra-
żenie sprawiał „Pomnik dzieci”: w długich i ciemnych 
korytarzach płomyki świec czy światełek w czarnej 
dziurze wszechświata oraz wyczytywane nazwiska 
dzieci-ofiar.

 Muszę przywołać pewien obrazek. Gdy wcześnie 
rano biegliśmy na modły do któregoś z kolejnych świę-
tych miejsc czy oglądać modły innych, natknęliśmy się 
na ulicy nieopanowanej jeszcze zgiełkiem, na osobliwy 
widok. Pod gołym niebem, przy małym stoliku, na któ-
rym stała niezbyt nowoczesna maszyna do pisania, sie-
dział i pracował jednoosobowy właściciel biura pisania 
podań. Przed stolikiem na krześle siedział interesant, 
a obok w kolejce stała pokaźna ilość osób oczekują-
cych. Byli to Palestyńczycy.  

Przy pewnych ceremoniach i modlitwach zdarzała 
się możliwość publicznego wygłoszenia życzeń czy in-
tencji. Gdy taka szansa przypadła mnie, bez wahania 
wygłosiłam intencję za zdrowie i pomyślność szczeciń-
skich prawników. Modlitwa zabrzmiała głośno i mam 
nadzieję, że została wysłuchana, Wszak z tego świętego 
miejsca jest może trochę bliżej… [  ]

Pielgrzymkę prowadził Super-Pielgrzym, ks. prałat 
proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie 
dr Aleksander w asyście dziewięciu wspaniałych księży 
i księdza przewodnika-rezydenta w Jerozolimie.

reklama



Po raz wtóry w Teatrze Polskim w Szcze-
cinie, w sali kabaretu Czarny Kot Rudy, 
odbyło się spotkanie z cyklu „Wieczór z In 
Gremio”. Tym razem mottem przewodnim 
było „Primum non nocere”, zaś w charak-
terze gości specjalnych wystąpili: dr Ewa 
Kramarz, prof. dr hab. Tadeusz Brzeziń-
ski, prof. dr hab. Jan Lubiński, prof. dr hab. 
Przemysław Nowacki, prokurator Proku-
ratury Okręgowej Małgorzata Wojciecho-
wicz, radca prawny Marian Falco, sędzia 
Sądu Apelacyjnego Henryk Komisarski 
oraz adwokat Marek Padeè. 

Dyskusję, poprzedzoną występem aktora Teatru 
Polskiego Adama Dzieciniaka, prowadził adw. Ma-
rek Mikołajczyk, który wskazał, iż prawnik i lekarz 
to zawody zaufania społecznego, a osobom profesje 
te reprezentującym winny być stawiane szczególne 
wymagania w zakresie uczciwości. Zaznaczył jed-
nocześnie, iż w ostatnich latach obserwujemy znacz-
ny spadek prestiżu tych dwóch grup zawodowych 
i w związku z tym postawił pytanie, czy kierowanie 
się dewizą „Primum non nocere” jest wystarczające 
dla odbudowania pozytywnego wizerunku tych grup 
zawodowych, czy też powinniśmy czynić coś jeszcze. 

Zdaniem prof. Brzezińskiego przyczyn osłabienia 
wizerunku tych grup zawodowych w ostatnich latach 
nie należy upatrywać w jakichś szczególnie nieko-
rzystnych zmianach w postępowaniu prawników i le-
karzy, bo w ciągu ostatnich lat żadna wielka zmiana 
w tym zakresie nie zaszła. Obecna sytuacja jest wyni-
kiem upadku kultury współżycia społecznego i braku 
oddziaływania inteligencji na społeczeństwo, bo nad 
usterkami zawodu lekarza i tym, skąd czerpać ma ide-
ały etyczne, dyskutowano już w XIX w. Oczywistym 
jest również, że nie szkodzić to za mało, bo rola leka-
rza polega przede wszystkim na niesieniu pomocy.

Pani prokurator Wojciechowicz zauważyła, że w jej 
instytucji dewizą tą kierują się przy kontaktach i do-
konywaniu czynności z udziałem pokrzywdzonych.

Przyczyny spadku prestiżu naszych zawodów 
dr Ewa Kramarz upatrywała w niewłaściwym ich wy-
konywaniu, podkreślając, że problem rozpoczyna się 
już na etapie naboru do zawodów, kiedy do ich wyko-
nywania kwalifi kuje się niewłaściwych ludzi.

O patologiach występujących w naszych środowi-
skach mówił sędzia Henryk Komisarski, wskazując 
na mnogość afer w sądach, które są tym bardziej wi-
doczne, że stosuje się do nas wyższe od przeciętnych 
standardy.

Jednocześnie większość rozmówców wskazywa-
ła na kontrastującą z tym wizerunkiem stosunkowo 
niewielką ilość spraw dyscyplinarnych dot. odpowie-
dzialności zawodowej. W związku z tym prowadzący 
dyskusję postawił pytanie, czy nie jest to przypadkiem 
wynikiem silnej solidarności zawodowej bądź nawet 
tzw. „kolesiostwa” przejawiającego się w tuszowaniu 
uchybień dyscyplinarnych. Wszyscy potwierdzali ist-
nienie solidarności środowiskowej i zjawiska zwiera-
nia szeregów. Prof. Brzeziński podnosił, że problemem 
w zwalczaniu patologii jest brak skarg od pacjentów 
oraz to, że nie chcą oni na temat negatywnych zacho-
wań lekarzy opowiadać. Z innej perspektywy spojrzał 
na problem adw. Marek Padeè, który zwrócił uwagę, 
że nie ma zależności między pozytywnym wizerun-
kiem jakiegoś zawodu a ilością wszczętych spraw dy-
scyplinarnych i to nie mała liczba dyscyplinarnych 
postępowań jest przyczyną upadku prestiżu naszych 
zawodów.

Zadowolenie z faktu istnienia solidarności zawo-
dowej wyraził prof. Przemysław Nowacki, zastrzega-
jąc jednak, że nie chodzi mu o sprawy, gdzie działanie 
lekarza było przestępstwem. Zwrócił natomiast uwa-
gę na fakt, że medycyna nie jest matematyką, w której 
2+2 zawsze równa się 4 i często z niezrozumienia tej 
kwestii wynika niewłaściwe kwalifi kowanie działań 
lekarzy jako błędów w sztuce. Dlatego solidarność za-
wodowa lekarzy w takich przypadkach jest potrzeb-
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na. Zdaniem profesora Nowackiego lekarze mają 
obecnie jednego przeciwnika, którym jest pieniądz 
stający często przed pacjentem. 

Przeświadczenie o tym, że środowisko lekarskie 
jest w przeważającej części zdrowe i nie ma w nim 
przyzwolenia dla łapówkarstwa wyraził prof. Jan Lu-
biński. Jego zdaniem problemem są chore rozwiąza-
nia systemowe.

Postulat bojkotu towarzyskiego nieuczciwych le-
karzy wysunął prof. Brzeziński, dodając, że problem 
z tolerowaniem nieuczciwości zaczyna się już na 
studiach, gdzie kształcenie studenta stało się przede 
wszystkim nauczaniem, a przestało być wychowy-
waniem. Mecenas Marek Padeè dodał, że potrzeba 
przeciwstawiania się zachowaniom nieuczciwym 
istnieje, natomiast zbyt rzadko jest manifestowana 
czynami.

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja z udziałem 
wszystkich gości, którą zainicjował prof. dr hab. Ma-
ciej Zieliński, mówiąc m.in. o wadliwym naborze na 
studia prawnicze, podczas którego jedynym kryte-
rium jest wiedza, gdy tymczasem powinno się spraw-
dzać predyspozycje intelektualne i osobowościowe 
zdającego.

Później głos zabierali jeszcze, m.in.: dr Jerzy Pobo-
cha, który poruszał problem „prawa pacjenta do kłam-
stwa”, kwestię wydawania fałszywych zaświadczeń 
lekarskich oraz niejednorodnego orzekania o stopniu 
niepoczytalności, prognozował również lawinowy 
wzrost spraw przeciwko szpitalom i lekarzom; dzie-
kan ORA adwokat Andrzej Gozdek omawiający prob-
lematykę sądownictwa dyscyplinarnego oraz wielu 
innych gości, zarówno ze środowiska prawniczego, 
jak i medycznego. 

Rozstając się, uczestnicy wyrazili przekonanie, 
że ten wieczór to dopiero początek dyskusji na temat 
kondycji obydwu środowisk zawodowych. 

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i ak-
tywny udział w dyskusji.

[ oprac. adw. Mariusz Weissgerber ]

Drugi wieczór         
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W dniach 21-22 listopada br. na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego odbyła się ogólnopolska 
konferencja „Odcienie sprawiedliwo-
ści – społeczeństwo, polityka, prawo”. 
Organizatorem konferencji było Koło 
Naukowe „lexUS” przy współudziale 
Wydziałowej Rady Samorządu Studen-
ckiego WPiA US.

Pomysł realizacji tego przedsięwzięcia zrodził się na 
początku roku w głowach Opiekuna Naukowego dr Be-
aty Kanarek oraz Prezes Koła Anny Majewskiej. 

Od samego początku pracy nad naszym projektem 
najbardziej naturalne było zajęcie się problematyką 
sprawiedliwości jako pojęcia, które stanowi istotę  i  za-
sadniczą treść działalności każdego prawnika. Świado-
mi tego, że sprawiedliwość nie jest pojęciem postrzega-
nym jednoznacznie, a do tego niezwykle trudnym do 
zdefi niowania, użyliśmy w tytule słowa „odcienie”. Tak 
wyłoniły się cele konferencji, które miały stanowić od-
powiedź na pytania: czy sprawiedliwość jest jedna, czy 
istnieje wiele jej rodzajów? Czy możliwe jest przybliże-
nie dwóch rodzajowo odmiennych pojęć: „sprawiedli-
wość” i „poczucie sprawiedliwości”? 

Zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Słuchaczami wypełniła się nie tylko najwięk-
sza sala wykładowa na WPiA, ale i sala z „telebimem”, 
gdzie transmitowano na żywo relację z wystąpień pre-
legentów. Podkreślił to Dziekan WPiA prof. Stanisław 

Czepita. Pieczę nad programem przejął prof. Maciej 
Zieliński, moderator pierwszego dnia. 

Inauguracyjny referat pod tytułem „Meandry pol-
skiego państwa prawa” wygłosił Prezes Trybunału 
Konstytucyjnego prof. Marek Safjan. W swoim wystą-
pieniu poruszył problem słabo wykształconej kultury 
i świadomości prawnej społeczeństwa. Przeszkodami 
w prawidłowym funkcjonowaniu demokratycznego 
państwa prawa są według Prezesa TK takie zjawiska 
jak: bezprawie normatywne, ekspansja prawa, mająca 
swój wyraz w nadregulacji i ekscesach normatywnych, 

„infl acja prawa”, „istniejący w naiwnych umysłach po-
lityków zabobon o wszechmocy prawa” oraz działanie 
na ślepo w legislacji. 

Następnie wystąpił Prokurator Krajowy Janusz 
Kaczmarek, który w wykładzie „Prokuratura a spra-
wiedliwość” ukazał główne zadania prokuratury, jej 
priorytety i problemy jakie napotyka w swoim funkcjo-
nowaniu. Rozważał pojęcie sprawiedliwości w ujęciu 
materialnym i proceduralnym, wskazując na szczegól-
ną rolę prokuratora nad koordynacją dochodzenia tak 
pojmowanej sprawiedliwości. Zauważył jednak, że re-
spektowanie tych zasad nie zawsze gwarantuje wyda-
nie słusznego wyroku. Sprowokował tym samym wiele 
pytań ze strony audytorium. 

Stronę proceduralną Trybunału Konstytucyjnego 
przedstawił dr hab. Piotr Tuleja, w wystąpieniu „Skar-
ga konstytucyjna gwarancją reakcji społeczeństwa na 
ułomności systemu prawa”. Krótkie i rzeczowe przed-
stawienie tematu, poparte licznymi ciekawymi przy-
kładami, przybliżyło słuchaczom funkcję i znaczenie 

Aequitas 
sequitur legem – 
Sprawiedliwość idzie za prawem… 
…czy je dogoni? 
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skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym. 
Fenomenem działalności Trybunału Konstytucyjnego 
jest niewielka – w porównaniu z sądami konstytucyj-
nymi w innych krajach – liczba skarg rozpatrywanych 
przez Trybunał (około 200 rocznie). 

Porywające było wystąpienie mec. Jerzego Nauman-
na pt. „Powinność adwokacka a społeczne poczucie 
sprawiedliwości”. Porównał sprawiedliwość do do-
skonałego kształtu kuli, jednorodnego i zupełnego. 
W takim ujęciu nie ma miejsca na relatywizowanie 
tego pojęcia. „Sprawiedliwość ma dwie siostry – mówił 
mecenas – prawdę i uczciwość, które ją dopełniają”. 
Powinnością adwokacką jest czuwanie nad sprawied-
liwym sądzeniem i osądzeniem. Parafrazując cytat 
z „Braci Karamazow” podkreślił szczególną funkcję 
palestry – „Każdy odpowiedzialny jest za każdego, ale 
adwokat jest odpowiedzialny bardziej”. 

Ks. dr Andrzej Maćkowski w wykładzie „Problem 
sprawiedliwości w kanonicznym prawie karnym” oma-
wiał różnice w wymierzaniu kar w prawie świeckim 
i kanonicznym. Zwracał uwagę na ich specyfi kę: fakul-
tatywność i cele; mają bowiem spełniać funkcję nie tyle 
odwetową, co naprawić zgorszenie wywołane czynem. 
Prelegent wytłumaczył, na czym polega instytucja tzw. 
epikei kanonicznej, zgodnie z którą grzesznika należy 
raczej potraktować z miłością niż surowością

Podsumowaniem pierwszego dnia był wykład mec. 
Romana Ossowskiego „Dylematy moralne prawników 
wobec wymogów sprawiedliwości”. W świetnym wy-
stąpieniu obalił potoczną opinię, że prawnik musi mieć 
dylematy moralne. Mec. Ossowski zestawił terminy: 
„moralność”, „sprawiedliwość” i „praworządność”, któ-
rych wspólnym mianownikiem, wg niego, jest prawda. 
Wnioski prowadziły do konkluzji, że prawnicy na sali 
sądowej nie powinni kierować się sprawiedliwością, 
lecz praworządnością. Istnienie zaś prawników jest 
wyborem całego społeczeństwa i w związku z tym ist-
nienie dylematów moralnych jest pozorne, o ile praw-
nik pełni swoją funkcję w państwie prawa. „Każdy, kto 
chce być prawnikiem, powinien się zastanowić, czy 
sprosta licznym naciskom” – podsumował mec. Ossow-
ski i wywołało to burzliwą dyskusję związaną ze sposo-
bem kształcenia prawników.

Miłą częścią konferencji był bankiet w „Piwnicy 
Kany”, zorganizowany dzięki wsparciu mec. Bartło-
mieja Sochańskiego i mec. Przemysława Manika. 
Mają czego żałować ci, którzy nie wzięli w nim udzia-
łu. Świetna atmosfera stworzona przez występ kwar-
tetu smyczkowego, przepyszne jedzenie i dobre wino, 
sprzyjała nawiązywaniu kontaktów oraz zmniejszeniu 
dystansu między uczestnikami.

Energii sędziego Macieja Strączyńskiego nie wy-
czerpał nawet bankiet. Jego wystąpienie pt. „Sądowy 
wymiar sprawiedliwości a poczucie sprawiedliwości 
sędziego, otwierające drugi dzień konferencji było rów-
nie porywające, co nieofi cjalna dysputa w „Kanie”. Sę-
dzia stwierdził, że ideałem byłoby nieokreślenie przez 
ustawodawcę sankcji za poszczególne przestępstwa 
i paradoksalnie to on najczęściej przeszkadza sędzie-

mu w realizowaniu poczucia sprawiedliwości. Nasz 
gość przestrzegł prawników in spe, że gdy polityka 
wchodzi drzwiami do sali sądowej, to sprawiedliwość 
wylatuje oknem.

W imieniu gen. Marka Szostka, Zastępcy Dyrekto-
ra Generalnego Służby Więziennej – referat „Więzień 
– podmiot obowiązków i praw” odczytał mjr Brzostek. 
Pokreślił problemy współczesnego więziennictwa 
–przeludnienie więzień, 35 tysięcy skazanych oczeku-
jących na wykonanie wyroku. Polskie więzienia nie 
tylko nie spełniają norm międzynarodowych, ale także 
polskiego KKW.

Wielkie ożywienie wywołało wystąpienie Rzecz-
nika Praw Ofi ar Krzysztofa Orszagha. Bardzo ostro 
skrytykował przewagę podejrzanego nad pokrzyw-
dzonym w procesie i postulował zrównanie ich upraw-
nień. Zauważył, że ofi ary przestępstw nie mają takich 
„przywilejów” jak więźniowie (tj. prawa do trzech po-
siłków dziennie, darmowej nauki i bezpłatnego dostę-
pu do biblioteki). Rzecznik poprowadził też dyskusję 
na koniec konferencji w formie imprezy towarzyszącej, 
która spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Ostatnim prelegentem był Ryszard Seroczyński, 
wychowawca Zakładu Karnego we Włocławku. Przed-
stawił motto pracowników służby więziennej: „Zabra-
no przestępcę, przyprowadzono człowieka”. Podkre-
ślił, że bez udziału społeczeństwa nie można mówić 
o skutecznej resocjalizacji.

Trzeba wspomnieć o moderatorach drugiego dnia, 
którzy świetnie wywiązali się ze swojego zadania. Byli 
nimi prof. Bogusław Janiszewski oraz dr Beata Kana-
rek.

Nie wypada nam, organizatorom, oceniać efektu 
własnej pracy, za to pozwolimy sobie przytoczyć opinię 
umieszczoną przez uczestnika konferencji na forum 
internetowym gazety on-line lexUS’a: „Takiej konferen-
cji od dawna na naszym wydziale nie było. Niewątpliwie 
jest to jedno z najważniejszych wydarzeń miesięcy, o ile 
nie lat. Dawno w jednym miejscu nikomu nie udało się 
zgromadzić tak wielu sław polskiej nauki i praktyki pra-
wa jednocześnie, a i tak licznej kadry naszego wydziału 
(w tym zakresie to konkurencją może być tylko Rada 
Wydziału :)) Tak trzymać!!!!”. 

