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Wieści egzaminacyjne
Koniec roku 2005 był w korporacjach
adwokackiej i radcowskiej wyjątkowo
gorącym okresem.
W obydwu szczecińskich izbach
prawniczych zorganizowano bowiem
w tym czasie egzaminy końcowe dla
aplikantów, które poprzedziły egzaminy konkursowe na aplikacje.
I tak, w dniach 15-17 oraz 29 grudnia 2005 r. zmagania z komisją egzaminacyjną Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie i obszernym
materiałem zakończyło z powodzeniem ośmioro szczecińskich aplikantów adwokackich:
- Agnieszka Grabiec,
- Monika Łyczywek,
- Marcin Kładny,
- Piotr Kotﬁs,
- Piotr Królikowski,
- Kacper Matlak,
- Michał Marszał oraz
- Przemysław Wiaczkis.
Nieco później, bo w dniach 19-21
grudnia 2005 r. do egzaminów przystąpili aplikanci radcowscy. Także i w
tym przypadku, komisja egzaminacyjna Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie nie dostrzegła nikogo,
kto nie zasługiwałby na miano „mecenasa”. Zamówienia na togi z niebieskim żabotem złożyli:

- Adam Amernik,
- Marcin Filipowicz,
- Agnieszka Jarosz-Walas,
- Tomasz Kaczarewski,
- Piotr Kodymow,
- Maciej Konwisarz,
- Radosław Korniluk,
- Alicja Kujawa,
- Eliza Nahajowska-Miłosz,
- Zbigniew Olech,
- Beata Partyka,
- Izabela Piskor,
- Bolesław Stachura,
- Paweł Szcześniewski,
- Justyna Wojciechowska,
- Paweł Zawistowski.
Tak znaczący, jak na warunki szczecińskie, przypływ wykwaliﬁkowanej
siły do korporacji prawniczych nie
zniechęcił osób, które swoją przyszłość upatrują w wykonywaniu zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2005 r. egzaminy konkursowe na
obydwie aplikacje przebrnęło łącznie
38 osób, z czego z wnioskiem o wpis
na listę aplikantów adwokackich wystąpiły 23 osoby:
- Tomasz Bąk,
- Magdalena Cwynar,
- Krystian Drapiński,
- Agnieszka Dziśko,
- Piotr Gawora,
- Żaneta Gibowska,

- Krzysztof Gurbin
- Konrad Jarosz,
- Robert Kaliński,
- Ewelina Krzyżanowska,
- Artur Leśniak,
- Katarzyna Łopatto,
- Piotr Łuczak,
- Martyna Maciejewska,
- Paweł Mucha
- Piotr Paszkowski,
- Paweł Pawłowski,
- Joanna Podwójci,
- Patrycja Siewier,
- Anna Słowik,
- Agnieszka Stach,
- Krzysztof Tumielewicz,
- Agnieszka Węgielska–Śliwa.
Na liście natomiast aplikantów radcowskich I roku znalazło się 14 osób:
- Marcin Boczek,
- Grzegorz Chudyk,
- Anna Ciukaj,
- Marcin Fiszer,
- Mirosław Jońca,
- Grzegorz Krajewski,
- Rafał Malujda,
- Agnieszka Nowicka,
- Andrzej Oryl,
- Tomasz Podleśny,
- Marek Stawarczyk,
- Bartosz Stojecki,
- Marta Szmajda,
- Izabela Wojtkowiak.
Wszystkim gratulujemy! (red.)

W trakcie egzaminu adwokackiego... (fot. Marek Szczyciński)