[ Kalina Gomuła, Joanna Marska, 
Sylwester  Pietrzycki, Tadeusz Waszek  

– Koło Naukowe lexUS ]
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Aequitas 
sequitur legem – 
Sprawiedliwość idzie za prawem… 
…czy je dogoni? 



Jaki powinien być, Pana zdaniem, 
idealny polityk?

Myślę, że w polityce najbardziej 
sprawdzają się praktycy. Profesorowie 
są oderwani od życia. Znają jedną ga-
łąź wiedzy, którą cały czas zgłębiają. 

Wytrawni politycy, nie umniejszając 
ich roli, spełnili się głównie w polityce, 
a nie w zawodzie. Nie rozsiewam plo-
tek – od poważnych prawników słysza-
łem, że minister Ziobro miał problemy 
ze zdaniem egzaminu prokuratorskie-
go. Posłowi Rokicie, pomimo przyjęcia 
go przez ORA w Krakowie, decyzja 
ówczesnego ministra sprawiedliwości 
uchylająca wpis za postawę politycz-
ną, uniemożliwiła karierę adwokacką. 
Podobnie na przykład posłowi Gosiew-
skiemu. Nie mówię również o Lechu 
Wałęsie czy o Aleksandrze Kwaśniew-
skim, któremu polityka przeszkodziła 
w dokończeniu wykształcenia. Z tego 

punktu widzenia jestem jak najgor-
szym kandydatem na polityka!

Jak scharakteryzowałby Pan Piotra 
Zientarskiego - polityka?

Jeżeli zdecydowałem się kandydo-
wać, to można powiedzieć, że wkroczy-
łem na drogę polityki. Nie mam żyłki 
gracza politycznego. Ci zdradzają swo-
je talenty znacznie wcześniej. Określa 
się ich modnie – „zwierzę polityczne”. 
Jestem w Platformie Obywatelskiej od 
ponad roku, czyli świeżo. Do tej pory 
nie byłem nigdy w żadnej partii. 

Czy mógłby Pan przedstawić nam 
swoją wcześniejszą działalność spo-
łeczną i dotychczasowej doświadcze-
nia z polityką?

W czasach stanu wojennego, także 
później, przedstawiałem swoją posta-
wę polityczną i światopoglądową. Bro-
niłem osób represjonowanych, m.in. 
panią senator Cwojdzińską, byłem 
pełnomocnikiem biskupa ordynariu-
sza Ignacego Jeża w wielu trudnych 
sprawach – kwestia budowy semina-
rium, zarzuty uszczuplenia podatku 
od wynagrodzeń, kwestie lokalizacji 
kościołów. Po długiej walce uzyska-
łem w NSA w Warszawie, jeszcze 
w 1988 roku, precedensowe orzecze-
nie polegające na tym, iż wykazałem, 
że usługa sakralna jest usługą pod-
stawową i było to pierwsze tego typu 
orzeczenie w Polsce. 

W Senacie jest określona szara ro-
bota do wykonania i powinni ją wy-
konywać ludzie, którzy znają się na 
prawie i znają się na życiu w sensie 
doświadczenia życiowego, mają za-
szczepiony tzw. bakcyl społeczny. 

Jak zapatruje się Pan na sam Senat, 
bo Platforma zapowiadała w swoim 
programie jego likwidację. Czy nie 
czuje się Pan trochę jak na tonącym 
okręcie?

Nie, dlatego że mowa była o likwidacji 
Senatu w obecnym kształcie i prze-
kształcenia go w izbę samorządową. 
Są różne propozycje – np., aby w skład 
senatu wchodzili wszyscy byli prezy-
denci. Czyli ma być to taka izba reflek-
sji. Nie we wszystkich kwestiach mu-
szę zgadzać się z liderami Platformy. 
Kwestia likwidacji Senatu miała być 
poddana pod referendum społeczne. 

Zawsze, kiedy Polska cieszyła 
się wolnością - działał Senat. Czyli 
ze względów historycznych i poli-
tycznych Senat powinien istnieć. Po 
drugie – Senat jest potrzebny, z prze-
mówienia prezydenta Kwaśniewskie-
go na inauguracyjnym posiedzeniu 
Senatu wynika – ponad pięć tysięcy 
poprawek przygotował Senat w ubie-
głej kadencji i ponad 80 procent tych 
poprawek było przyjętych przez Sejm. 
Proszę zobaczyć, jaka to pożyteczna 
praca dla podniesienia poziomu na-
szej legislacji. 

A propos – co Pan jako prawnik zrobi, 
aby podnieść jakość naszego ustawo-
dawstwa?

Senat ma bardzo duży wkład w pod-
niesienie tego poziomu. Gdyby nie on, 
to tyle bubli nie byłoby możliwych do 
poprawienia. Myślę, że to jest kwestia 
legislacji w Sejmie. Tam powinno się 
podnieść poziom. Nie powinniśmy się 
chełpić, ile nowych aktów uchwalili-
śmy, tylko, ile zlikwidujemy i uczyni-
my te akty bardziej przejrzystymi. 

Redakcyjne jaskółki donoszą, że ma 
Pan zamiłowanie do jazzu. Jazz jest 
słynny z tego, że opiera się w dużym 
stopniu na improwizacji. Czy te im-
prowizacyjne techniki przełożą się 
na Pana działalność polityczną?

Chodziłem do szkoły muzycznej. 
Mam niepełne wykształcenie mu-
zyczne pierwszego stopnia. Później 
grywałem na skrzypcach i na perkusji 
w zespołach rockowych i jazz-rocko-
wych. W czasach studenckich tworzy-
łem Wielkopolski Klub Jazzowy. Jazz 
w latach 60. i 70. był synonimem wol-
ności. Jazz, tak jak Pan powiedział, to 
improwizacja, zabawa instrumentem, 
dźwiękiem, a zdolność improwizacji 
jest bliska ludziom inteligentnym. Jazz 
był mi bliski i jest w dalszym ciągu. 

Zmieniając temat – gdyby teraz miał 
Pan pokrótce określić największe 
problemy polskiego wymiaru spra-
wiedliwości w dniu dzisiejszym?

Wszystko idzie 
 w dobrym kierunku, 
 ale... z koszalińskim adwokatem Piotrem Zientarskim, 

senatorem RP z ramienia Platformy Obywatelskiej 
rozmawia aplikant sądowy Rafał Markiewicz



One są powszechnie znane. Po pierw-
sze – problemem jest długotrwałość 
postępowań. Potrzebne są zmiany 
proceduralne. Mamy porównanie 
np. z prawodawstwem niemieckim. 
W słynnej w Koszalinie sprawie tzw. 
młotkowców część oskarżonych jest 
osądzona w Niemczech. Procedury 
są tam uproszczone. Przesłuchuje się 
tylko tych świadków, których obrona 
się domaga bądź kwestionuje. U nas 
ściąga się na nieistotne okoliczności 
świadków z Zakopanego, żeby po-
twierdzili jedno słowo. Sędziowie są 
przez to obładowani sprawami. To jest 
podstawowy problem. 

Myślę, że problemem jest także 
wprowadzenie systemu sądów apela-
cyjnych. Kiedyś mieliśmy sąd powiato-
wy, wojewódzki i Sąd Najwyższy. Na-
prawdę funkcjonowało to znakomicie. 
Wymiar sprawiedliwości, pomimo że 
były to czasy komunistyczne, cieszył 
się większym autorytetem. Potwier-
dzają to też starsi adwokaci, wskazu-
jąc na wysoką klasę sędziów z poko-
lenia przedwojennego. Rozstrzyganie 
i kultura sali sądowej była znacznie 
wyższa. Wprowadzenie systemowych 
zmian nie wpłynęło na podniesienie 
poziomu wymiaru sprawiedliwości, na 
zwiększenie ochrony praw człowieka. 

Poza tym muszą być zmiany w kwe-
stii wykorzystania sędziów. Jeżeli 
w nakazach załatwia się sprawy kar-
ne, to dlaczego nie można rozstrzygać 
nakazem, np. w sprawach o alimenty, 
gdzie potrzebne są tylko dane o moż-
liwościach zarobkowych. Wcale nie 
trzeba stosować sądzenia na dwie 
zmiany, żeby wyciągnąć sądownictwo 
z zapaści. Mówi się także o sprawnej 
obsłudze sędziego. Poziom się podno-
si. Wszystko idzie w dobrym kierun-
ku, ale potrzeba dalszych zmian legis-
lacyjnych.

Co Pan sądzi o niedawno zmienionych 
ustawach korporacyjnych? Umożli-
wiają one dostęp do zawodu adwokata 
osobom, które ukończyły inne aplika-
cje lub mogą wykazać się odpowiednią 
praktyką. 

Bardzo negatywnie oceniam te 
zmiany. Nie tylko dlatego, że solidary-
zuję się ze środowiskiem. Oczywisty 
i nie podlegający żadnej dyskusji jest 
fakt, że musi być dostęp młodych do 
zawodu. I on jest. W Koszalinie jeszcze 
5 lat temu było 16 adwokatów, teraz jest 
ich 36. Obecnie kształci się tu 50 apli-
kantów radcowskich, bo taka olbrzy-

mia liczba jeszcze przed uchwaleniem 
tej ustawy została przyjęta. Ustawa 
wprowadza możliwość wejścia do za-
wodu przez egzamin adwokacki oso-
bom, które pracują tylko w kancelarii 
i które nigdy nie były na sali rozpraw 
i nie broniły, nie występowały jako 
pełnomocnicy, a nagle stają się adwo-
katami. Jest to obniżenie poziomu, 
obniżenie kryteriów i przeciwko temu 
jesteśmy, a nie przeciwko wprowadza-
niu młodych. To rozwiązanie prowadzi 
do zupełnie odwrotnej od zamierzonej 
sytuacji. W tym roku na konkurs na 
aplikację adwokacką zgłosiło się o wie-
le mniej osób niż zazwyczaj, np. w Po-
znaniu z reguły było przyjmowanych 
60 - 80 kandydatów, a w tym roku jest 
tylko 30 chętnych. Dojdzie do tego, że 
aplikant adwokacki będzie „towarem 
deficytowym”. Staną do egzaminu 
również osoby, które żadnej aplikacji 
wcześniej nie odbyły. Można sobie od-
powiedzieć, czy to jest właściwa droga 
do podnoszenia kwalifikacji. Chodzi 
o to żeby każdy przeszedł drogę, którą 
powinien przejść, żeby zyskać prakty-
kę. Nie wyobrażam sobie osoby, która 
zdaje egzamin, a wcześniej nie toczyła 
sporu w sądzie. 

Jak Pan ocenia nowego ministra spra-
wiedliwości Zbigniewa Ziobro?

Nie chcę z góry przesądzać, bo zo-
baczymy jak będzie działał. Do tej 
pory dał się poznać przede wszystkim 
ze swej działalności w komisjach śled-
czych. Tu występował bardziej jako 
oskarżyciel, który ma swoja koncepcję, 
której broni i w sposób logiczny uza-
sadniał swoje stanowisko. Natomiast 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
– myślę, że dał sygnał pewnych ten-
dencji wypuszczając z aresztu osoby, 
które przekroczyły granice obrony ko-
niecznej. Myślę, że idzie to w dobrym 
kierunku. Kwestia obrony koniecz-
nej powinna być mocno postawiona 
i ugruntowana. Do tej pory policjant 
bał się strzelić w kierunku bandyty 
i osoba, która broniła swojego domu 
i rodziny odpowiadała i uznawało się, 
że przekraczała obronę konieczną. 

Czy Platforma Obywatelska wypiera 
się odpowiedzialności za kraj? Nie 
weszła w skład rządu.

Dla mnie sytuacja jest czytelna. PIS 
od samego początku nie miał zamiaru 
bycia w koalicji z PO. Jarosław Kaczyń-
ski podziękował Radiu Maryja i ojcu 
Rydzykowi za wsparcie. Radio Maryja 

wyraźnie i od samego początku było 
przeciwne PO i wskazywało na innych 
koalicjantów – właśnie na Samoobro-
nę i LPR - jeszcze przed wyborami. 
Cały atak PIS był skierowany przeciw-
ko PO. Czy w takiej sytuacji, jeśli chce 
się mieć przyszłego koalicjanta, to się 
go torpeduje, a innych nie? 

Nie było żadnych merytorycznych 
rozmów. To nie jest prawda, że poszło 
o MSWiA. To jest nadinterpretacja. 
Wiem od Rokity, jak wyglądały te ne-
gocjacje. One praktycznie nie ruszy-
ły z miejsca. Głoszenie zasad prawa 
i sprawiedliwości, a z drugiej strony 
wybór Leppera na wicemarszałka Sej-
mu. Mówienie o etosie Solidarności 
i skreślenie przez działaczy PIS Stefa-
na Niesiołowskiego, który 7 lat siedział 
za Polskę. Myślę, ze to są ewidentne 
dowody na to, że PIS co innego mówił, 
a co innego robił. Politycy powinni 
szanować swoje słowa. Widać, że tu 
zasady makiawelizmu są stosowane 
– „cel uświęca środki” i z każdym się 
zawiązuje koalicję, żeby osiągnąć cel. 
Platforma jest konsekwentna. Lepper 
wysłał jednakową propozycję do Tuska 
i do Kaczyńkiego. Tusk ją odrzucił, na-
tomiast PIS i Kaczyński ofertę przyjął. 
Teraz Lepper mówi, i słusznie, że dzię-
ki niemu został wybrany prezydentem 
i wystawia rachunki. Takie jest moje 
zdanie. Mam jednak nadzieję, że mimo 
wszystko do tej koalicji dojdzie. 

Co Pan sądzi o Szczecinie?
Moja siostra studiowała w Szczeci-

nie w latach siedemdziesiątych. Przy-
jeżdżałem tam i poznałem środowisko 
studenckie z tamtych czasów i z tym 
sobie dobrze kojarzę Szczecin. Miasto 
ładnie się rozwija. Jest siedzibą Sądu 
Apelacyjnego i w związku z tym częś-
ciej tam bywam. Można powiedzieć, 
że uznaję je już w tej chwili za swoje. 
Tym bardziej, że Koszalin ma silną 
reprezentację w Sądzie Apelacyjnym 
w osobie Prezesa Sądu Apelacyjnego. 
Mamy nieco bliżej niż do Gdańska...

Dziękuję za rozmowę.

Piotr Benedykt Zientarski –
absolwent Wydziału Prawa UAM w Po-
znaniu, od 1981 r. adwokat Koszaliń-
skiej Izby Adwokackiej. Członek Okrę-
gowej Rady Adwokackiej. Społecznik, 
animator kultury, za swą działalność 
na rzecz dzieci odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi. Żonaty, ojciec trojga 
dorosłych dzieci. 



„... pamiętam procesy,
W których się działy gorsze niż u nas ekscesy...”

W Paryżu Mickiewicz napisał „Pana Tadeusza” – poemat wydany w 1834 roku stano-
wi znakomitą lekturę także ze względu na bogactwo słownictwa prawniczego. W peł-
nym tytule poeta umieścił prawnicze wyrażenie „zajazd” („Pan Tadeusz, czyli ostatni 
zajazd na Litwie...”) a w Objaśnieniach obszerny komentarz:

Za czasów Rzeczypospolitej Polskiej egzekwowanie wyroków sądowych było 
bardzo trudne w kraju, gdzie władza wykonawcza nie miała prawie żadnej policji 
pod swemi rozkazami, a obywatele możni trzymali nadworne półki... Żałujący więc, 
uzyskawszy dekret, musiał po egzekucję udawać się do stanu rycerskiego, to jest do 
szlachty, przy której była także władza wykonawcza. Zbrojni ...ciągnęli z dekretem 
w ręku i w towarzystwie woźnego zdobywali, często nie bez rozlewu krwi, dobra 
przysądzone, które woźny legalnie tradował lub w posesję oddawał. Taka egzekucja 
zbrojna dekretu nazywała się z a j a z d e m.

Zepsucie publicznych obyczajów Rzeczypospolitej namnożyło zajazdów, które 
ciągle mieszały spokojność Litwy.

Poeta kontynuuje w Objaśnieniach do ks.IX poematu: Bywały i później jeszcze za-
jazdy, lubo nie tak sławne, dosyć jednak głośne i krwawe. Około roku 1817 obywatel 
U... w województwie nowogródzkiem pobił na zajeździe cały garnizon nowogrodzki 
i dowódzców zabrał w niewolę.

St. Pigoń ustalił, że obywatel U... to Ignacy Uzłowski, właściciel Cząbrowa koło 
Świtezi. Jednakże zajazd odbył się nie w 1817 r., lecz w grudniu 1821 r., a wynikł ze 
sporu Uzłowskiego z Siemiradzkimi.

Taki krwawy zajazd wraca w sennych majakach klucznika Gerwazego Rębajły:

Widzi tłum szlachty konnej, błyszczą karabele
Zajazd! zajazd Korelicz, i Rymsza na czele!
I ogląda sam siebie, jak na koniu siwym,
Z podniesionym nad głowę rapierem straszliwym
Leci; rozpięta na wiatr szumi taratatka,
Z lewego ucha spadła w tył konfederatka;
Leci, jezdnych i pieszych po drodze obala
I na koniec Soplicę w stodole podpala –

     (ks.V, w. 896 – 903)

W I księdze wśród gości Sędziego znaczące miejsce zajmują osoby związane z pra-
wem, których zakres kompetencji poeta opisuje w Objaśnieniach: 

Podkomorzy, niegdyś urzędnik znakomity i poważny, Princeps Nobilitatis, za rzą-
du rosyjskiego stał się tylko tytularnym. Sądził jeszcze niekiedy sprawy graniczne, 
ale na koniec i tę część jurysdykcji utracił. Teraz zastępuje czasem marszałka i mia-
nuje komorników, czyli mierniczych powiatowych.

Woźny albo jenerał, wybrany uchwałą trybunalską lub sądową ze szlachty osiad-
łej, roznosił pozwy, ogłaszał intromisję, robił wizje, przywoływał aktoraty etc. Po-
spolicie drobna szlachta urząd ten sprawowała.

Asesorowie składają policją ziemską powiatu. Wedle ukazów czasem bywają 
obierani przez obywateli, czasem naznaczeni od rządu; ci ostatni zwą się koronni. 
Sędziowie apelacyjni zowią się także asesorami, ale tu nie o nich mowa.

Rejenci aktowi zarządzają kancelarią, dekretowi piszą wyroki, wszyscy zaś mia-
nowani z ręki pisarzów sądowych. W poemacie znajdujemy dokładny opis urzędo-
wych funkcji Woźnego, który już w I ks. dobywa z kieszeni trybunalską wokandę. 
A było to tak...

Już Sędzia spał. Więc Woźny cicho wszedł do sieni,
Siadł przy świecy i dobył książeczkę z kieszeni,
Która mu jak Ołtarzyk złoty zawsze służy,

W 150 rocznicę śmierci Poety

O prawie
w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

część II



Której nigdy nie rzuca w domu i w podróży.
Była to trybunalska wokanda: tam rzędem
Stały spisane sprawy, które przed urzędem
Woźny sam głosem swoim przed laty wywołał
Albo o których później dowiedzieć się zdołał.
Prostym ludziom wokanda zda się imion spisem,
Woźnemu jest obrazów wspaniałych zarysem.
Czytał więc i rozmyślał: Ogiński z Wizgirdem,
Dominikanie z Rymszą, Rymsza z Wysogierdem,
Radziwiłł z Wereszczaką, Giedrojć z Rodułtowskim,
Obuchowicz z kahałem, Juracha z Piotrowskim,
Maleski z Mickiewiczem, a na koniec Hrabia
Z Soplicą: i czytając, z tych imion wywabia
Pamięć spraw wielkich, wszystkie procesu wypadki,
I stają mu przed oczy sąd, strony i świadki;
I ogląda sam siebie, jak w żupanie białym,
W granatowym kontuszu stał przed trybunałem;
Jedna ręka na szabli, a drugą do stoła
Przywoławszy dwie strony: “Uciszcie się!” woła.
Marząc i kończąc pacierz wieczorny, pomału
Usnął ostatni w Litwie Woźny trybunału.

              ( ks. I w. 868 – 891 )

Kopalnię uzupełniających informacji stanowi opra-
cowanie tekstu „Pana Tadeusza” przez Stanisława Pi-
gonia dla Wydawnictwa Ossolineum. Komentarze do 
poszczególnych wierszy poematu tego fragmentu:             

Do  wiersza 872: trybunalska (wokanda) - zawiera-
jąca wykaz spraw, które sądzone były przez trybunał. 
Trybunał, najwyższa instancja sądownicza w Polsce, 
zbierał się kolejno w Piotrkowie, Lublinie i Lwowie dla 
Korony, a dla Litwy w Wilnie, Grodnie i Nowogród-
ku; składał się z deputatów szlachty ziemian osiad-
łych, wybranych po jednym z każdego województwa, 
i  z deputatów kapituł. Podlegały mu sprawy cywilne 
i karne w ostatniej instancji. Rząd rosyjski po zaborze 
kraju zniósł trybunały, a kompetencje ich przekazał 
Sądom Głównym. - wokanda - ...Był to po prostu ka-
lendarz spraw sądowych, coś jak dzisiejszy raptularz 
w kancelariach; zapisywano tam, jaka sprawa na któ-
ry dzień przypada. Wokandy trybunalskie sporządza-
ne były: 1) według województw, 2) według „rejestrów”, 
czyli gatunków. Woźny czuwał nad porządkiem 
spraw, „aktoratów”, musiał więc mieć swoją wokandę 
(A. E. Koźmian, Pamiętniki XIX w.,1867, I 336). Od Fr. 
Mickiewicza (Pam.) wiemy, że w kancelarii ojca poety 
była taka właśnie wokanda. 

Do wiersza 879 i n.: Dominikanie z Rymszą – 
sławny w Litwie proces; prowadził go Ign. Rymsza, 
oboźny nowogródzki, z dominikanami klasztoru 
póławeńskiego... Wyjaśnił to St. Estreicher w broszu-
rze Większy Pan Bóg niż pan Rymsza, Kraków 1934. 
(...) W ową wokandę Woźnego powłączał poeta, oczy-
wiście dla żartu, nazwiska rodzin bliskich sobie: 
Wereszczakowie – rodzina Maryli; Bernard Obucho-
wicz, właściciel Kołdyczewa, był ojcem chrzestnym 
poety... 

Do wiersza 881: kahał – zwierzchność gminy ży-
dowskiej.

Do wiersza 882: Maleski z Mickiewiczem – pozycja 
żartobliwa, krotochwilne wspomnienie studenckich 
sporów  z Franciszkiem Malewskim, jednym z najwy-
bitniejszych fi lomatów i oddanym przyjacielem.

I oto po kłótni podczas uczty w zamku Horeszków 
pan Sędzia pisze pozew, który trafi  w „rejestr taktowy 
do grodu”, czyli do sądu grodzkiego. Pozew wręczy 
Woźny, dlatego...

Sędzia, skończywszy pozew, Protazego wzywa,
Skargę przeciw Hrabiemu głośno odczytywa:
O skrzywdzenie honoru, zelżywe wyrazy,
Zaś przeciw Gerwazemu o gwałty i razy;
Obudwu o przechwałki, o koszta z powodu
Procesu - ciągnie w rejestr taktowy do grodu.
Pozew dziś trzeba wręczyć ustnie, oczywisto,
Nim zajdzie słońce. Woźny z miną uroczystą
Wyciągnął słuch i rękę, skoro pozew zoczył;
Stał poważnie, a rad by z radości podskoczył.
Na samą myśl procesu czuł, że się odmłodził:
Wspomniał na dawne lata, gdy z pozwami chodził
Po guzy, ale razem po zapłaty hojne.
                ( ks. VI, w.72 – 84 )

St. Pigoń objaśnia: przechwałki – obelgi.
W dawnym sądownictwie polskim rozróżniano 

cztery rejestry, tj. gatunki spraw: a) ordynaryjny, czyli 
spraw cywilnych, b) taktowy, spraw uczynkowych, 
c) incarcerator, spraw kryminalnych i d) poenatum, 
czyli male gesti offi ci, zaniedbania obowiązków przez 
urzędników. Rejestr taktowy zatem była to księga, 
w której prowadzono wykaz spraw o gwałty, popeł-
nione pod bokiem i na osobach sądu podkomorskiego, 
należała istotnie do rejestru taktowego i szła przed 
sąd grodzki... 
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w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

część II



Przed wyruszeniem z pozwem...

Protazy śpieszył włożyć swą woźnieńską odzież.
Przecież żupana ani kontusza nie kładzie,
One służą ku wielkiej sądowej paradzie;
Na podróż ma strój inny: szerokie rajtuzy
I kurtę, której poły, podpięte na guzy,
Można zakasać albo spuścić na kolana;
Czapka z uszami, sznurkiem u wierzchu związana,
Wznosi się na pogodę, spuszcza się przed słotą.
Tak ubrany, wziął pałkę i ruszył piechotą.
Bo woźni przed procesem, jak szpiegi przed bojem,
Muszą kryć się pod różną postacią i strojem.

                                                 ( ks. VI, w. 91 – 101 )

Protazy, choć człek śmiały, uczuł nieco strachu,
Bo przypomniał z samego rośliny zapachu
Różne swoje dawniejsze woźnieńskie przypadki,
Jedne po drugich, biorąc konopie na świadki:
Jako raz zapozwany szlachcic z Telsz, Dzindolet,
Rozkazał mu, oparłszy o piersi pistolet,
Wleźć pod stół i ów pozew psim głosem odszczekać,
Że Woźny musiał co tchu w konopie uciekać.
Jak później Wołodkowicz, pan dumny, zuchwały,
Co rozpędzał sejmiki, gwałcił trybunały,
Przyjąwszy urzędowy pozew, zdarł na sztuki
I postawiwszy przy drzwiach z kijami hajduki,
Sam nad Woźnego głową trzymał goły rapier,
Krzycząc: “Albo cię zetnę, albo zjedz twój papier!”
Woźny niby jeść zaczął, jak człowiek roztropny,
Aż skradłszy się do okna, wpadł w ogród konopny.

                                               ( ks. VI, w. 325 – 340 )

Po zajeździe na Sędziego, Klucznik Gerwazy...

Jako człek doświadczony i biegły w prawnictwie, 
Chce hrabiego osadzić na nowem dziedzictwie
Legalnie i formalnie; więc za Woźnym biega,
Aż go po długich śledztwach za piecem dostrzega
Więc porywa za kołnierz, na dziedziniec wlecze
I zmierzywszy mu w piersi Scyzoryk, tak rzecze:
„Panie Woźny, pan Hrabia śmie Waćpana prosić,
Abyś raczył przed szlachta bracią wnet ogłosić 
Intromisyją Hrabi do zamku, do dworu
Sopliców, do wsi, gruntów zasianych, ugoru,
Słowem, cum gais, boris et graniciebus,
Kmetonibus, scultetis et omnibus rebus
Et quibusdam alijis. Jak tam wiesz tak szczekaj,
Nic nie opuszczaj!”
„Panie Kluczniku, zaczekaj ! –
Rzekł śmiało, ręce za pas włożywszy, Protazy -
Gotów jestem wypełniać wszelkie stron rozkazy,
Ale ostrzegam, że akt nie będzie miał mocy,
Wymuszony przez gwałty, ogłoszony w nocy.”

                        ( ks. VIII, w. 723 – 740 )

Cytat jest przykładem używania słów polskich 
w formach łacińskich (makaronizmy) w dawnych ak-
tach sądowych, wyrażenie znaczy: z gajami, borami, 
granicami, kmieciami, sołtysami, wszystkimi rzecza-
mi i niektórymi innymi.

Woźny podczas rozmowy z Klucznikiem, gdy już 
pogodzeni rozmawiają o małżeństwie Tadeusza i Zo-
si, kończącym główny spór poematu, inne jeszcze pro-
cesy, zakończone ugodą wspomina:

Wszakże były przykłady; pamiętam procesy,
W których się działy gorsze niż u nas ekscesy, 
A intercyza cały zakończyła kłopot:
Tak z Borzdobohatymi pogodził się Łopot,
Krepsztulowie z Kupściami, Putrament z Pikturną,
Z Odyńcami Mackiewicz, z Kwileckimi Turno.
Dobrze, gdy strony mają panny albo wdowy
Na wydaniu: to zawsze kompromis gotowy.
Najdłuższy proces zwykle bywa z duchowieństwem
Katolickiem albo też z bliskiem pokrewieństwem,
Bo wtenczas sprawy skończyć nie można małżeństwem.
Stąd na koniec pendebat długo przed aktami
Sławny ów proces Rymszów z dominikanami,
Aż wygrał wreszcie syndyk klasztorny ksiądz Dymsza,
Skąd jest przysłowie: Większy Pan Bóg niż pan Rymsza;

             ( ks. XI, w. 313 – 318, 323 – 327, 332 – 335 ).

W poemacie czytamy nie tylko o prawie staropol-
skim – Litwa jest pod zaborem, poeta przypomina nie 
tylko o obecności wojsk rosyjskich, ale i o karnym pra-
wie zaborcy. Oto rozmowa Sędziego z Majorem Płu-
tem po zajeździe na Soplicowo:

„Majorze – mówił Sędzia – choć pozwiesz do prawa,
 Cóż wygrasz? Tu nie zaszła żadna bitwa krwawa,
 Nie było ran; że zjedli kury i półgąski,
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1)  Maria Zarębina, Poeta wśród prawników. O Panu Tadeuszu inaczej. Universitas. Kraków 1999, s.5,7. Autorka ponadto opracowała stu-
dium „Wyrazy obce w „ Panu Tadeuszu”,1977; 2) Teofil Syga, op. cit.,s. 270; 3) Marian Hemar, Moja przekora, Wyd. Literackie 2001.



 Za to wedle Statutu zapłacą nawiązki
„A czy Sędzia – rzekł Major – ż ó ł t ą  k s i ę g ę  czytał? 
 „Co to za żółta księga?” Pan Sędzia zapytał.
 „Księga – rzekł Major – lepsza niż wasze statuty,
 A w niej pisze co słowo: stryczek, Sybir, knuty;
 Księga ustaw wojennych, teraz w Litwie całej
 Ogłoszonych; już pod stół wasze trybunały.
 Podług ustaw wojennych za takową psotę
 Pójdziecie już to najmniej w sybirną robotę.
 „Apeluję – rzekł Sędzia – do gubernatora”.
 „Apeluj – rzekł Płut – choćby do Imperatora.
 Wiesz, że gdy Imperator zatwierdza ukazy, 
 Z łaski swej często karę powiększa dwa razy.

                                      ( ks.IX, w. 160 – 162, 166 – 176 ).
 
Cytowanie wszystkich wyrażeń prawniczych uży-

tych w poemacie jest niemożliwe w krótkim opraco-
waniu.

Maria Zarębina - autorka najnowszego opracowania 
o języku prawniczym Mickiewicza - pisze:  „znalazłam 
522 hasła o znaczeniu prawnym czy prawniczym, a 
odpowiadało to około 2050 użyciom tekstowym. Mogę 
jednak przypuszczać, że i jednych i drugich znajdzie 
się trochę więcej, ponieważ nie będąc prawnikiem, nie 
odbierałam niekiedy prawnego charakteru słów...Jak 
to się dzieje zatem, że w utworze poetyckim wysokiego 
lotu występuje słownictwo tak specjalistyczne i to w ta-
kiej ilości (w praktyce oznacza to, że ... co trzydziesty 
wyraz tekstu zawiera treść prawniczą)?”1 Autorka od-
powiada, iż było to wynikiem powszechnej u szlachty 
litewskiej znajomości prawa i praktyk prawniczych. 

Adam Mickiewicz, pamiętając o swojej rodzinnej 
ojczyźnie, był jednocześnie poetą wolności i brater-
stwa. W młodzieńczym wierszu „Do Joachima Lele-
wela”, swojego ulubionego profesora, pisał:

A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy,
Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy. 

Polska i Europa. Oto co pisał Mickiewicz w 1832 r. 
w artykule „O Duchu Narodowym”: „Im mocniej Pol-
ska czuła i podzielała uczucia rodzinne Europy, tym 
była szczęśliwsza i sławniejsza; Im bardziej oddzielała 
się od Europy, tym widomiej słabła, a teraźniejsza jej 
sława dowodzi, iż Polska najmocniej przejęła się du-
chem europejskim.”

Mickiewicza śledziły, a jego poezję tropiły tajne 
policje kilku mocarstw. 

„Urok Mickiewiczowskiej książki zakazanej był tak 
wielki, tęsknota do słowa wieszczego tak silna, po-
trzeba duchowej podniosłości tak naturalna, że żadne 
kary, bodaj najcięższe, nie mogły odstraszyć zgłodnia-
łych od tego pokarmu. Gdy w Rosji za Mickiewicza szło 
się w sołdaty albo na Syberię, w Austrii za tę lekturę 
groziły mury straszliwego Kufsteinu”.2

W najnowszej historii Polski zakaz wystawiania 
„Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka w mar-

cu 1968 roku przez ówczesne kierownictwo PZPR 
spowodował demonstracje i wystąpienia studentów 
w wielu ośrodkach akademickich. Uczestnikami tego 
protestu była znaczna część późniejszej opozycji róż-
nych kierunków politycznych.

Ówczesny szef PZPR Wł. Gomułka w trakcie wy-
darzeń marcowych niemałą część przemówienia do 
aktywu partyjnego przeznaczył na omówienie insce-
nizacji „Dziadów”, cytując nawet fragmenty poematu.

Atmosferę tego okresu znakomicie oddaje satyrycz-
ny wiersz emigracyjnego poety, Mariana Hemara, opi-
sujący, jak w rozmowie z cenzorem Wł. Gomułka cen-
zuruje „Pana Tadeusza”, zmieniając naturalnie tytuł 
poematu na „Towarzysz Tadeusz”3. Oto fragmenty:

 
„Rosjo, ojczyzno nasza!
Ty jesteś jak życie! 
Ile cię trzeba cenić, 
Tera wszyscy widzicie!
 
Dziś twą przyjaźń i dobroć
Widzę w całej ozdobie,
Bo ty z nami jak matka,
My jak dziatki przy tobie!
 
(...)
Tak mi ma zostać! I wtedy
Nikomu to nie zawadzi.
Z grubsza podsuwam - i niech to
Iwaszkiewicz wygładzi.

A Mićkiewicza, autora
Tych wrogich nam poematów,
Wykluczamy pośmiertnie
Ze Związku Literatów!!!” 

Dla poety wolność to niemal wszystko, świat bez 
wolności nie zasługuje na istnienie. „Reduta Ordona” 
zawiera historiozofi czne przesłanie poety: 

Bóg wyrzekł słowo  s t a ń  s i ę, Bóg i  z g i ń  wyrzecze.
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona –
Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.

W tym roku (26 listopada) minęło 150 lat 
od śmierci Adama Mickiewicza – niech 
to opracowanie będzie hołdem złożo-
nym wielkiemu poecie - znawcy staro-
polskiego prawa. 

[ radca prawny Bronisław Woźniak ]
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Tenis, 
moja

Nigdy nie uprawiałem żadnego sportu wy-

czynowo i nie wykazywałem się specjalną 

sprawnością fi zyczną. W przeciwieństwie 

do tych kolegów, którzy na łamach „In 

gremio” opisują swoje oczarowanie jazdą 

konną czy golfem dopiero w tzw. średnim 

wieku - przyznać muszę, że kontakt z te-

nisem miałem już w dzieciństwie. Chodzi-

łem na korty przy Wojska Polskiego mając 

około dziesięciu lat i korzystałem z kilku 

lekcji słynnej trenerki pani Andrótowej. 

Zabrakło mi jednak systematyczności 

i sprawności, aby zamiłowanie do niewiel-

kiej piłeczki zaowocowało konkretnymi 

osiągnięciami.

W późniejszych latach grywałem w tenisa spora-

dycznie, pozostając niezmiennie kibicem tego sportu 

- czy to na szczecińskich kortach, czy to przed tele-

wizorem. Pamiętam Wojtka Fibaka, gdy przyjechał 

na obiekt SKT jeszcze jako junior, a gdy wyraziłem 

zachwyt jego grą – wówczas jeden z bywalców korto-

wych skwitował krótko moje myśli: nigdy nie będzie 

z niego wybitny tenisista, bo każdy talent musi rozwi-

jać się w rywalizacji z podobnymi, podczas gdy u nas 

brak takich równie uzdolnionych graczy. Niby miał 

rację, ale... okazało się, że Fibak został wspaniałym te-

nisistą, jakiego do dziś, mimo upływu trzydziestu lat, 

nie doczekaliśmy się w naszym kraju.