Jak co roku od kilku lat - w styczniu br.
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zorganizowała Bal Adwokata.
Choć przygotowania podjęto już
w październiku ubiegłego roku (dobry
zespół muzyczny należy zarezerwować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem), tak naprawdę do końca nie było
wiadomo, czy bal się odbędzie. Organizacji balu towarzyszyła bowiem
– czasem sztucznie podsycana – atmosfera sensacji.
Odezwały się głosy ze środowiska
adwokatów (za i przeciw), a z czasem
dołączyły do nich media, zwabione
możliwością gry na emocjach (zresztą
– jak zawsze, z jednostronnym stanowiskiem).
Punktem zapalnym okazało się
miejsce przeprowadzenia balu, tj. Hotel „Atrium” w Szczecinie, choć lokum
to nie przeszkadzało nikomu przy organizacji ubiegłorocznego balu (patrz
„In Gremio” nr 2/2005) - z uwagi na
osobę właściciela.
Ponieważ organizator zawarł umowę o wynajem i organizację balu ze
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą hotel – wszelkie
powielane sensacje nie pokryły się z
prawdą, co ORA wyjaśniała zarówno
we własnym środowisku, jak i na łamach prasy, w odpowiedzi na publikacje „Głosu Szczecińskiego” z dnia
5 i 6 stycznia br., do których odsyłam
zainteresowanych.
Chcę zaznaczyć, że tegoroczny bal
– w ocenie uczestników - należał do
bardzo udanych. Zaproszony zespół
okazał się wprost rewelacyjny, bawił
nas świetną muzyką i imponował skalą głosu wokalistki. Od pierwszych
taktów muzyki uczestnicy gremialnie
wyszli na parkiet i praktycznie nie
opuszczali go do godz. 4 rano, nie dając zespołowi specjalnie wytchnienia.
A nie była to jedyna atrakcja balu,
bo przygotowano konkurs „karaoke”
(mikrofon krążył wśród uczestników
blisko półtorej godziny), był występ
zespołu tanecznego z przeglądem tańców latynoamerykańskich oraz nauką
salsy (z przyjemnością odnotowujemy,
że brała w nim udział zdecydowana
większość balowiczów). Jak co roku
dokonano też wyboru króla i królowej
balu oraz „wyprowadzano” z baru tzw.

Bal Adwokata (fot. Marek Szczyciński)

Bal Adwokata

„wściekłe psy” całkiem przyzwoitymi
zaprzęgami.
Bal udokumentowano kilkuset
zdjęciami, z których jedno prezentujemy na naszych łamach. Do zobaczenia
za rok!
Adw. Dorota Gutowska

Zapraszamy do zabawy
W sobotę 18 lutego 2005 w przedostatnią sobotę tegorocznego karnawału
w klubie Camarillo Jazz Club (Ratusz
na Starym Mieście, www.camarillo.
pl) odbędzie się I Bal Aplikantów.
Zaproszeni mogą czuć się wszyscy
aktualni szczecińscy aplikanci: sądowi, prokuratorscy, adwokaccy,
radcowscy i notarialni wszystkich
lat wraz z osobami towarzyszącymi.
Wydaje się, że będzie to znakomita
okazja do poznania się i oczywiście
szaleństwa w rytmie najpopularniej-

szych przebojów wszystkich dekad.
Stroje wieczorowe obowiązkowe!
Koszt zaproszenia dla jednej osoby
wynosi 90-100 zł w zależności od ilości
osób. XV-wieczne wnętrza lokalu są w
stanie pomieścić tylko 144 osoby, więc
liczba miejsc jest dość mocno ograniczona. W cenie zawarte są trzy ciepłe
dania serwowane przez obsługę przy
stolikach, bogaty szwedzki stół, wino
i wszelkie napoje bezalkoholowe. Na
miejscu bogato zaopatrzony barek.
Zgłoszenia i wszelkie informacje pod
numerem telefonu starosty I roku
aplikantów prokuratorskich Macieja
Krzyżanowskiego - 501-411-724. Zaproszenia można nabyć też bezpośrednio w Camarillo Jazz Club.
A zatem do zobaczenia na I Balu Aplikanta!
Aplikant prokuratorski
Maciej Krzyżanowski