Wracając do moich zamiłowań sportowych, to 

stwierdzić muszę, że w latach siedemdziesiątych, gdy 

rozpocząłem aplikację adwokacką, Naczelna Rada 

Adwokacka zainicjowała organizację imprez spor-

towych o krajowym zasięgu, w których starałem się 

uczestniczyć. Stąd też rozpoczęły się regaty żeglar-

skie po Jezioraku, górskie rajdy piesze, a nade wszyst-

ko – dla mnie najbardziej istotne: zawody tenisowe.

Pierwsze krajowe mistrzostwa w tej dyscyplinie, 

na które jeszcze nie pojechałem odbyły się w Warsza-

wie w 1978 roku, zaś wziąłem udział w drugich: na 

szczecińskich kortach, gdzie po raz pierwszy objawił 

się talent Jurka Wierchowicza z Gorzowa – w następ-

nych latach niepokonanego na krajowych kortach ad-

wokackich - w przyszłości również w zawodach par-

lamentarnych. W maju 1980 roku sporą szczecińską 

ekipą udaliśmy się na niezapomniane, prowadzone 

w strugach deszczu, zawody w Łańcucie.

miłość...
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Grono grających w tenisa adwokatów było 
tak spragnione dalszych kontaktów, że jesienią 1978 
roku doszło do meczu towarzyskiego przedstawicie-
li izb adwokackich: wielkopolskiej i szczecińskiej na 
poznańskich kortach AZS. Inicjatorem tego meczu 
był wspaniały kolega Olgierd Jezierski, zaś z naszej 
strony drugie spotkanie – w 1979 roku zorganizował 
w Świnoujściu Jurek Piosicki. Te mecze stanowiły 
dla nas taką atrakcję, że zapragnąłem zorganizować 
w 1980 roku turniej w Barlinku na pięciu kortach 
należących do Klubu Stoczniowiec podległego Zakła-
dom Urządzeń Okrętowych. Obiekt ten jest pięknie 
położony nad samym jeziorem Barlineckim, jednakże 
wadą jego jest to, że przy wietrznej pogodzie zdarza 
się, że piłki w trakcie gry niespodziewanie zmieniają 
lot. W Pomorskiej Akademii Medycznej wynająłem 
domki campingowe usytuowane przy malowniczej 
uliczce Sportowej – też w pobliżu jeziora.Pierwszy turniej planowałem na maj - przed sezo-
nem, ale ostatecznie spotkaliśmy się 3 września 1980 
roku – tuż po gorącym Sierpniu, zaś w świetlicy do-
wiedzieliśmy się o ustąpieniu towarzysza Gierka. Na 
te zawody zjechało 16 zawodników, a z osobami towa-
rzyszącymi prawie 50 osób. Atmosfera była doskona-
ła, pogoda wyśmienita, natomiast nie spodziewałem 
się, że ten turniej przetrwa do dziś! Począwszy od roku 1981 organizowałem turnie-
je na wiosnę i jesienią, wykorzystując te same korty 
i ten sam obiekt wypoczynkowy szczecińskiej Akade-
mii Medycznej. Najwspanialsza atmosfera panowała 
w maju 1982 roku, gdy trudno było w stanie wojen-
nym zorganizować jakiekolwiek zgromadzenie, zaś 
z uwagi na silną organizację NSZZ „Solidarność” 
w barlineckich Zakładach Urządzeń Okrętowych, 
gdzie właśnie doszło do internowań na początku 
tego miesiąca - przy wjazdach do Barlinka ustawiono 
punkty kontrolne milicji i wojska, zaś na nasze spot-
kanie dotarło łącznie 75 osób.Na przełomie maja-czerwca 1984 roku odbyły się 
na tych kortach mistrzostwa krajowe, których orga-
nizacja dostarczyła mi wielu problemów - musiałem 
na przykład występować do Wojewody Gorzowskiego 
o zezwolenie na podanie alkoholu w trakcie bankie-
tu, który odbył się w klubie Panorama po zakończeniu 
zawodów!

Przez całe lata - aż do połowy lat 90-tych przyjeżdża-
ła silna ekipa poznańska pod wodzą Olgierda Jezier-
skiego: Antek Dynowski, Tolek Weigt, Basia Wojtalik, 

Krzysztof Krawczak, Marysia Sterczewska, Bogdan 
Banaś, Antek Marciniak i inni. Z naszej szczecińskiej 
ekipy najbardziej mnie wspierał organizacyjnie Ma-
rek Karakulski, zaś stałym uczestnikiem był Janusz 
Flasza, a także Jerzy Chmura, Marek Mikołajczyk, 
Andrzej Gozdek, Jurek Piosicki i jego brat Sławek, 
Longin Tadeusz i wielu, wielu innych. Towarzyszyli 
nam członkowie rodzin, a niektóre dzieci przyjeżdża-
ły prawie od kołyski jak Radek Flasza, Zuzia Karakul-
ska, moja córka Joasia, Jola Chmura.Przyznaję, iż miałem momenty, że myślałem o re-
zygnacji z dalszych turniejów i wówczas namowy 
dzieci i stałych bywalców tych spotkań zachęcały 
mnie do kontynuacji. W ten sposób we wrześniu 2005 
roku odbył się na 25-lecie XXXVIII turniej i już wiem, 
że na wiosnę zorganizuję kolejne spotkanie – z pew-
nością ze specjalną oprawą.Lata lecą, ale możliwość sportowej rywalizacji i to-
warzyskich spotkań mobilizuje nas do przyjazdu do 
tego pięknego miasteczka. W ostatnich latach wzrosło 
zainteresowanie tenisem w naszym kraju – powstało 
wiele kortów, ale śmiem twierdzić, że te w Barlinku 
nad brzegiem jeziora są najbardziej malownicze. Goś-
ciłem już w trakcie turniejów 392 osoby, a więc w 2006 
roku powitam być może czterechsetnego uczestnika!

Podkreślam, iż formuła zawodów jest otwarta 
i przedstawiciele innych profesji są mile widziani – 
Marek Karakulski organizuje od niedawna marcowe 
zawody w hali przy ulicy Dąbskiej, gdzie biorą udział 
wyłącznie prawnicy, zaś do Barlinka może przyjechać 
każdy: z rakietą czy też bez. Niezapomniane pozostają 
wieczory przy ognisku, spacery brzegiem jeziora, czy 
obiady w barze „Dziadek” w Dankowie. W ten sposób 
wkraczamy w jesień życia sprawniejsi...Kończąc wątek barlinecki nie mogę nie wspomnieć 
o tych osobach, które towarzyszyły tym imprezom, 
a obecnie nie ma ich wśród nas – myślę szczególnie 
o Januszu Flaszy, a także o Krystynie Lewandowskiej-
Łyczywek, Alicji Braniewicz, Tadeuszu Sternickim.

Gwoli informacji podaję, że w Szczecinie odbyły 
się jeszcze dwukrotnie mistrzostwa krajowe w tenisie 
– w 1990 roku organizował je dziekan Janusz Flasza, 
a w 2000 roku dziekan Marek Mikołajczyk, który na-
dal uczestniczy w spotkaniach krajowych. Tak więc tenis ma dużą przyszłość – tak dla star-
szych, jak i dla młodszych!

[ adwokat Andrzej Marecki ]

Otwarcie mistrzostw tenisowych w Szczecinie w maju 1979 r.;
dziekan ORA Józef Czyżewski wita autora. Pierwszy z prawej 
adw. Tadeusz Nawrot



Poświęcić chciałbym słów kilka ostatnim 
wydarzeniom dotykającym adwokatury, 
a mianowicie ostatniej nowelizacji ustawy 
o adwokaturze. Ex nihilo nihil, chciałoby 
się zauważyć. Coś jest zawsze skutkiem cze-
goś i tak to się ma w tym przypadku. Pomysł 
nowelizacji w takim kształcie uważam za 
niedorzeczny (by nie powiedzieć wręcz cho-
ry). Jest on wynikiem, nie obawiam się użyć 
tego słowa, wręcz obsesyjnej niechęci w sto-
sunku do korporacji adwokackiej. Przykre 
tylko to, że zrobiła to III Rzeczpospolita, bo 
nawet wyszydzana przez wszystkich Polska 
Ludowa potrafi ła (przynajmniej formalnie) 
uszanować niezależność i samorządność ad-
wokatury. 

Ostatnie zmiany w ustawie czynią z adwokatury twór 
pokraczny, niby to samorządny, ale przecież nie cał-
kiem, niby to niezależny od władzy państwowej, ale 
też niezupełnie. Otóż postanowiono, że po zdaniu 
egzaminu adwokackiego adwokatem będzie mógł 
zostać absolwent wydziału prawa, który np. jest dok-
torem nauk prawnych, osobą zatrudnioną na podsta-
wie umowy o pracę na stanowiskach związanych ze 
stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co 
najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed 
złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu ad-
wokackiego lub osobą, która przez okres co najmniej 
5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem 
wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, 
prowadziła działalność gospodarczą wpisaną do Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiot tej 
działalności obejmował świadczenie pomocy prawnej 
(wcale nie wyłącznie!!! – uwaga autora). 

Nietrudno chyba wykazać autorom takich zmian 
całkowity brak rozsądku. Otóż, np. dr powszechnej 
historii państwa i prawa, teorii państwa i prawa lub 
tego co kiedyś nazywało się historią doktryn politycz-
no - prawnych, nie mając zielonego pojęcia o stoso-
waniu prawa (myślę o całym systemie), będzie mógł 
po zdaniu egzaminu adwokackiego, za który akurat 

adwokatura in corpore ręczyć nie będzie mogła, zo-
stać adwokatem i być np. obrońcą (chyba z urzędu) 
w sprawie o zabójstwo, w której proces jest czasem 
poszlakowy i trudny. Twierdzę, że jedynego obrońcę 
z prawdziwego zdarzenia oskarżony będzie miał w są-
dzie, na którym spocznie cały ciężar procesu i będzie 
musiał sam rozważać wszelkie okoliczności, czasem 
bardzo skomplikowane. Ciągnąc ten wątek dalej, np. 
urzędnik bankowy z podrzędnego powiatowego ban-
ku zatrudniony przez 5 lat przy windykacji należności 
lub w dziale kredytów (są zatrudnieni przy stosowa-
niu i tworzeniu prawa – umów kredytowych, które 
przecież mogą być różne w różnych przypadkach), 
po zdaniu egzaminu adwokackiego, będzie mógł, bez 
odbycia aplikacji adwokackiej, także zostać adwoka-
tem. I jeszcze jeden przykład konsekwencji „radosnej 
twórczości” parlamentu. Otóż niedawny student wy-
działu prawa zakłada na podstawie przepisów usta-
wy o działalności gospodarczej fi rmę, w której jedną 
z form jest udzielanie porad prawnych. Ponieważ na 
prawie jeszcze niezbyt się zna, szkli okna w Berli-
nie. Po pięciu latach prowadzenia takiej fi rmy staje 
do egzaminu adwokackiego i jakoś go zdaje. Później 
pozostanie już tylko złożenie wniosku o wpis na li-
stę adwokatów. Nie wiem, jak jest w innych krajach, 
ale w kraju mi bliskim jest jednak inaczej. Otóż, aby 
zostać adwokatem w Szwecji, po ukończeniu studiów 
zakończonych egzaminem magisterskim, wymagane 
jest pięć lat pracy, z czego przynajmniej trzy winny 
przypadać na pracę w charakterze prawnika pomoc-
niczego (odpowiednik naszego aplikanta) w kancela-
rii adwokackiej, chyba że prowadzi się własną fi rmę 
prawniczą zajmującą się wyłącznie sprawami prawny-
mi (a nie również, a może przede wszystkim, sprzeda-
żą książek czy programów komputerowych lub wręcz 
remontami mieszkań). Ta trzyletnia praca w kancela-
rii adwokackiej to właśnie aplikacja, choć nieco w in-
nym wydaniu. Ma to wszystko na celu stwierdzenie, 
czy kandydat do stanu adwokackiego jest odpowiedni 
(lämplig) do wykonywania zawodu. I na marginesie. 
Członkowie komisji egzaminacyjnej wyznaczani są 
przez Naczelną Radę Adwokacką (samfundets styrel-
se). Samorządna adwokatura sama decyduje, kto stał 
się odpowiedni do wykonywania zawodu adwokata. 
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W Polsce uczyniono zupełnie odwrotnie, ubezwłas-
nowolniono korporację pozostawiając jej tylko podej-
mowanie decyzji w kwestii wpisu, która w przypadku 
niemożności zasadnego zakwestionowania tzw. rękoj-
mi, może być tylko jedna. 

I ostatnie spostrzeżenie wskazujące na oczywistą 
przewrotność i wręcz świadomą nieuczciwość zwo-
lenników zmian. Otóż twierdzi się, i to jest ich sztan-
darowy argument, że w Polsce na jednego adwokata 
przypada zbyt duża liczba mieszkańców. Nie wiem, 
skąd te wyliczenia, ale prawdą jest przecież, że qualis 
vir, talis oratio (jaki mówca, taka mowa). Otóż przyj-
mijmy, że Polska obecnie liczy 38.000.000 mieszkań-
ców. Czynnych adwokatów w Polsce jest ok. 5.500, do 
czego doliczyć należy radców prawnych wykonują-
cych wolny zawód. Jest ich, jak sądzę, przynajmniej 
drugie tyle. Nie popełnię zatem chyba błędu, jeżeli 
przyjmę, że na jedną osobę wykonującą działalność 
adwokacko czy radcowską przypada nie więcej jak 
3.000 osób. Odwołam się znów do realiów szwedz-
kich. Tam adwokatów obecnie jest około 4.500, z tym, 
że Szwecja liczy tylko 9.000.000 mieszkańców. Na 
jednego zatem adwokata w Szwecji przypada 2.000 
osób. Perfidia argumentacji zwolenników zmian 
w ustawie polega na tym, że nie dostrzegają problemu, 
ilu adwokatów w Szwecji może utrzymać 1.000 osób, 
a ilu w Polsce. Aby to wykazać, wystarczy odwołać się 
do statystyki. Otóż w Szwecji średnie wynagrodzenia 
miesięczne wynosi w sektorze państwowym 25.710 
koron (ponad 11.000 zł). Zatem 1.000 osób w Szwecji 
reprezentuje potencjał 11.000.000 zł. W Polsce śred-
nie wynagrodzenie miesięczne wynosi za I kwartał 
2005 r. kwotę 2.415 zł. Zatem 1.000 Polaków repre-
zentuje potencjał 2.415.000 zł. Czy teraz jest to trochę 
jaśniejsze? Ponadto Szwecja od dawna posiada system 
tzw. powszechnej pomocy prawnej dla osób niezbyt 
majętnych, co w Polsce zostanie wprowadzone w nie 
dającej się przewidzieć przyszłości. Z tego funduszu 
są opłacani w Szwecji adwokaci. 

Jakość stanowionego prawa przez Sejm obecnej 
kadencji jest katastrofalnie zła. To tak, jakby ustawy 
tworzyli kowale. 

Nie wiem, czy adwokatura zbyt mało zabiegała 
o własną samorządność i niezależność, ale kiedy ob-
serwuję życie oglądając telewizję czy czytając gazety, 
być może niewiele mogła zrobić.

Adwokaturze nie wypadało bowiem wysyłać pod 
gmach Sejmu swoich członków, by zachowując się jak 
najzwyklejsi chuligani, często nietrzeźwi, w imieniu 
interesów korporacji wszczynali burdy, niszczyli co 
popadanie i dopuszczali się karygodnych zachowań 
w stosunku do policjantów. Choćby dlatego, że inne 
mamy pojęcie szacunku dla prawa i inne niż wielu 
członków parlamentu pojmowanie tego, co dum-
nie nazwano „państwem prawnym”. Nie wystarczy 
umieścić tam gdzie trzeba stosownej deklaracji. Rów-
nie dobrze można by zadeklarować, że Polska jest kra-
jem o klimacie podzwrotnikowym i w ogóle krajem 
powszechnej szczęśliwości, choć przecież nie jest. 

W nadziei, że jednak wyżej wspomniana ustawa, 
która pamięci nie jest warta, trafi do Trybunału Kon-
stytucyjnego a później na śmietnik, odwołam się do 
poglądu wyrażonego przez prof. Marka Safiana, pre-
zesa Trybunału Konstytucyjnego, który proces stano-
wienia prawa, nadmiar regulacji przyjmowanych bez 
żadnej strategicznej wizji i brak reakcji na niekorzyst-
ne dla Sejmu wyroki Trybunału Konstytucyjnego, 
określił jako zatrważający. Taką samą opinię wyraził 
prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich. Na 
79 wydanych w 2004 r. przez Trybunał Konstytucyjny 
wyroków aż 44 stwierdzały niezgodność przepisów 
z konstytucją. Taki stan należałoby określić jako or-
dynarne łamanie konstytucji. Wskazano, że przepisy 
uchwalane przez Sejm są często przypadkowe i nie-
przemyślane, budzą wskutek niechlujnej redakcji 
wątpliwości w zakresie tak interpretacji, jak i stoso-
wania, a częstokroć traktowane są instrumentalnie 
do załatwienia bieżących interesów. Zapach „kiełbasy 
wyborczej” unoszący się nad tą nowelą do ustawy pra-
wo o adwokaturze jest aż nadto wyczuwalny. Gdyby 
zatem za psucie prawa przyznawano nagrodę Nobla, 
ten Sejm miałby ich już kilka. 

A no widać, że rozkwita...

[ adw. Marek Matjanowski ]

artykuł w skróconej wersji ukazał się w Kurierze  
Szczecińskim nr 177 (17379) z dn. 12.09.2005 r.
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Intencją zaprezentowanego tekstu jest poruszenie kwe-
stii konieczności dochowania zarówno przez adwoka-
tów, jak i aplikantów adwokackich, obowiązku zacho-
wania tajemnicy zawodowej, wynikającego explicite 
z obowiązujących przepisów prawnych rangi ustawy 
oraz przeszkód, które zarówno jedni, jak i drudzy, na-
potykają na swej drodze przy wykonywaniu swoich 
czynności zawodowych.

Kwestia powyższa, mimo iż obowiązek przestrzega-
nia wszelkich zasad związanych z tajemnicą adwoka-
cką powinien być nie tylko dla każdego adwokata (apli-
kanta adwokackiego), ale i dla każdego pracownika 
wymiaru sprawiedliwości i innych związanych z nim 
instytucji oczywisty, jest niestety zaniedbywana, by 
nie powiedzieć lekceważona przez lokalne organy wy-
miaru sprawiedliwości. Była też przedmiotem jednej 
z uchwał ostatniego Zgromadzenia Szczecińskiej Izby 
Adwokackiej podjętej z inicjatywy adw. M. Matjanow-
skiego.

Od dłuższego czasu w budynku sądu przy ul. Ka-
szubskiej funkcjonują urządzenia służące wykrywaniu 
różnego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, które 
mogą być wnoszone przez osoby wchodzące do tego 
sądu. Nikt raczej nie zakwestionuje tezy, iż tego rodzaju 
środki są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa 
w budynku sądu, zwłaszcza mając w pamięci tragiczne 
wydarzenia w sądzie w Jeleniej Górze sprzed kilku lat 
i w zasadzie nadal trwające realne zagrożenie podob-
nymi przypadkami. Jednakże – również od dłuższego 
czasu – funkcjonuje w tutejszym sądzie niezrozumiały 
i nieuzasadniony obyczaj, którego znaczna większość 
adwokatów i aplikantów adwokackich miała okazję do-
świadczyć, a dotyczący kontrolowania przez funkcjo-
nariuszy policji zawartości teczek adwokackich. O ile 
trudno zgłaszać pretensje czy wątpliwości do samych 
policjantów, jako że są oni zmuszeni do wypełniania 
narzuconych im „odgórnie” poleceń, o tyle musi budzić 
zdumienie sam fakt istnienia takowych poleceń, zwa-
żywszy na obowiązywanie przepisów ustawy Prawo 
o adwokaturze stanowiących o tajemnicy adwokackiej.

Podstawę prawną obowiązywania tajemnicy ad-
wokackiej stanowi przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, który stanowi, 
że adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy 
wszystko, o czym dowiedział się w związku z udziela-
niem pomocy prawnej. Szczególną uwagę należy zwró-
cić także na ust. 2 tego artykułu – obowiązek zacho-
wania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony 
w czasie. Z regulacji tych wynika norma zakazująca 
adwokatowi (aplikantowi adwokackiemu) ujawniania 
jakichkolwiek danych dotyczących wszystkiego, co 

wiąże się z udzieleniem przezeń pomocy prawnej, i to 
niezależnie od czasu. Należy też podkreślić, iż prze-
pisy ustawy Prawo o adwokaturze stosuje się w tym 
przypadku w jednakowym stopniu względem zarówno 
adwokatów, jak i aplikantów adwokackich. Również 
w jednakowym stopniu obowiązują zarówno jednych, 
jak i drugich, normy wynikające z Uchwały Naczelnej 
Rady Adwokackiej z dnia 10 października 1998 r. nr 
2/XVIII/98 Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności 
zawodu (Kodeks etyki adwokackiej), a w omawianym 
zakresie odpowiednie zastosowanie znajduje § 19 tejże 
uchwały.

Zgodnie natomiast z zasadą clara non sunt interpre-
tanda, dalsze wyprowadzanie norm prawnych z powo-
łanych regulacji ustawowych – powszechnie obowią-
zujących – należałoby uznać za zbędne, tym niemniej, 
wobec faktycznego stosowania całkowicie odmien-
nych praktyk (i to w gmachu należącym do wymiaru 
sprawiedliwości), znajduje ono pełne uzasadnienie.

Bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy 
adwokackiej statuuje także przepis art. 6 ust. 3 usta-
wy Prawo o adwokaturze, który stanowi, iż adwokata 
nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajem-
nicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział 
się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 
Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do przepi-
sów rangi kodeksowej, mianowicie względem art. 180 
§ 1 i 2 kpk.

Wszystkie powołane regulacje prawne służą otóż 
jednemu celowi – nieujawnieniu przez adwokata (apli-
kanta adwokackiego) jakichkolwiek danych mających 
związek z wszelkimi faktami, o których dowiedział się 
udzielając pomocy prawnej.

Powyższe wyklucza podawanie przez adwokata 
(aplikanta adwokackiego) choćby nazwisk osób korzy-
stających z jego usług. Niestety, działania policjantów 
domagających się otworzenia przez adwokata lub apli-
kanta adwokackiego teczki i pokazanie im, co znajduje 
się wewnątrz, stoją w sprzeczności z obowiązkiem za-
chowania przez adwokata tajemnicy zawodowej, albo-
wiem nie sposób wówczas uniknąć sytuacji ujawnienia 
choćby nazwiska własnego klienta. W teczce każdego 
adwokata (aplikanta adwokackiego) znajdują się akta 
prowadzonych spraw z wypisanymi na nich nazwiska-
mi klientów, które są doskonale widoczne po jej otwar-
ciu w celu zaprezentowania zawartości, aby oczywiście 
nie „narazić się” panom policjantom na mało celne (jak 
i zresztą mało cenne) uwagi. Bez znaczenia pozostaje 
fakt, iż kontrolujący adwokackie teczki policjanci rów-
nież są obowiązani do zachowania tajemnicy, tym ra-
zem – służbowej, ponieważ to nie policjanta zmusza się 
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do jej ujawniania, tylko adwokata lub aplikanta adwoka-
ckiego poprzez nakazanie mu otwarcia swojej podręcz-
nej „kancelarii”. W istocie rzeczy teczka adwokacka jest 
swoistą podręczną „kancelarią”. Jakbyśmy zresztą jej nie 
nazwali – praktyki te należy uznać za niedopuszczalne 
wobec treści art. 6 ust. 1, 2 i 3 przywołanej ustawy.

Wspomniane praktyki są niedopuszczalne rów-
nież ze względu na treść art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
o adwokaturze. Jest oczywiste i konieczne korzysta-
nie z ochrony prawnej zarówno przez sędziów, jak 
i prokuratorów, w związku ze swoimi czynnościami 
zawodowymi. Jednakże w przypadku adwokatów 
(aplikantów adwokackich) sytuacja w tym względzie 
jest identyczna. Adwokat podczas i w związku z wy-
konywaniem swoich obowiązków zawodowych rów-
nież korzysta z ochrony prawnej, podobnie jak sędzia 
i prokurator, czego gwarancją jest powołany wyżej art. 
7 ust. 1 ustawy. Istnienie tego przepisu należy szcze-
gólnie podkreślić z uwagi na fakt, iż nie zachodzi 
w związku z jego obowiązywaniem potrzeba okazy-
wania zawartości teczek przez adwokatów (aplikantów 
adwokackich). Ochrona prawna adwokata bowiem ma 
zapewnić adwokatowi (aplikantowi adwokackiemu) 
możliwość prawidłowego i niczym niezakłóconego 
wykonywania wszelkich czynności zawodowych, nie 
tylko w jego własnej kancelarii, ale również w takim 
samym stopniu w budynku sądu. Nie zachodzą żadne 
racjonalne podstawy do tego, by przypuszczać czy tym 
bardziej domniemywać, iż adwokat (aplikant adwo-
kacki) zechce wykorzystać istnienie tego przepisu do 

jakichkolwiek działań nieprawnych. Jeżeli natomiast 
uznać, iż – mimo obowiązywania odpowiednich prze-
pisów ustawy Prawo o adwokaturze – zachodzą jednak 
podstawy do kontrolowania przez policjantów zawarto-
ści teczek adwokackich, to nie ma żadnych przeszkód, 
aby kontrole takie były przeprowadzane – w imię kon-
stytucyjnej zasady równości wobec prawa – także wo-
bec pań i panów prokuratorów.

Warto dodać na zakończenie, że istnieje również 
regulacja zawarta w art. 1 ust. 3 ustawy Prawo o adwo-
katurze, według której adwokat w wykonywaniu swo-
ich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom. 
Obowiązywanie tego przepisu automatycznie zwalnia 
adwokata i aplikanta adwokackiego od obowiązku „pod-
porządkowania się” jakimkolwiek innym przepisom 
o randze niższej aniżeli ustawa. Ergo: nie ma zastoso-
wania względem adwokata (aplikanta adwokackiego) 
obowiązek okazywania zawartości swojej teczki.

I tym oto spostrzeżeniem należy zakończyć rozwa-
żania na temat tego, czy adwokat (aplikant adwokacki) 
ma obowiązek okazywania  k o m u k o l w i e k  zawar-
tości swojej własnej, podręcznej „kancelarii”. Racjonal-
na konkluzja brzmi: obowiązek takowy jest absolutnie 
wykluczony, zaś instytucje wymiaru sprawiedliwości 
– powołane do czuwania nad przestrzeganiem prawa 
i egzekwowania jego przestrzegania – winny zapew-
nić adwokatom (aplikantom adwokackim) możliwość 
wypełniania norm wynikających z wszystkich powo-
łanych przepisów w związku z wykonywaniem przez 
nich obowiązków zawodowych. [  ]
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W dniach 7 – 8 października 2005 r. Komi-
tet Helsiński, Fundacja imienia Stefana Ba-
torego i Stowarzyszenie Sędziów Polskich 
„Iustitia”, wspólnie i w porozumieniu ze 
szczecińskim Sądem Okręgowym, powo-
łały Sąd Okręgowy w Piaskach Wielkich. 
Na krótko, na dwa dni. Bowiem właśnie 
w hotelu „Piaski” koło Wolina odbyło się 
spotkanie z cyklu „Dziennikarz w sądzie”, 
zorganizowane w okręgu szczecińskim. 

Spotkanie w Piaskach było ostatnim z kilkuna-
stu podobnych. Ich idea powstała na początku XXI 
wieku (jak to ładnie brzmi...) z udziałem prof. Ewy 
Łętowskiej, która wówczas, w przerwie pomiędzy 
pełnieniem funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich 
a powołaniem na stanowisko sędziego NSA (później 
Trybunału Konstytucyjnego), pracowała też dla Komi-
tetu Helsińskiego. Po brutalnych atakach prasowych 
na łódzki sąd, które miały miejsce po jednej ze spraw, 
padło pytanie: co zrobić, aby tego nie było, aby zrozu-
mieć się wzajemnie? Stąd udział w zespole organizują-
cym spotkania sędzi SO w Łodzi Anny Wesołowskiej, 
reprezentującej „Iustitię”. Trójkę głównych organiza-
torów stanowili obok niej dwaj panowie: Łukasz Bo-
jarski z Komitetu Helsińskiego i Grzegorz Wiaderek 
z Fundacji Batorego.

Na spotkanie zaproszono po kilkunastu sędziów 
i dziennikarzy. Sędziowie nie zawiedli, przybyli 
w sporej grupie, z prezesem SO Henrykiem Sobo-
cińskim i rzecznikiem prasowym Elżbietą Zywar na 
czele. Niestety, skrewili nieco dziennikarze. Zapowie-
dzieli się dość licznie, ale już w dniu przyjazdu nastą-
piła seria telefonów tych, którzy „jednak nie przyjadą, 
chociaż bardzo chcieli”. W efekcie reprezentowanych 
było tylko kilka mediów: „Gazeta Wyborcza” (Kata-

rzyna Świerczyńska), „Głos Szczeciński” (Mariusz 
Parkitny), „Dziennik Stargardzki” (Anna Trzaskow-
ska), Polskie Radio Szczecin (Paweł Żuchowski) i świ-
noujska telewizja lokalna (Leszek Wątkowski). 

Najpierw było przedstawienie się i dość rzeczowa 
dyskusja o tym, co jednej i drugiej stronie przeszkadza 
we współpracy na linii sądownictwo – media. Okaza-
ło się, że dziennikarze nie są tacy straszni, a ich żale 
niekiedy nawet wydawały się uzasadnione. A potem 
dopiero okazało się, jak niezwykły plan mają organi-
zatorzy. Wyciągnęli bowiem plik materiałów proce-
sowych przygotowanych na podstawie autentycznej 
sprawy, wręczyli je dziennikarzom i zapowiedzieli: 
teraz wy, drodzy redaktorzy, spróbujecie osądzić spra-
wę i wydać wyrok. Zobaczycie, jak to jest z drugiej 
strony stołu sędziowskiego. A sędziowie was opiszą, 
nagrają kamerą, mikrofonem, obfotografują. I każdy 
poczuje, jak to jest, gdy się siedzi po drugiej stronie.
W sobotę rano redaktor Mariusz Parkitny z „Głosu 
Szczecińskiego” przyznał się, że w nocy przeżył kosz-
mar: śniło mu się, iż jest sędzią. Organizatorzy czym 
prędzej ubrali go w jedną z tóg (które błyskawicznie 
dostarczył z goleniowskiego sądu prezes Paweł Bal-
cerowicz) i posadzili za sędziowskim stołem w roli 
przewodniczącego. Prokuratorem został Leszek Wąt-
kowski ze świnoujskiej telewizji, adwokatem – Paweł 
Żuchowski z Polskiego Radia Szczecin. A ponieważ 
do wszystkich ról procesowych (byli jeszcze biegli, 
świadkowie, ławnicy) dziennikarzy zabrakło, w roli 
oskarżonego gościnnie wielką kreację aktorską stwo-
rzył wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie Ma-
riusz Jasion, a sędzia wizytator Władysława Motak 
ukończyła błyskawiczne studia medyczne i została 
biegłym.

I zaczął się proces. Sprawa, niezbyt obszerna dowo-
dowo, ale wymagająca myślenia i poważna, dotyczyła 
śmiertelnego uszkodzenia ciała. Oskarżony twierdził, 
że działał w obronie koniecznej. I co się okazało? Że 
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wcale nie tak łatwo sądzić człowieka, nawet w ra-
mach takiej fi kcji. Emocje na sali, uchylane pytania, 
świadkowie, biegły lekarz... Pan przewodniczący 
składu musiał zareagować nawet na telefon komórko-
wy dzwoniący u jednego z „dziennikarzy” na ławach 
dla publiczności (samo życie). W końcu prokurator za-
żądał dla oskarżonego bardzo surowej kary, obrońca 
wywodził, że jego klient jest niewinny, a sędziowie 
głowili się na naradzie nad wyrokiem. I potem przy-
znali, że nigdy w życiu nie zamieniliby się rolami 
z tymi, którzy zakładają togi na co dzień.

Gdy sąd w pocie czoła odbywał naradę, reszta 
uczestników miała chwilę oddechu w postaci pokazu 
gry w boule, jako że w hotelu „Piaski” jest ośrodek pro-
pagujący tę grę i organizujący turnieje. A potem zde-
nerwowany sąd ogłosił wyrok: przekroczenie granic 
obrony koniecznej, dwa lata więzienia (Pozbawienia 
wolności! – podpowiadał oskarżony). I przewodniczą-
cy uzasadniał szeroko stanowisko sądu. Prokurator 
i obrońca zaś gromko komentowali wyrok i zapowia-
dali wniesienie apelacji.

Już po wszystkim dowiedzieliśmy się, że w auten-
tycznej sprawie oskarżony został prawomocnie unie-
winniony z uwagi na działanie w granicach obrony 
koniecznej (wyrok utrzymano w mocy, i to za pierw-
szym rozpoznaniem). I że w żadnej z symulowanych 
rozpraw, podczas kilkunastu kolejnych spotkań, 
żaden dziennikarski sąd takiego wyroku nie wydał! 
Najczęściej wymierzana była kara z warunkowym za-
wieszeniem.

Sędziowie trenowali zaś pracę dziennikarską. Po 
sali rozpraw krążyła z kamerą wszędobylska sędzia 
wizytator Beata Górska. Przed budynkiem sądu dra-
matyczną relację nagrywała, debiutując w nowej roli, 
rzecznik prasowy Elżbieta Zywar z prezesem Pawłem 
Balcerowiczem jako operatorem. Jeszcze ważniejszy 
prezes, Henryk Sobociński, wystąpił jako fotorepor-
ter. Z mikrofonami radiowców biegali sędziowie 
Małgorzata Puczko i Marcin Jędrzejewski, wicepre-
zes Sądu Rejonowego w Szczecinie Marzenna Ernest 
opracowywała informację agencyjną, kierownik 
szkolenia Bożena Majgier-Strączyńska pisała repor-
taż o sprawie. A niżej podpisany został dziennika-
rzem złośliwego brukowca, którego głównym celem 
jest obsmarowanie sądu.

Potem mieliśmy okazję porównać efekty naszej pracy 
z dziełami naszych kolegów z innych okręgów. Organi-
zatorzy mieli bowiem zapisy innych relacji z tego same-
go procesu: w Lublinie, Poznaniu... Można było ocenić, 
czy łatwo jest być dziennikarzem. I przyjąć do wiado-
mości, że „pismacy też ludzie”. Chyba nie wypadliśmy 
źle, skoro niektóre koleżanki otrzymały od dziennika-
rzy natychmiastowe propozycje zmiany branży.

Nagrodę od sędziów za najlepsze odegranie roli 
procesowej otrzymał Mariusz Parkitny za kierowanie 
składem orzekającym. Dziennikarze przyznali na-
grodę Elżbiecie Zywar za rolę reporterki wiadomości 
telewizyjnych. A potem strony rozjechały się w atmo-
sferze pełnego wzajemnego zrozumienia.

I pozostaje tylko żałować, że na spotkaniu nie poja-
wiło się tylu dziennikarzy, co w innych dużych ośrod-
kach (gorzej pod tym względem od szczecińskich 
wypadli tylko dziennikarze krakowscy). Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że obie strony zyskały i czegoś 
się nauczyły od siebie. 

[ Maciej Strączyński ] 
Przewodniczący III Wydz. Karnego Sądu Okręgowego w Szczecinie,

Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Ministerstwu życzymy 
dalszych sukcesów
w działalności edukacyjnej...

(red.)
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1) Relacja ustna Pawła Michalaka. Osoby odpowiedzialne, za przygotowanie i umieszczeni transparentu przed katedrą zostały stosunkowo 
szybko odnalezione przez SB. Byli to:  Stanisław Sajkowski, Mirosław Wojnarowski, Grzegorz Ziembiński i Zdzisław Wieczorek; 2) Relacja 
ustna Gabrieli Cwojdzińskiej; 3) „Grudzień 81 – gazetka wojenna” nr 13 (20) z 6.09.1982; 4) „Grudzień 81 – gazetka wojenna” nr 13 (20) 
z 6.09.1982; 5) „Grudzień 81 – gazetka wojenna” nr 13 (20) z 6.09.1982.