Andrzej Zwara, adwokat Gdańskiej Izby Adwokackiej,
członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Nowe wyzwanie dla adwokatury
W latach osiemdziesiątych adwokatura zbudowała swój ogromny prestiż, podejmując
zadanie obrony praw człowieka zagrożonych
w państwie totalitarnym. W latach dziewięćdziesiątych nacisk na to zadanie osłabł, można
było nawet zauważyć, że adwokaci zaczęli unikać zajmowania się problemami społecznymi
oraz aktywnej działalności w sprawach wspólnych.
Trzy lata temu, gdy do Trybunału Konstytucyjnego
wpłynęły pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze, dotyczących
naboru na aplikację, samorząd adwokacki nie opracował projektu ustawy nowelizującej tę ustawę w celu
wprowadzenia nowocześniejszej regulacji. Stało się
tak pomimo, że po wejściu w życie obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r. przepisy ustawy – Prawo adwokaturze dotyczące naboru na aplikację adwokacką rzeczywiście nie realizowały w pełni norm zawartych w
ustawie zasadniczej. Ten problem można było zacząć
rozwiązywać wcześniej, gdy samorząd adwokacki
nie był jeszcze przedmiotem zmasowanych ataków
zarzucających blokowanie dostępu do zawodu i gdy
wśród młodzieży prawniczej nie panowała jeszcze
tak silna frustracja. Adwokatura popełniła wówczas
grzech zaniechania, nie projektując takiej ustawy
i nie podejmując działań zmierzających do rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą nowelizującą Prawo o adwokaturze poprzez wprowadzenie pełniej realizujących założenia Konstytucji, nowocześniejszych
zasad naboru na aplikację. Pojawiające się na zgromadzeniach organów samorządu głosy o potrzebie takiej
nowelizacji, były wówczas bagatelizowane.
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Ów grzech zaniechania zaowocował tym, że frustracja młodzieży prawniczej, która nie mogła znaleźć
miejsca na rynku, wywołana m. in. masową produkcją absolwentów przez uniwersyteckie wydziały
prawa, została wykorzystana w grze politycznej. Najłatwiej było skanalizować to niezadowolenie i frustrację, zagospodarować ich dążenia, wskazując młodym
ludziom drogę do wolnych zawodów. Dążenia te nałożyły się na trendy panujące w Unii Europejskiej (takie
jak liberalizacja rynku wolnych zawodów, ideologia

wolnej konkurencji) oraz na pojawiające się wśród elit
politycznych głosy, że samorządy wolnych zawodów
nie w pełni realizują powierzone im funkcje, że należy poddać je zewnętrznej kontroli.
Dokonane ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych
ustaw (Dz.U.05.163.1361) zmiany legislacyjne dotyczą
w zasadzie jedynie kwestii dostępu do zawodu adwokata i świadczenia pomocy prawnej. Nie obejmują one
ani ustroju adwokatury, ani nadzoru nad działalnością samorządu adwokackiego i wykonywaniem tego
zawodu zaufania publicznego, ani też sądownictwa
dyscyplinarnego. Nie można jednak mieć złudzeń, że
formułowane także w tych dziedzinach zarzuty wobec organizacji i działalności adwokatury oraz żądania zmian prędzej czy później nie zostaną przekute na
kolejne nowelizacje ustawy.
Co adwokatura powinna uczynić aby stawić czoło
tym wyzwaniom? Jak zbudować właściwe relacje samorządu adwokackiego ze strukturami władzy publicznej? Musimy postawić sobie pytanie, jak sama adwokatura może dziś zrealizować swe konstytucyjne
zadanie: zabezpieczyć zachowanie wysokiego poziomu pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów
i ich działanie w duchu zasad etyki adwokackiej.
Trzeba tu wyróżnić cztery szczegółowe zadania, stojące przed samorządem adwokackim.
I. Skoro znowelizowana regulacja ustaw Prawo o adwokaturze i o radcach prawnych dopuściła świadczenie pomocy prawnej przez osoby niezrzeszone w
samorządzie adwokackim lub radcowskim, trzeba
uświadamiać odbiorcom usług prawniczych różnicę
pomiędzy sposobem świadczenia pomocy prawnej
przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego
i prawników niezrzeszonych, podkreślać gwarancje
wynikające z przysługującego adwokatom immunitetu w zakresie nadużycia wolności słowa, związania
tajemnicą adwokacką i zasadami etyki, obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
obowiązku zapewnienia pełnomocnika substytucyjnego, niepołączalności wykonywania zawodu adwokata z wykonywaniem pracy podporządkowanej, nadzoru samorządowego i sądownictwa dyscyplinarnego.
Trzeba po prostu tworzyć markę zawodu adwokata.