WRON - a nad Koszalinem
[ Grzegorz Czapski OBEP IPN Szczecin] 

13 grudnia 1981 r. nie czekając na formal-
ne uchwalenie dekretu przez Radę Pań-
stwa wprowadzono na obszarze Polski 
stan wojenny. Większość Polaków dowie-
działa się o tym z porannego telewizyjno- 
radiowego wystąpienia gen. Jaruzelskiego. 
Aby wywrzeć wrażenie na społeczeństwie 
na ulice największych miast skierowano 
kilkadziesiąt tysięcy wojska i milicji, a ak-
tywnych działaczy „Solidarności” inter-
nowano.
Działania władz spotkały się natychmiast z różnymi 
przejawami oporu społecznego. Z reguły pamięta 
się o opozycyjnej działalności w wielkich ośrodkach 
miejskich lub wydarzeniach tak dramatycznych, jak 
te, które miały miejsce w Kopalni w „Wujek”. Zapo-
mina się o działaniach podejmowanych w mniejszych 
miejscowościach – poza okiem kamer, z dala od radio-
wych mikrofonów. A miały one duże znaczenie dla 
lokalnych społeczności, które swój protest przeciwko 
władzy wypowiedziały wtedy po raz pierwszy. Dzia-
łania te często wymagały od osób zaangażowanych 
w działalność podziemną wielkiej odwagi.

Pierwszymi reakcjami społeczeństwa na wprowa-
dzenie stanu wojennego były strajki. W Koszalinie 
zastrajkowały zakłady „Unitra-Eltra” i „Unitra-Uni-
tes” oraz kombinat budowlany „Transbud” i WSS 
„Społem”; w Kołobrzegu Zakłady Radiowe „Elwa”, 
a w Białogardzie „Unitra-Unitech”. Zostały one jed-
nak szybko spacyfi kowane.

Na początku 1982 r. opór społeczny osłabł. 
Było to konsekwencją działań władzy. Internowa-

nia i aresztowania rozbiły struktury regionalne, 
a zmieniona sytuacja polityczna wymusiły poszu-
kiwanie innych form walki. Codziennym widokiem 
stały się napisy na murach. Społeczeństwo potrze-
bowało wiarygodnych źródeł informacji, zaczęły 
więc działać podziemne drukarnie. W Koszalinie 
Regionalny Komitet Strajkowy „Pobrzeże” wyda-
wał od początku stanu wojennego „Grudzień 1981 
– Gazetę Wojenną”, a od 1982 r. „CDN. Biuletyn In-
formacyjny Samoobrony NSZZ „Solidarność”. Oba 
biuletyny ukazywały się do końca stanu wojenne-
go. Ten rodzaj oporu był dla służb bezpieczeństwa 
szczególnie dokuczliwy.

Inną formą demonstrowania sprzeciwu społecz-
nego były manifestacje. Jedna z takich manifesta-
cji odbyła się 1 maja 1982 r. Podczas mszy świętej 
w katedrze koszalińskiej była „rozprowadzana” 
„Grudzień 81 – gazetka wojenna”. Wielu wiernych 
miało wpięte w klapy znaczki „Solidarności” oraz 
emblematy pomnika Grudnia ‘70. Przed katedrą na 
ul. Zwycięstwa wetknięto w ziemię dwa transparen-
ty o treści żądającej poszanowania godności i praw 
człowieka, zniesienia stanu wojennego i uwolnie-
nia internowanych. Przy transparentach zbierały 
się grupy ludzi, składano kwiaty, zapalano znicze 
i świece. Szczególną odwagą wykazali się księża, 
którzy nie zareagowali na wezwanie do usunięcia 
transparentów1. Msza święta była szczególnie pod-
niosła, po niej przed katedrą uroczyście przywitano 
zwolnionych z internowania w Darłówku członków 
Zarządu Regionu „Pobrzeże” – wśród nich Pawła Mi-
chalaka – przewodniczącego Zarządu. Odbyło się 
także spotkanie w salce parafi alnej, gdzie Gabriela 
Cwojdzińska zapoznała zebranych z „Tezami Pry-
masowskiej Rady Społecznej”2.



WRON - a nad Koszalinem

Najbardziej spektakularne były jednak wydarze-
nia, jakie miały miejsce w Koszalinie latem 1982 
r. W drugiej połowie sierpnia w mieście można 
było zauważyć wzmożoną akcję ulotkową. „Zasięg 
i bezkarność tej akcji pozwalał bez większego trudu 
domyślać się, że chodzi tym razem o grubszą pro-
wokację, przy okazji zapowiedzianych pokojowych 
manifestacji dla uczczenia drugiej rocznicy Sierp-
nia, a w szczególności przy okazji mającej się odbyć 
uroczystej Mszy świętej w Katedrze Koszalińskiej. 
Ponieważ liczne ulotki (brzmiące niekiedy arogan-
cko lub wręcz złowieszczo) podpisywane były rze-
komo przez Zarząd Regionu „Solidarność”, którego 
działanie jak wiadomo zostało zawieszone, nie ule-
gało wątpliwości, że sprowokowane i przeprowa-
dzone według opracowanego wcześniej scenariusza 
„ekscesy” zechce władza przypisać „Solidarności”. 
Natomiast nieprzewidziane luki w tym scenariuszu 
przypisze zdrowym reakcjom społeczeństwa, które 
potępi i odżegna się od awanturniczych ekstremi-
stów i „nieświadomej młodzieży, którą wyprowa-
dzono na ulice…”3.

Tuż po godzinie 17-tej rozpoczęła się manifestacja. 
Mieszkańcy Koszalina zaczęli gromadzić się na Pla-
cu Bojowników PPR – centralnym placu Koszalina. 
Początkowo nie spotkało to się z zainteresowaniem 
ze strony służb porządkowych. Zresztą demonstru-
jący nie chcieli prowokować Milicji. Odśpiewano 
kilka pieśni patriotycznych i religijnych. Oddzia-
ły MO ograniczyły swe działania do zapewnienia 
przejezdności na ul. Zwycięstwa. Dopiero gdy tłum 
urósł do „godnych rozmiarów”, rozpoczęła się ak-
cja. Nadmienić tu trzeba, że liczba demonstrantów, 
została sztucznie powiększona o ludzi „przegania-
nych” z uliczek biegnących nieopodal wokół placu, 
czy też robiących zakupy w sklepach znajdujących 
się na głównej arterii w Koszalinie oraz o pasażerów 
zatrzymanych autobusów i wiernych zmierzających 
na mszę św. do Katedry.

Teraz „rozpoczął się pokaz komediantów przy-
byłych z obcej planety (bo chyba do Marsjan można 
porównać opancerzonych ZOMO-wców – z przyłbi-
cami, tarczami i długimi pałkami)4”. Zachowanie sił 
porządkowych było nieuzasadnione. Manifestanci 
nie dawali powodów do ataku. Nie zachodziło za-
grożenie życia czy mienia. Dla ZOMO-wców za-
grożeniem stały się śpiewy religijne i patriotyczne. 
Atak rozpoczął się, gdy demonstranci zaczęli gwiz-
dać, śmiać się i kpić. Funkcjonariusze ZOMO nie 
przebierali w środkach, bito gdzie popadnie i kogo 
popadnie. Ostrzeliwano tłum petardami. Ruszyli do 
ataku z pełnym arsenałem „środków porozumienia 
społecznego”. Celem akcji stali się wszyscy, którzy 
znaleźli się w owym czasie w centrum miasta (de-
monstranci, wierni wychodzący z katedry, zwykli 
przechodnie i gapie).

ZOMO-wcy zapędzali się na puste i odległe od 
centrum uliczki, gdzie chowali się zapłakani gaza-
mi łzawiącymi koszalinianie. Ilość środków użytych 

do rozpędzenia demonstracji wydawała się nieogra-
niczona, dym z petard zapełnił ulice i uliczki cen-
trum Koszalina. Ciekawym jest, że akcję obserwo-
wał, spacerujący, w mundurze galowym pomiędzy 
ulicami – 1 Maja i Laskonogiego – pułkownik Hinz 
– wojewoda koszaliński. W pamięci świadków tam-
tych czasów utkwiły szczególnie petardy rzucone 
do wnętrza Katedry Koszalińskiej. Miało to unaocz-
nić społeczeństwu, że Kościół nie jest już miejscem, 
w sposób szczególny chronionym. 

Wieczorem rozpoczęło się „polowanie na czarow-
nice”, czyli łapanki – najczęściej przypadkowych 
przechodniów lub gapiów. Następnego dnia prasa 
lokalna, ze szczegółowością godną inspektora GUS 
– podały liczbę osób zatrzymanych, z wyszczegól-
nieniem do jakich grup wiekowych należeli. Zatrzy-
mano ponad 100 osób, którym Kolegium wymierzyło 
kary fi nansowe w wysokości 18-20 tys. złotych. Wo-
bec kilku osób Sąd Rejonowy wydał w trybie przy-
śpieszonym wyroki kilku lub kilkunastu miesięcy 
pozbawienia wolności5.

Ocena zajść z 31 sierpnia nie jest jednoznacz-
na. Panuje powszechne mniemanie, że cała akcja 
była prowokacją SB. Jeden z liderów RKS – Ryszard 
Janas, próbował ustalić, kto tak naprawdę był in-
spiratorem czy też organizatorem tej demonstracji. 
I jak sam stwierdził – organizacja koszalińska nie 
była aż tak dobrze zorganizowana by przygotować 
potężną demonstrację, nie dysponowano takimi 
możliwościami, by niemalże „zasypać” Koszalin 
ulotkami. R. Janas już w latach 90 rozmawiał z eme-
rytowanym płk. Hinzem, który potwierdził jego 
ustalenia, że demonstracja była prowokacją milicji. 
MO chciało wykazać, że na Pomorzu środkowym 
działa podziemie, które udało im się zneutralizo-
wać. Jednak definitywną odpowiedź na to pytanie 
może przynieść dopiero analiza akt znajdujących 
się w zasobach IPN. [  ]



Nie chciałem polemizować... 
...z adwokatem D. J. Babskim. Bo po pierwsze: jest 
to łatwe, teksty Pana Mecenasa aż proszą się o pole-
mikę, a ja nie lubię chodzić na łatwiznę i pisać trui-
zmów. Po drugie: jest to nudne, gdyż wciąż wszyscy 
z tym autorem polemizują. A po trzecie: niedługo 
na te polemiki trzeba będzie zapisywać się do kolej-
ki, a ja już swoje w kolejkach odstałem.

Po przeczytaniu felietonu „Pomówienie jako do-
wód w procesie karnym” (In Gremio 10/2005) jed-
nak nie wytrzymałem. I choć nie chciałem polemi-
zować, zmuszony zostałem do pewnej reakcji.

D. J. Babski napisał: „Nie może być tak, aby dowód 
z wyjaśnień czy też z zeznań jednej osoby mógł przesą-
dzić o odpowiedzialności karnej danej osoby. To absurd, 
któremu prawodawca dał wyraźną i bezwzględną tamę 
poprzez wprowadzenie obowiązku weryfi kacji wiarygod-
ności dowodu przez co najmniej inny dowód”. Otóż bardzo 
chciałbym się dowiedzieć, w jakim to przepisie prawodaw-
ca dał ową „tamę”. Pan Mecenas Babski tak kategorycznie 
stwierdził, że taki przepis jest (przecież „prawodawca” wy-
raża swoją wolę tylko poprzez odpowiednie formułowanie 
prawa), że zwątpiłem we własną wiedzę. A ja bardzo chcę 
być dobrym sędzią i muszę znać prawo. Tymczasem dowie-
działem się, że gdzieś istnieje przepis, że „jeden świadek to 
żaden świadek”, „jeden dowód się nie liczy”. Gdzie?

Druga rewelacja brzmiała: „wyrok skazujący niewinną 
osobę stwarza i sankcjonuje tzw. przestępstwo sądowe. 
Nikt, kto chce mieć czyste sumienie, nie może skazywać 
kogokolwiek w oparciu o jeden dowód”. I tu ogarnęła mnie 
zgroza. 

Pan Mecenas poucza więc sędziów. Ale mnie uczono 
o przestępstwach sądowych, więc ja pouczę Pana Mecena-
sa. Przestępstwem sądowym jest wydanie rozmyślnie nie-
słusznego wyroku skazującego, po to, aby użyć go do prze-
śladowania i uwięzienia niewinnej osoby. Przestępcami 
sądowymi byli prokuratorzy i sędziowie, którzy oskarżali 
i skazywali np. działaczy niepodległościowych w latach 
powojennych wiedząc, że są to ludzie niewinni. Ci, którzy 
sprzeniewierzyli się niezawisłości. Natomiast błędny wy-
rok skazujący wydany w dobrej wierze nie jest przestęp-
stwem sądowym. Jest po prostu błędnym wyrokiem. Szero-
ka kontrola odwoławcza istnieje w polskim prawie dlatego, 
że ludzie – w tym sędziowie – nie są nieomylni. A nie dlate-
go, że sędziowie popełniają przestępstwa sądowe.

Niech więc Pan Mecenas powściągnie nieco język i nie 
oskarża o przestępstwa sądowe wszystkich sędziów, którzy 
kiedykolwiek, w najlepszej wierze, uczestniczyli w wyda-
waniu wyroku skazującego, zmienionego później (w II in-
stancji lub w ponownym rozpoznaniu) na uniewinniający. 
Bo w ten sposób nazywa ich wszystkich przestępcami są-
dowymi. A tego sobie – choćby jako prezes szczecińskiej 
„Iustitii” – nie życzę.

[ Maciej Strączyński ]

Błąd jako defekt zgody małżeńskiej

Truizmem być może jest przypominanie, iż życie za-
wsze wyprzedza wszelkie normy i prawa stanowione 
przez ludzi. Musi się najpierw coś wydarzyć, aby na 
tej podstawie sformułować przepis, który ograniczał-
by złe postępowanie bądź chronił człowieka i jego 
prawa. Stąd też przy omawianiu wad zgody małżeń-
skiej doszliśmy do momentu, aby pochylić się nad 
problemem błędu w procedurze prawa kanonicznego. 
Błędu, który można popełnić nie tylko w odniesieniu 
do osoby, ale także w relacji do przymiotu osoby. Nor-
my kanoniczne od zarania kodyfi kacji wskazywały 
na podstawową kwestię, iż w sprawach związanych 
z wrażaniem konsensusu małżeńskiego, musi zacho-
dzić pewność co do osoby poślubianej. Stąd przepis: 
„Error in persona invalidum reddit matrimonium” 
(kan. 1097 §1) - praktycznie przez cały czas pozosta-
je niezmienny i w takim też kształcie został wpisany 
do Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. No-
wością we wspomnianym kodeksie jest niewątpliwie 
podstępne wprowadzenie w błąd w materii bardzo 
ważnej dla przyszłego pożycia małżeńskiego. 

Błąd co do osoby

Można hipotetycznie założyć, że pewien pan zaprzy-
jaźnia się z przesympatycznymi bliźniaczkami, któ-
re – oprócz tego, że są dla niego miłe – są do siebie 
łudząco podobne. Po pewnym czasie zrodziło się 
uczucie do jednej z nich i po załatwieniu wszelkich 
formalności, stanęli przed ołtarzem, aby wypowie-
dzieć sakramentalne „tak”. Jednak w wyniku umowy 
bliźniaczek, do ołtarza poszła ta bardziej nieśmiała 
i nie mająca zbyt wielkiego powodzenia u mężczyzn. 
Ta natomiast, z którą chciał się ożenić ów nieszczęś-
nik, doszła do przekonania, że jeszcze sobie znajdzie 
kawalera, a trzeba jakoś pomóc siostrze. Oczywiście 
taka umowa małżeńska od samego początku jest nie-
ważna, gdyż towarzyszyło jej fałszywe przeświadcze-
nie, sprzeczne z rzeczywistością. Ta wyimaginowana 
sytuacja wydaje się wręcz niemożliwa, żeby mogła za-
istnieć. Jednak trzeba pamiętać, że przepisy Prawa Ka-
nonicznego obowiązują w Kościele na całym świecie, 
i w niektórych kręgach kulturowych (tam szczegól-
nie, gdzie stosuje się różnego rodzaju nakrycia głowy 
lub zasłania twarz) zachodzi takie prawdopodobień-
stwo, że nupturient wypowiada słowa przysięgi mał-
żeńskiej wobec zupełnie innej osoby niż zamierzał to 
uczynić. Norma kanoniczna zawarta w kan. 1097§1 
jest w korelacji do kan. 126 KPK, który jasno precy-
zuje, iż: „Akt dokonany pod wpływem ignorancji lub 
błędu dotyczącego samej istoty aktu lub warunku wy-
maganego w sposób bezwzględny – jest nieważny(...).” 
Nieważne wiec jest małżeństwo, jeżeli strona zawiera 
je z osobą, która w rzeczywistości nie jest tą, z którą 
chciał stworzyć wspólnotę małżeńską. 

W procesie kanonicznym postępowanie sądowe 
sprowadza się faktycznie do ustalenia, z kim strona 
chciała zawrzeć związek małżeński i wobec której 
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osoby została wyrażona 
wola życia w małżeństwie. 
Jeśli strony i świadkowie 
potwierdzą fakt, że za-
istniał błąd co do osoby, 
wobec takiej umowy 

małżeńskiej stwierdza się 
jej nieważność, wydając wyrok pozytyw-

ny. Zgodnie z procedurą kanoniczną wyrok I instancji 
musi uzyskać zatwierdzenie z sądu II instancji. 

Błąd co do przymiotu osoby

Od zarania rodzaju ludzkiego na ziemi w takiej deli-
katnej sprawie jak dobór w pary istotnym elementem 
wpływającym na decyzję o małżeństwie były przy-
mioty osób. Stąd też jedni żenili się dla sławy, inni dla 
pieniędzy, a jeszcze inni kierowali się romantycznym 
uczuciem, które najlepiej oddawało sens bycia razem. 
W tych decyzjach jednak strony kierowały się takimi 
czy innymi przesłankami, które motywowały podję-
cie tak ważnego kroku, jakim było małżeństwo. Stąd 
też sytuacja, kiedy pewna pani pragnie poślubić męż-
czyznę swego życia w przekonaniu, że jest on wzię-
tym i słynnym na cały kraj adwokatem, zawiera mał-
żeństwo kanonicznie ważne, mimo tego, że po ślubie 
się okazało, że zamiast togi ów człowiek nosi murar-
ski drelich. Nie został w tym przypadku popełniony 
błąd istotny, ponieważ małżeństwo zostało zawarte 
z zamierzoną osobą, a fakt, że nie jest to adwokat, nie 
miał znaczenia dla ważności umowy małżeńskiej. 
W takich przypadku, można by powiedzieć, że miłość 
narzeczeńska została przyćmiona zbyt nierealnymi 
marzeniami. Z tego przykładu można wywniosko-
wać, iż prawodawcy zależało na podkreśleniu więk-
szej wagi samej umowy małżeńskiej niż przymiotów 
osób ją zawierających, te bowiem mogą ulegać mody-
fi kacjom i przewartościowaniom. 

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypad-
ku, kiedy jedna ze stron pozytywnym aktem woli podej-
muje wyraźną decyzję, że wchodzi w związek małżeń-
ski tylko dlatego, że przyszły współmałżonek jest np. 
lekarzem. Po ślubie jednak okazało się, że lekarzem nie 
jest, a jedynie pielęgniarzem. W tym przypadku błąd co 
do przymiotu osoby jest równoznaczny z błędem, co do 
osoby, ponieważ indywidualizuje daną osobę. Należy 
jednakże podkreślić bardzo mocno, że błąd co do przy-
miotu osoby zachodzi tylko wtedy, kiedy przymiot ten 
jest zamierzony wprost, a nie tylko w sposób domnie-
many czy pośredni. Strona, która wypowiada konsens 
małżeński, wewnętrznie musi być przekonana, że za-

wierając związek małżeński czyni to dla konkretnego 
przymiotu współmałżonka. Stopień determinacji w po-
dejmowaniu tej decyzji, że poślubia człowieka z bardzo 
dla niej istotnym przymiotem (w tym wypadku związa-
nym z zawodem) musi wykraczać poza sferę życzenia: 
„Dobrze, aby był to lekarz”. Fakt konkretnego zawodu 
musi determinować w sposób całkowity decyzję o za-
warciu związku małżeńskiego.

W takim przypadku podczas procesu o orzeczenie 
nieważności małżeństwa przedmiotem analizy sądo-
wej będzie, w jakim stopniu przymiot ten był zamie-
rzony przez osobę wypowiadającą konsens małżeński 
i czy nastąpił w sposób zasadniczy, to znaczy z wyklu-
czeniem innych możliwości.

Błąd mogący zakłócić wspólnotę małżeńską

Zdarzyć się może, że któraś ze stron wprowadza 
podstępnie współmałżonka w błąd, co do przymiotu 
swojej osoby, przez co wspólnota życia małżeńskie-
go może być poważnie zakłócona. Takie podstępne 
działanie powoduje, że umowa małżeńska między 
nupturientami jest nieważna. W praktyce oznacza to, 
iż jedna ze stron doprowadza do zwarcia umowy mał-
żeńskiej przy jednoczesnym podstępnym zatajeniu 
istotnego elementu małżeńskiego, który wpływa na 
przebieg związku. Możliwym jest, że strona wiedząc 
o tym, że np. jest niepłodna, świadomie zataja ten fakt, 
pragnąc tylko zawarcia związku. Z całą pewnością 
fakt płodności stanowi ważny element realizacji celów 
małżeńskich, stąd zatajenie przymiotu tak istotnego 
dla właściwego kształtu funkcjonowania wspólnoty 
małżeńskiej sprawia, że konsens jest nieważny. Z tej 
dyspozycji prawnej wynika troska, aby prawo stanęło 
w obronie strony, którą ktoś chciałby skrzywdzić. Trze-
ba tu jednak zaznaczyć, że wspomniana niepłodność 
sama w sobie nie stanowi podstawy do orzeczenia nie-
ważności małżeństwa stron. Ważnie zawarte zostaje 
małżeństwo, chociażby strona bądź strony były oso-
bami niepłodnymi, a o tym fakcie dowiedziały się po 
zawarciu małżeństwa, o ile fakt ten nie był świadomie 
i uporczywie zatajany przez którąś ze stron.

Należy podkreślić, że norma kanoniczna o świa-
domym wprowadzeniu w błąd celem skłonienia do 
zawarcia związku małżeńskiego jest nowym tytułem 
nieważności małżeństwa. W procesie kanonicznym 
mającym na celu orzekanie nieważności małżeństwa 
z tego tytułu, należy dowieść ponad wszelką wątpli-
wość, że któraś ze stron złośliwie dopuściła się zataje-
nia prawdy, co w efekcie wyraźnie wpływa na harmo-
nię wzajemnego życia małżeńskiego (...)  [  ]

Sprawy o orzeczenie nieważności 
małżeństwa w procedurze prawa 
kanonicznego (cz. IV)

osoby została wyrażona 
wola życia w małżeństwie. 
Jeśli strony i świadkowie 
potwierdzą fakt, że za-
istniał błąd co do osoby, 

małżeńskiej stwierdza się 
jej nieważność, wydając wyrok pozytyw-

ny. Zgodnie z procedurą kanoniczną wyrok I instancji 

Sprawy o orzeczenie nieważności 
małżeństwa w procedurze prawa 
kanonicznego (cz. IV)

[ Ks. dr Janusz Posadzy ] 
 



Od początku lat 70-tych ubiegłego wieku trwały 
przygotowania do wprowadzenia w sądach no-
wego systemu biurowości. Duży udział w jego 
wdrażaniu miała również Teresa Pruchniewicz 
– Starszy Inspektor ds. Biurowości Sądu Woje-
wódzkiego w Szczecinie. Przy okazji prowadzo-
nych kontroli zapoznawała pracowników sądów 
powiatowych w okręgu z podstawowymi zasada-
mi nowych metod. Z uwagi na dobrą znajomość 
języka niemieckiego, korzystano z jej pomocy 
przy tłumaczeniu instrukcji dotyczących zbioru 
kart selekcyjnych i tablic informacyjno – kontrol-
nych, uzyskanych z sądu w Senftenberg (NRD).

Postępami we wdrażaniu nowych metod zain-
teresowane było bardzo Ministerstwo Sprawied-
liwości, którego przedstawiciele wizytowali sądy 
eksperymentujące.

Z eksperymentami prowadzonymi w sądach 
okręgu szczecińskiego w Gryficach i Goleniowie 
zapoznawała się Felicja Myszurska z Departamen-
tu Organizacyjnego. Ocena wypadła pozytywnie.

Na początku czerwca 1974 r. zwołano w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości naradę szkoleniową 
z udziałem przedstawicieli tych „eksperymen-
tujących” sądów. Okręg szczeciński reprezento-
wany był przez Starszego Referenta ds. Nowych 
Metod Sądu Wojewódzkiego oraz Prezesa Sądu 
Powiatowego w Goleniowie Józefa Hrycaja. Nie-
które okręgi delegowały tylko reprezentantów 
jednego sądu, np. Rzeszów reprezentowany był 
przez Prezesa Sądu Powiatowego w Gorlicach 
Aleksandra Potockiego i Kierownika Sekretaria-
tu Leokadię Marszałek.

Uzyskany na naradzie materiał posłużył Mini-
sterstwu Sprawiedliwości do opracowania jednoli-
tego modelu organizacyjnego pracy sekretariatów 
sądowych oraz zmiany przepisów instrukcji sądo-
wej, a duszą tych prac była Felicja Myszurska, po-
siadająca w tym zakresie dużą wiedzę i doświad-
czenie.

Bardzo zaangażowany w proces unowocześ-
niania biurowości sądowej był też sędzia Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie Romuald Gilewicz, 
który przekazał uczestnikom narady cenne uwagi, 
a w przerwie zajęć przejął na siebie rolę przewod-
nika po Warszawie, okazując się błyskotliwym 
narratorem w opisywaniu zabytków architektury 
i najciekawszych historycznie miejsc stolicy.

Niezwykle ważne znaczenie miały rozmo-
wy w kuluarach, prowadzone w mniejszych 
grupkach. Zdobywano w ten sposób informacje 
o możliwościach nabycia niezbędnych materia-
łów do budowy tablic, oznaczników itd., o które 
na rynku było niezwykle trudno. Tak się złoży-
ło, że okręg szczeciński „pertraktował” z przed-

Kolejne rozdanie
Miłośnicy brydża nie mają ostatnio powodów do radości. 
Zarówno premier jak i lider zwycięskiego ugrupowania po-
litycznego krytycznie i w ostrych słowach wypowiedzieli 
się o dotychczasowych uczestnikach zmagań przy zielo-
nym stoliku. Zaniepokojenie spotęgował zamiar powoła-
nia przez rząd kolejnej instytucji o specjalnym przezna-
czeniu, której celem byłoby wyłapywanie nieuczciwych 
„brydżystów”. 

Blady strach padł na grono szczecińskich graczy, nikt 
bowiem nie miał wątpliwości, iż skończyły się czasy, gdy 
można było bezkarnie wyciągnąć asa z rękawa. Pojawiły 
się nawet głosy, iż asy będą od tej pory przydzielane uczest-
nikom turniejów na nieznanych nikomu zasadach przez 
speckomisarzy, powoływanych przez Ministra Sprawied-
liwości. 

Nic dziwnego, że prawnicy, aby wziąć udział w kolejnej 
już edycji Szczecińskiego Turnieju Brydżowego o Puchar 
Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, musieli zejść do 
podziemi, tym razem do piwnic budynku przy ul. Dwor-
cowej (dokładniejszego adresu nie podaję, by nie ułatwiać 
życia tropiącym brydżystów służbom specjalnym). Zdecy-
dowało się na to dziewięć par.

Obywatelski obowiązek nakazuje, pomimo czyhają-
cych na ujawnionych z imienia i nazwiska uczestników 
niebezpieczeństw, podać wyniki turnieju. Pierwsze miej-
sce zajęli Roman Ossowski i Piotr Dobrołowicz. O przysło-
wiowy włos – jednym punktem - wyprzedzili oni Judytę 
Michałowicz i Bogdana Tabora. Na podium znalazło się 
miejsce także dla Bartłomieja Sochańskiego i Przemysła-
wa Manika. 

Tym trzem parom osobiście pogratulował Wicedziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie Andrzej Zajda, 
wręczając okazałe puchary.

Opuszczając w pośpiechu miejsce zgromadzenia, uczest-
nicy turnieju rozglądali się ukradkiem na wszystkie stro-
ny, sprawdzając, czy nie nadchodzi speckomisarz lub inny 
osobnik w czarnym płaszczu i w kapeluszu (lub berecie) 
głęboko nasuniętym na oczy. Po chwili wszyscy zaszyli się 
ponownie w swoich kancelariach i pokojach sędziowskich, 
tak by w możliwie największym składzie dotrwać do kolej-
nej edycji brydżowych zmagań, zaplanowanych na jesień 
2006 roku. 

[ adw. Piotr Dobrołowicz ]
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stawicielami okręgu rzeszowskiego. Już w czasie 
formalnej narady Prezes Sądu Powiatowego w Gor-
licach Aleksander Potocki, zainteresował się roz-
wiązaniami zastosowanymi w Sądzie Powiatowym 
w Gryficach, a przede wszystkim możliwościami 
zakupu niezbędnych materiałów i w tym celu de-
legował wkrótce do Sądu Wojewódzkiego w Szcze-
cinie Kierowniczkę Sekretariatu Leokadię Marsza-
łek. Prezesowi Potockiemu zależało na zdobyciu 
zarówno cennych informacji, jak i zaopatrzenia dla 
podtrzymania pozycji i prestiżu sądu gorlickiego. 
Kierowany przez Niego sąd był bowiem bazą szkole-
niową i wzorcową dla całego okręgu rzeszowskiego, 
a Kierowniczka Sekretariatu Leokadia Marszałek 
szkoliła w zakresie nowych metod pracowników 
całego okręgu, w tym także z Sądu Wojewódzkiego 
z Rzeszowa.

Tutaj miał też miejsce zjazd prezesów sądów powia-
towych okręgu, na którym gospodarze prezentowali 
dorobek w zakresie ewidencji spraw w kartotekach 
selekcyjnych i wykorzystania tablic informacyjno 
– kontrolnych.

Prezes Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie Juliusz 
Rutkowski, wyraził przychylność dla tej współpracy, 
a nawet przydzielił swój samochód służbowy na wy-
jazd do sądów eksperymentalnych w Gryfi cach i Gole-
niowie. Wymiana informacji w tym przedmiocie była 
także kontynuowana w drodze telefonicznej. 

Rok 1975 jest początkiem reorganizacji administracji 
państwowej, która pociągnęła za sobą istotne zmiany 
w strukturze sądownictwa. Od drugiego półrocza tego 
roku utworzono cały szereg nowych sądów wojewódz-
kich. W miejsce sądów powiatowych powstały sądy 
rejonowe. W granicach okręgu szczecińskiego funk-
cjonowały następujące sądy rejonowe: w Goleniowie, 
Gryfi cach, Gryfi nie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, 
Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie i Świnoujściu.

Uprzedzając ten fakt Minister Sprawiedliwości za-
rządzeniem z 10.01.1975 r. wprowadził w pierwszym 
półroczu 1975 r. obowiązek prowadzenia przez sądy 
wojewódzkie i powiatowe kartoteki selekcyjnej oraz 
tablic informacyjno – kontrolnych w miejsce dotych-
czasowych repertoriów, ksiąg pomocniczych, zeszy-
tów kontrolnych i wykazów.

Prezes Aleksander Potocki, który darzył mnie sympa-
tią, a także chyba doceniał moje doświadczenie w pracy 
sądowej, wysunął propozycję – jak się wydawało – nie 
do odrzucenia. W związku z potrzebą zapewnienia 
doświadczonych pracowników na potrzeby przyszłe-
go Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu (w którego 
granicach po reorganizacji będzie znajdował się Sąd 
Rejonowy w Gorlicach) – Prezes Potocki zaproponował 
zarówno mnie, jak i Leokadii Marszałek, przejście do 
pracy w tym sądzie z możliwością otrzymania mieszka-
nia w Nowym Sączu. Nie skorzystałem jednak z tej pro-
pozycji. Później nurtowały mnie wątpliwości.  [  ]
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Sądy „eksperymentujące”
[ Remigiusz Hyży ] 

 

Leokadia Hyży 
– w latach 70-tych 

kierownik sekretariatu 
Sądu Rejonowego 

w Gorlicach

Zespół sędziów i pracowników Sądu Powiatowego w Gorlicach w ówczesnym okręgu rzeszowskim. 
Drugi od lewej w rzędzie osób siedzących: Aleksander Potocki - Prezes Sądu Powiatowego w Gorlicach; 

druga od prawej w górnym rzędzie: Leokadia Marszałek - kierownik sekretariatu tego sądu.
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Księga elbląska, zwana też Najstarszym zwodem prawa 
polskiego, stanowi najwcześniejszy spis polskiego prawa 
zwyczajowego. Zabytek ten pochodzi najprawdopodob-
niej z przełomu XIII i XIV w. Jest to prywatna redakcja 
przeprowadzona w języku niemieckim na potrzeby pań-
stwa krzyżackiego. Zwód zawiera m.in. przepisy mate-
rialne oraz przepisy regulujące postępowanie sądowe. 

Średniowieczny proces był jednolity dla spraw o cha-
rakterze karnym i cywilnym. Inicjowano go w drodze 
skargi wnoszonej przez uprawnionego oskarżyciela (po-
woda). Oskarżenie (pozew) składano przed właściwym 
sędzią. Jeżeli oskarżony (pozwany) nie był obecny przy 
wnoszeniu skargi, sędzia zarządzał jego zapozwanie. 
Zarządzenie sędziego wykonywał odpłatnie specjalny 
urzędnik sądowy, zwany komornikiem (kemmerer). 

Strona wszczynająca proces miała obowiązek wyposa-
żyć komornika w strawę oraz w parę obuwia, ewentual-
nie zamiast obuwia można było komornikowi zapłacić 
20 fenigów. Buty lub pieniądze należały się komorniko-
wi, gdy osoba wezwana mieszkała w innej wsi lub opolu 
niż komornik, jeżeli w tej samej wsi, komornikowi nale-
żało zapłacić jedynie dwa fenigi. W razie gdy oskarżony 
nie stawił się na wyznaczony termin rozprawy, sędzia 
nakładał na niego karę sześciu grzywien i ponownie 
wzywano go przez komornika. Brak stawiennictwa na 
drugim terminie skutkował powtórną karą w wysoko-
ści sześciu grzywien. Jeżeli oskarżony nie stawił się i na 
trzeci termin rozprawy, oskarżyciel uzyskiwał potwier-
dzenie swojego roszczenia. Sędzia w takim wypadku 
skazywał oskarżonego na odpowiednie kary sądowe 
i zasądzał koszty oskarżyciela. Niestawienie się na sąd 
mogło być usprawiedliwione jedynie chorobą, uwięzie-
niem lub służbą książęcą. Przeszkoda musiała być jed-
nak dowiedziona zeznaniami dwóch świadków. 

Jeżeli oskarżono przed sędzią osobę, która była przy 
tym obecna, sędzia nakazywał jej odpowiadać. Oskarżo-
ny nim przystąpił do odpowiedzi musiał zdjąć kapelusz 
i chustę, którą mógł mieć wokół szyi oraz odłożyć kij lub 
laskę, jeżeli je miał. W razie uchybienia powadze sądu 
oskarżony płacił tzw. karę trzystu. Oskarżonemu, który 
podnosił, że był niewinny, sędzia stawiał pytanie, czy 
ma na to świadków, a gdy ten potwierdził, nakazywano 
mu podać ich imię. Oskarżyciel, który zgodził się na po-
wołanie świadków, a następnie zmienił zdanie i zarzucił 
im, że „są oni kupieni bądź wszyscy, bądź któryś z nich” 
mógł stanąć do pojedynku (na Sąd Boży) ze świadkiem, 
którego jako pierwszego oskarżył.

Prawo nakazywało w określonych sprawach powoły-
wać oznaczoną ilość świadków. Przykładowo, w sprawie 
o zranienie lub pozbawienie życia napastnika w ramach 
obrony koniecznej napadnięty uwalniał się od odpo-

wiedzialności, jeżeli przedstawił sześciu świadków, zaś 
w sprawie o kradzież siana można było odeprzeć zarzut 
przedstawiając dwóch. Świadkowie składali przysięgę 
według roty „o co oskarżyciel obwinia, jest on (oskar-
żony) niewinny. Tak mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż”. 
Następnie miał świadek „położyć dwa palce prawej ręki, 
to jest palec znajdujący się przy kciuku i palec środkowy, 
na nodze krzyża. W wypadku, gdy położył palce gdzie 
indziej, to upadał (w zeznaniu)”.