II. Z drugiej strony trzeba wskazywać na niebezpieczeństwa dla potencjalnych klientów, wynikające
z korzystania z usług prawników niezrzeszonych,
podkreślać to, że ich niezależność i niezawisłość nie
jest w żaden sposób ustawowo zagwarantowana, że
osoby te mogą być przesłuchiwane na okoliczności
związane z udzielaną pomocą prawną, ich siedziba
może podlegać przeszukaniu, że prawnicy niezrzeszeni mogą pozostawać w stosunku pracy, który kreuje szereg zależności pomiędzy pracownikiem, jego
przełożonymi oraz pośrednio wszystkimi osobami pozostającymi w różnego rodzaju relacjach z pracodawcą. Prawników niezrzeszonych nie tylko nie wiążą
zasady etyki zawodu zaufania publicznego i nie podlegają oni nadzorowi w zakresie ich przestrzegania,
ale nie istnieje żaden mechanizm, który zapewniałby
posiadanie przez nich znajomości tych zasad, podobnie jak nie istnieje żaden mechanizm kontroli ich
kwaliﬁ kacji merytorycznych i moralnych. Jednakże
to poddani weryﬁ kacji egzaminu adwokackiego i nadzorowi samorządu adwokaci podlegają obowiązkowi
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, osoby
świadczące pomoc prawną poza zawodem zaufania
publicznego nie podlegają takiemu obowiązkowi.
III. Ponadto skoro zasadniczym argumentem mającym przekonać o tym, że samorząd adwokacki jest tylko hamulcem rozwoju usług prawniczych, jest brak
reakcji w postaci pociągnięcia do odpowiedzialności
dyscyplinarnej w niektórych przypadkach naruszenia etyki adwokackiej, trzeba przywrócić sądownictwu dyscyplinarnemu właściwy wymiar. Musi ono
rzeczywiście pełnić funkcje zapisane w ustawie, a reakcja organów dyscyplinarnych – w przypadku rażącego lub uporczywego nieprzestrzegania zasad etyki
adwokackiej - winna być niezwłoczna i proporcjonalna do wagi naruszenia, którego dopuścił się adwokat.
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IV. Konieczna jest także zmiana formuły szkolenia
aplikantów adwokackich, dostosowana do zwiększonej liczby kandydatów, przyjmowanych na aplikację.
Napływ większej liczby aplikantów stawia trudniejsze zadanie przed samorządem adwokackim jako podmiotem, na którym w ramach ustawowego podziału
zadań i kompetencji spoczywa ciężar kształcenia
przyszłych adwokatów, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym oraz, co nie mniej istotne,
wpajania im zasad etyki zawodowej. Pamiętać należy
też o tym, że szkolenie organizowane przez samorząd

dla aplikantów traktowane jest już dziś – a tym bardziej będzie traktowane w przyszłości – jako probierz
kwaliﬁ kacji merytorycznych, jakich wymaga się
i oczekuje od adwokata.
V. Trzeba też koniecznie przywrócić adwokaturze
wiarygodność i siłę oddziaływania w sferze społeczno-politycznej. Środowisko adwokatów musi znów
zacząć, tak jak w latach osiemdziesiątych, zabierać
głos w publicznych debatach nad tworzonym prawem
i w celu obrony praw i wolności obywateli w stosunkach z organami władzy publicznej. To jedyna droga do odbudowania prestiżu, stworzonego w latach
osiemdziesiątych odwagą i oﬁarnością tych adwokatów, którzy przeciwstawiali się władzy totalitarnej, nawet narażając się na represje. Adwokatura musi przestać obawiać się zabierać głos w sprawach publicznych
i włączyć się aktywnie w tworzenie sprawiedliwego
prawa z zachowaniem zasad prawidłowej legislacji.
Autor artykułu widzi ogromną przyszłość dla adwokatury właśnie w podjęciu przez nią trudu dbania
o jakość legislacji i zgodność stanowionego prawa ze
standardami praw człowieka, zawartymi w Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego, w wykorzystaniu na tym polu profesjonalnych kompetencji członków samorządu adwokackiego.
Jednakże aby przystąpić do skutecznej realizacji tego
trudnego zadania, adwokatura musi najpierw rozpocząć publiczną debatę nad jej przyszłością, podjąć
wyzwanie następujących wokół zmian i dokonać
wnikliwej oceny swego obecnego położenia oraz zewnętrznych uwarunkowań działalności adwokatów.
Adwokatura musi wziąć we własne ręce zarówno
projektowanie nowoczesnych rozwiązań legislacyjnych, pozwalających zachować ducha zawodu adwokackiego jako zawodu zaufania publicznego, nad
którego wykonywaniem nadzór sprawuje samorząd
i utrzymać wszelkie gwarancje niezawisłości i niezależności adwokatów, jak i prowadzenie konsultacji
społecznych przygotowujących zrozumienie i akceptację proponowanych rozwiązań. W żadnym wypadku nie możemy jednak biernie oczekiwać aż adwokatura zostanie postawiona przed faktem dokonanym
wdrożenia procesu legislacyjnego zmierzającego do
narzucenia samorządowi adwokackiemu rozwiązań
niweczących tradycję i dorobek adwokatury, sprzecznych z duchem naszego zawodu. [ ]