Jeżeli oskarżony twierdził, że był niewinny, a nie 
mógł powołać świadków, sędzia nakazywał oskarżone-
mu stoczenie pojedynku (Sądu Bożego). Chłopi pojedyn-
kowali się na kije, zaś rycerstwo na miecze. Gdy rycerz 
oskarżał chłopa musiał też walczyć na kije. Stronom 
pojedynku posypywano włosy popiołem, by ze zranio-

nej głowy krew nie zalewała oczu i nie przeszkadzała 
w walce. Strony wyposażane były także w tarcze. Wal-
czono do chwili, gdy strona uznała, że przegrała pojedy-
nek lub została w nim pokonana. Jeżeli przegrał oskarżo-
ny, musiał zapłacić stosowną karę, zaś oskarżyciel, gdy 
nie odniósł zwycięstwa, nie płacił żadnej kary. Konse-
kwencją przegranego pojedynku przez oskarżonego mo-
gło być też ukaranie go śmiercią, chyba że powołał on 
odpowiednią liczbę współprzysiężców zaklinających 
się, iż oskarżony był niewinny. Do pojedynku można 
było powołać zastępcę. Sytuacja taka miała miejsce naj-
częściej wtedy, gdy różnica stanu między stronami była 
wyraźna. Nie wypadało bowiem panu walczyć z włas-
nym chłopem osadzonym w jego dobrach.

Jeżeli oskarżony z jakichś powodów nie mógł stanąć 
do pojedynku, sędzia zarządzał próbę żelaza lub wody 
(ordalia). Próba polegać mogła na przejściu po rozżarzo-
nym, wcześniej poświęconym żelazie lub konieczności 
jego przeniesienia w dłoniach. Stopy lub dłonie opatry-
wano woskiem. Jeżeli po trzech dniach nie było popa-
rzeń i rany goiły się dobrze, oskarżony wygrywał proces. 
Sędzia chcący zakończyć sprawę w tym samym dniu 
mógł zarządzić próbę wody. Skrępowanego oskarżo-
nego pławiono, gdy tonął uznawano go za niewinnego. 
Woda uprzednio pobłogosławiona przez kapłana jako 
„żywioł czysty” przyjmowała niewinnego. Wyrok sądu 
kończył sprawę, gdyż apelacji jeszcze nie znano. Egze-
kucja była szybka, chyba że przegrany dał rękojmię, iż 
wyrok wykona.

Powyższy zarys procesu średniowiecznego pozwala 
uznać, że rządziły nim: skargowość, kontradyktoryj-
ność, ustność, jawność, dyspozytywność, formalizm 
i jednoinstancyjność. Współczesny proces jest w swych 
zasadach o wiele bliższy procesowi średniowiecza niż 
z okresu nowożytnego, w którym dominowała zasada 
inkwizycyjności postępowania. [  ]

Średniowieczny proces 
w zwyczajowym prawie polskim 

 [ Dr Marek Tkaczuk ]
Katedra Historii Prawa, 
Wydział Prawa i Administracji US



Brak jest wprawdzie specjalnych wymagań usta-
wowych w odniesieniu do treści procesowego 
oświadczenia o potrąceniu, jednakże zarzut taki 
musi być jednoznaczny i wymaga wyraźnego wska-
zania wysokości wierzytelności przedstawianej do 
potrącenia. Wobec doniosłości skutków potrącenia 
należy wykluczyć możliwość składania oświadcze-
nia o potrąceniu w sposób dorozumiany.
 

wyrok SA w Szczecinie z dnia 13.10.2005 r., 
sygn. akt I ACa 324/05

Odnosząc przedstawione wyżej zapatrywania praw-
ne do realiów niniejszej sprawy stwierdzić zatem 
w pierwszej kolejności trzeba, iż zrzeczenie się za-
rzutu przedawnienia poprzez przyznanie istnie-
nia wierzytelności w drodze potwierdzenie salda 
nie jest wyłączone. Ocena, czy w danym przypad-
ku czynność taka wyczerpuje dyspozycję art. 117 
§ 2 kc., wymaga wszakże zbadania na tle okolicz-
ności konkretnej sprawy, czy działanie dłużnika 
skierowane było na wywołane skutku zrzeczenia 
się tego zarzutu. 

wyrok SA w Szczecinie z dnia 17.02.2005 r., 
sygn. Akt I ACa 13/05

Jeżeli chodzi natomiast o rozstrzygnięcie, jakiego 
rodzaju umowa łączyła strony, to Sąd Apelacyjny, 
dostrzegając rozbieżności występujące w tej kwe-
stii w judykaturze i doktrynie, stoi na stanowisku, 
iż w sytuacji, gdy – tak, jak w niniejszej sprawie 
– zobowiązanie powodów polegało na wykonaniu 
niemal całego zadania inwestycyjnego zleconego 
pozwanemu do realizacji przez inwestora, a zada-
nie to miało niewątpliwie charakter robót budow-
lanych, to fakt, że umowa została zawarta przez 
wykonawcę z podwykonawcą, nie stoi na prze-
szkodzie do potraktowania kontraktu jako umowy 
o roboty budowlane.
 

wyrok SA w Szczecinie z dnia 14.09.2005 r., 
sygn. akt I ACa 222/05

Rozstrzygnięcie sprawy zapadło w okolicznościach 
wyznaczonych normą art. 88 ust. l ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karty Nauczycielskiej; w myśl treści 
tego przepisu nauczyciel ma prawo przejść na emery-
turę po wykazaniu 30-letniego okresu zatrudnienia, 
w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym cha-
rakterze, lub 25-letnigo okresu zatrudnienia, w którym 
przez co najmniej 20 lat wykonywał pracę w szczegól-
nym charakterze w szkolnictwie specjalnym — po roz-
wiązaniu na swój wniosek stosunek pracy oraz speł-
nieniu pozostałych warunków prawnych. Istotnym 
w sprawie było, że wnioskodawca nie domagał się 
przyznania emerytury nauczycielskiej lecz ustalenia 
- w oparciu o przepis art. 189 k.p.c. - prawa do sporne-
go świadczenia, przy czym skarżący zdefi niował inte-
res prawny w żądaniu ustalenia prawa do emerytury. 
Tymczasem w sprawach z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych wyroki ustalające w oparciu o  przepis art. 
189 k.p.c. występują wyjątkowo i tylko wówczas, gdy 
przepis tak stanowi, zaś sąd ubezpieczeń społecznych 
w trybie rozpoznania odwołania od decyzji organu 
rentowego zasadniczo przyznaje konkretne świad-
czenie lub określa jego wysokość. Przepisy prawa 
materialnego statuujące prawo do określonego świad-
czenia z ubezpieczenia społecznego mają odrębny byt 
prawny w stosunku do normy prawa procesowego, art. 
189 kpc i jako takie regulują prawo do konkretnych 
świadczeń (emerytury, renty, zasiłku itp.) wykluczając 
możliwość dochodzenia roszczeń pośrednich, z tymi 
prawami związanych. Ubezpieczony, wnosząc zatem 
odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy 
i dotyczącej przedmiotu określonego w treści art. 476 
§ 2 pkt 2 kpc mógł jedynie zgłosić żądanie przyznania 
prawa do świadczenia. Odrębną natomiast kwestią bę-
dzie, czy zostanie uruchomiona realizacja tego świad-
czenia. W okolicznościach sprawy żądanie ustalenia 
prawa na przyszłość było tym bardziej nieuzasadnio-
ne, że ubezpieczony domagał się emerytury nauczy-
cielskiej, przy czym norma art. 88 ust. l ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczycielskiej konkrety-
zuje przesłanki nabycia tego prawa do emerytury, za-
tem wykluczony jest stan, gdy bez spełniania jednej 
z normatywnych przesłanek strona będzie dochodziła 
ustalenia prawa na przyszłość. 
 

wyrok SA w Szczecinie z dnia 10.08.2005 r., 
sygn. akt III AUa 468/05

Orzecznictwo 
Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie
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[ Para–Graf ]

Bez wątpienia instytucja, którą zajmiemy się dzisiaj 
jest osiągnięciem prawotwórczym na miarę XXI wie-
ku. Ten fundament nowoczesnego prawa to skarga 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocne-
go orzeczenia. Oto ustawodawca mówi nam wszyst-
kim: Tak, wiem, w obrocie prawnym funkcjonują wy-
roki i postanowienia kończące postępowanie, które są 
niezgodne z prawem. Nie martwcie się, teraz możecie 
to zmienić, pod warunkiem jednak, że orzeczenie takie 
wyrządziło wam szkodę. Takie otwarte przyznanie do 
możliwych błędów budzi respekt, przywraca ludzką 
twarz prawodawcy, czyni go przyjaznym, jednym 
z nas. Ten komunikat niesie też inną treść, mniej op-
tymistyczną. 

Po pierwsze ustawodawca dokonał podziału orze-
czeń prawomocnych i niezgodnych z prawem na te, 
które wyrządzają szkodę i na te, które są nie-szkodli-
we. To już wyższa szkoła jazdy! Wykazywanie szkod-
liwości niezgodnych z prawem prawomocnych orze-
czeń! To tak jakby kazać udowadniać, że denat żył 
jeszcze zanim umarł. To zalatuje absurdem, aby przed 
sądem przekonywać sąd o szkodliwości niezgodnych 
z prawem orzeczeń sądu. Już widzę te uzasadnienia 
skarg, ale z jeszcze większą ciekawością oczekuję na 
uzasadnienia odmów przyjęcia ich do rozpoznania. 
Doświadczenia z kasacją dają nadzieję na prawdziwe 
perełki. To mistrzostwo w uzasadnianiu prostego ,,nie, 
bo nie” będzie musiało podlegać dalszemu doskonale-
niu, choć to wydaje się niemożliwe, aby można było 
jeszcze lepiej, mądrzej i z taką troską o praworząd-
ność i tak ukochaną przez wszystkich sprawiedliwość 
społeczną. Przy okazji, trochę mnie zastanawia, że 
kasację się ogranicza, a z drugiej strony wprowadza 
się inne, podobne środki zaskarżenia. 

Po drugie, orzeczenia wydają sądy, czyli sędzio-
wie. Ustawodawca ostrzega więc i stara się zapo-
biec skutkom niezgodnej z prawem twórczości tych 
właśnie osób. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
wyrok niezgodny z prawem wyda ktoś, kto po prostu 
prawa nie zna. Ustawodawca zakłada więc, że wśród 
sędziów są takie osoby. Skąd to przekonanie? Sam 
już nie wiem, co o tym myśleć... Zostawmy to, idźmy 
dalej. 

Skarga o stwierdzenie niezgodności przysługuje 
od orzeczeń, których w żaden inny sposób zmienić 
nie było można ani wcześniej, ani nadal. Ani apela-
cja, ani kasacja, nie mówiąc już o zażaleniu. Wzno-
wienie postępowania też nie. Należy przyjąć, że 
podstawę uwzględnienia skargi może stanowić tylko 
taka niezgodność z prawem, która nie jest podstawą 

apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie po-
stępowania, no i oczywiście nie chodzi o nieważność, 
bo tę sąd bierze pod uwagę w każdym stadium postę-
powania (chociaż nieraz tylko w granicach zaskarże-
nia). Czy tu ustawodawca nie przesadził? Posądzanie 
sądów o umiejętność wydania wyroków z takimi 
fi nezyjnymi wadami ociera się o naiwność. Do tego 
trzeba by wprowadzić osobny przedmiot na aplikacji 
„wydawanie orzeczeń naruszających prawo w sposób 
rażąco rażący z naruszeniem podstawowych zasad 
porządku prawnego, konstytucyjnych wolności albo 
praw człowieka wyrządzających szkodę stronie”. Za-
stanawiam się, czy mamy odpowiednich nauczycieli, 
podręczniki, no i patronów. Ale to nie moje zmartwie-
nie. Oczywiście nie można wykluczyć, że znajdą się 
samorodki, które bez takiego przygotowania sprostają 
zadaniu, ale czy to wystarczy, aby nowa instytucja ob-
jawiła się w pełnej krasie. Ci, z którymi rozmawiałem, 
mówili żebym się nie martwił. „Dadzą radę”, twierdzi-
li. Pozostaje czekać. 

Omawiana instytucja wprowadza implicite, co 
prawda, ale jednak inne, równie przełomowe rozwią-
zania. Otóż po upływie dwóch lat od uprawomocnie-
nia, takiego orzeczenia skarżyć nie można. Inaczej 
mówiąc wiek robi swoje, nie pomoże nawet ogromna 
szkoda ani skala naruszeń prawa. Dwa lata to niedu-
żo, szybko miną, a wtedy sprzeczny z prawem wyrok 
może przechadzać się wspólnie z takim samym po-
stanowieniem i straszyć egzekucją. Można go będzie 
spotkać w uczonych glosach i naukowych rozpra-
wach. Może nawet stanie się podstawą innych orze-
czeń. Chyba, że ustawodawca powoła do życia skargę 
na niezgodny z prawem prawomocny wyrok lub po-
stanowienie, który wyrządził stronie szkodę, od któ-
rego nie przysługuje taka skarga. Nie traćcie nadziei, 
to jest możliwe, a tymczasem jeżeli uważacie, że to co 
przeczytaliście jest niezgodne z prawem...

Niezgodność...



Zeszłej zimy, kiedy nagle choroba do Niej powróciła, 
nikt z nas nie wierzył, że potrzeba napisania tego teks-
tu nadejdzie tak szybko. Opisanie Jej w kilku słowach 
jest zadaniem niemożliwym, bowiem barwna osobo-
wość Aluni wymykała się jednoznacznym ocenom. 
Alunia była znana ze znakomitego poczucia humoru, 
więc gdyby sama miała o sobie napisać z pewnością 
byłby to tekst przyprawiony paroma krotochwilami. 

Była osobą niezwykłą. Jest faktem powszechnie zna-
nym, że miała w życiu czas trudny, kiedy zmagała się 
ze słabościami. Chętnie nam o tym opowiadała. Może 
ku przestrodze... Dla nas zawsze była cudownym i mą-
drym przyjacielem i wielkim autorytetem. Zawsze 
chętnie dzieliła się swoimi bogatymi doświadcze-
niami zawodowymi. Młodzież aplikancka w każdej 
chwili mogła liczyć na jej pomoc i wsparcie. 

Urodziła się w Poznaniu, tam też się wychowała 
i wykształciła. Potem, założywszy rodzinę, trafi ła 
do Szczecina i najpierw zrobiła tu aplikację sądową 
a później adwokacką; taka wówczas była droga do 
palestry. W czasie aplikacji pojawili się na świecie jej 
dwaj synkowie: Mikołaj i Cyryl. Przez wiele ostatnich 
lat prowadziła kancelarię przy ulicy Chodkiewicza 
i była tam człowiekiem – instytucją. Okoliczne dzieci 
zwyczajowo przychodziły do Niej na dyżury, by w za-
mian za zaniesienie listu na pocztę bądź inną fatygę 
dostać słodycze czy drobne kwoty pieniężne. Niektóre 
z tych dzieci, dzięki tej pomocy, przestały kraść. Ala 
dawała im nadzieję na lepsze jutro. 

Klienci uwielbiali Alunię za niezwykły dar uspoka-
jania najbardziej przerażonych i zagubionych. Wielu 
traktowało wizyty u Niej jako swego rodzaju terapię. 
Podczas dyżurów kancelaria pękała w szwach. Prócz 
tego miała jeszcze czas na pracę pro bono, na pomoc 
ofi arom przemocy rodzinnej, którym doradzała w Sto-
warzyszeniu Erka. 

Alunia była prawdziwą Poznanianką i nie tylko me-
tryka była tego świadectwem. Fantastycznie orga-

nizowała pracę i swój świat dookoła. Anegdotyczne 
były Jej przygotowania do podróży, w Jej torebce było 
wszystko: od pilniczka po sweterek na chłody, piguł-
ki przeciwbólowe, torbę na zakupy i czapkę w żółte 
paski. Oczywiście wszystko, oprócz czapki, której 
nie pożyczała, przydawało się głównie przyjaciołom 
w potrzebie. Zawsze przygotowana była na przyjęcie 
gości, na deszcz, na zimę, na dobre i złe czasy. W po-
dróży była zupełnie niezastąpiona jako kwatermistrz, 
kierownik wycieczki i kulturalno - oświatowa oczy-
wiście. Nie znała się tylko na mapie, ale przecież „no-
body is perfect”. 

Alunia wiele w życiu przeszła a jednak hołdowała za-
sadzie, by nie przejmować się drobiazgami i cieszyć 
każdym dniem. Zarażała nas swoim optymizmem. Do 
samego końca wierzyła, że wygra z ciężką chorobą. 
My wierzyliśmy razem z Nią. 

Ci, który odprowadzali ją 7 października, jeszcze raz 
zobaczyli, jak wiele znaczyła dla wielu. W tłumie byli 
i prawnicy, i skazani, i kobiety, i dzieci z Erki. I jeszcze 
Mateusz, chłopiec z kamienicy, w której miała kance-
larię, przyhołubiony lata temu. I mnóstwo młodzieży, 
której pełny był dom Jej i jej męża Stasia. 

Tylko Jej pasowały wściekle czerwone włosy ostrzy-
żone na zapałkę i zielone paznokcie. W nieprawdo-
podobnym tempie przemieszczała się po korytarzach 
sądowych z szerokim uśmiechem, który miała dla 
wszystkich. Miała też niepospolite serce, język gięt-
ki i cięty. Dowcipy i anegdoty sądowe opowiadała 
w ilościach hurtowych. Dla każdego miała coś w za-
nadrzu, a to dobre słowo, a to żart. Nawet w szpitalu, 
kiedy już znikała pod kołdrą, pod koniec choroby, 
swych gości nadal odprowadzała do drzwi celnymi 
bon-motami. 

Taką Alunię pamiętajmy.

adw. Agnieszka Wardak
adw. Karolina Ława - Stankiewicz 

W dniu 30 września 2005 r. odeszła od nas na zawsze nasza Koleżanka i Przyjaciółka – Alina Marecka–Denis 

Alunia
bardzo osobiste wspomnienie 
o adwokat Alinie Mareckiej-Denis