Przyczynek do
megalomanii polskiej
„Komornik” jest polskim kandydatem do nominacji do nagrody Amerykańskiej Akademii
Filmowej w kategorii najlepszy obraz nieanglojęzyczny. Jeśli ﬁlm Falka zostanie dopuszczony do oscarowego konkursu, można mieć
pewność, iż będzie dobrze zrozumiany przez
wielbicieli produkcji z Hollywood. Odbiorcy
dzieł z Fabryki Snów lubią bowiem obrazy „ku
pokrzepieniu serc”, w których wiara w dobrą
stronę człowieka nigdy nie gaśnie. A o tym
przede wszystkim jest „Komornik” – tak twierdzi Alicja Gancarz z ﬁlm.onet.pl
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Nie zamierzam popełniać kolejnej recenzji najnowszego ﬁlmu Falka. Chciałbym jednak podzielić się
z Państwem pewnym spostrzeżeniem - laureat gdyńskich Złotych Lwów pasuje do oskarowego panteonu
jak przysłowiowa „pięść do nosa”. Wiem, że to banalna
uwaga – dlaczego więc ten ﬁlm ma tak dobrą passę?
Triumfalny pochód przez portale internetowe, peany w prasie, deszcz krajowych nagród. Ale to jeszcze
za mało. Czas przecież, aby polski obraz zdobył laur
najwyższy – OSKARA. A może…to jednak dzieło wybitne? Niespotykana nigdy wcześniej tematyka, bieda
skonfrontowana z chciwością w majestacie prawa,
fundamentalne pytania o własną tożsamość. Wreszcie
– kondycja Polski współczesnej skupiona w soczewce
falkowskiej kamery. Reżyser, zapytany, czemu przez
dziesięć lat nie nakręcił żadnego ﬁlmu, odpowiada, że
nie znalazł przez ten czas scenariusza trafnie opisującego dzisiejsze czasy i dzisiejszych Polaków. Tym odkryciem jest więc „Komornik”.
Niestety - to dramat schematyczny, wbrew pierwszemu wrażeniu prosty. Przecież to jedynie pomysłowa
trawestacja postaci Scrooge’a! W dodatku w znany już
polskiej kinematograﬁi sposób odpowiedzialność bohatera zostaje, koniec końców, przerzucona na wszystko wokół, na naszą „zasraną rzeczywistość”. Pomijam
już kwestie merytoryczne, dość wspomnieć, że żaden
element egzekucji sądowej przedstawiony w ﬁlmie nie
znajduje pokrycia w przepisach.
W 1999 roku pojawił się w Polsce ﬁlm zbliżony tematyką do naszego hitu kinowego. On również został
przedstawiony członkom Akademii…i wygrał. „Charakter” holenderskiego reżysera Mike van Diema zdobył w 1997 roku Oskara za najlepszy ﬁlm nieanglojęzyczny. Akcja ﬁlmu rozgrywa się w Rotterdamie na
przełomie lat 20. i 30. W okazałym budynku należącym
do cynicznego i znienawidzonego komornika Dreverhavena dochodzi do tragedii: właściciel, postrach bie-

daków, ginie w niejasnych okolicznościach. Ostatnim,
który widział go żywym, był młody prawnik Jacob
Katadreuffe. Aresztowany pod zarzutem morderstwa
Katadreuffe, który okazuje się nieślubnym synem komornika, wyjawia przesłuchującym go policjantom
zadziwiającą historię swego życia. Na tak skonstruowanej osi fabularnej twórca zmieścił zadziwiający dramat psychologiczny. Choć komornik pojawia się w nim
zaledwie kilka razy, nie ma wątpliwości – to postać monumentalna, wręcz gargantuiczna. Cień Dreverhavena
stale towarzyszy nie tylko głównemu bohaterowi, nie
– on jest wyczuwalny w każdym z dusznych zaułków
wielkiego miasta. Nic dziwnego – ta postać istniała naprawdę, faktycznie była błogosławieństwem wierzycieli i zgubą biedoty. Ojciec Jacoba jest podły, jest straszny,
jest człowiekiem bezwzględnym - to oczywiste. Tak jak
jego WIELKOŚĆ. Kostyczna kreacja Jana Decleira buduje bohatera ponadprzeciętnego, mitologicznego.
Jak to się ma do naszego podwórka? Śmiem twierdzić, że pan Chyra miał już lepsze role. Tak jak „Symetria” jest ﬁlmem lepszym od „Komornika”, tak i Dawid
jest prawdziwszy od komornika Bohme. Lucjan zaś nawet się nie umywa do Dreverhavena. Holender był debiutantem ﬁlmu pełnometrażowego, Feliks Falk - jego
dinozaurem. Efekty, jakie osiągnęli są jakościowo tak
różne, że polskie aspiracje do Nagrody Akademii wydają mi się po prostu niedorzeczne.
Nie mogę jednak przejść do porządku dziennego nad
tym trywialnym pytaniem: „dlaczego więc…” Dlaczego
więc to „Komornik” jest lansowany? Czemu łaskawe
oko największych mediów nie spoczęło chociażby na
niezwykłym debiucie młodego reżysera przywołanej
już „Symetrii” - Konradzie Niewolskim? Bo to historia
uniwersalna? Zbyt kafkowska? Dziejąca się współcześnie, ale ponadczasowa? A jednak ta historia, inaczej niż
produkcja Falka, zaistniała w Ameryce, bowiem ﬁlm
otrzymał prestiżową nagrodę na festiwalu w Durgano.
Idźmy jednak dalej - mamy przecież „Pręgi”! Michał Żebrowski z nawiązką spłacający „wiedzmińską” kompromitację to za mało? Czy powieść „Gnój” i opowiadania
Wojciecha Kuczoka, stanowiące kanwę scenariusza,
Falk również uznałby za zbyt mało aktualne? Autorka
ﬁlmu - Magdalena Piekorz potraﬁła jednak zrobić z nich
pierwszorzędny kawał współczesnego kina. Cofając
się jeszcze dalej traﬁmy przecież na prawdziwą perłę
– „Edi” Piotra Trzaskalskiego z 2002 r. Laureat festiwalu w Cleveland (znowu Ameryka i amerykańscy akademicy) oraz festiwalu ekumenicznego towarzyszącemu
berlińskiemu MFF znalazł o wiele silniejszy oddźwięk
w Europie i na świecie niż „Komornik”. Dość zauważyć, że Trzaskalski został niejako „obarczony” mianem

Jakub Kiljan

pracownik kancelarii Komornika Sądowego Rewiru II
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie
student III roku prawa WPiA US

narodowej”. Cofnąć się więc nie sposób było. Raz rzuconą, kuszącą myśl o oskarowej walce należało podjąć.
Myślę, że twórcy uczynili to z duszą na ramieniu. Otóż
o „Komorniku” za granicą mało kto słyszał, prawie
nikt nie oglądał. W dobie globalizacji to przecież warunek „sine qua non”! Co prawda na naszym europejskim podwórku najnowszy ﬁ lm Feliksa Falka osiągnął
niezaprzeczalny sukces – został zakwaliﬁ kowany do
głównego konkursu na 56 MFF w Berlinie! Z Niemiec
do Stanów Zjednoczonych jednak strasznie daleko.
Wcześniej wspominane produkcje zaistniały za oceanem, „Komornik” - nie. Arcydzieła Wajdy, Hoffmana
i Polańskiego zasłużyły na nominacje, dzieło Falka
– nie. W dodatku, obserwując politykę przyznawania
Oskarów dla ﬁ lmów nieanglojęzycznych, łatwo zauważyć, że w ostatnich latach preferowane są kameralne
opowieści z rubieży naszej „globalnej wioski”. Filmy
irańskie, tureckie czy chińskie oferują historie nieznane ogółowi. Zanurzając zachodniego widza w zupełnie
obce kultury, obowiązkowo przyprawione szczyptą mitologicznego Orientu, oferują produkt paradoksalnie
uniwersalny. „Polskie piekiełko” nie ma żadnej z tych
cech.
Efekt? Kolejny raz, jak upiór z przeszłości, wyłania się
odwieczny motyw: „Słoń a sprawa polska…” [ ]

rys. Arkadiusz Krupa (Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)

polskiej odpowiedzi na Larsa von Triera! Lutkowi Danielakowi z „Wodzireja” znacznie bliżej do bohaterów
wyżej wspomnianych ﬁ lmów niż do Lucka Bohme. Ale
to jednak nowe dzieło jego twórcy jest nazywane nową
falą kina moralnego niepokoju. Nie mogę oprzeć się
wrażeniu, że skądinąd przyzwoity ﬁ lm Feliksa Falka,
padł oﬁarą naszej polskiej megalomanii. Z uwagi na
gorący czas wyborów i osobę głównego bohatera „Komornik” okazał się dla opinii publicznej prawdziwą
„gwiazdką z nieba”. O wiele bardziej alegoryczny, jeśli ma być brany na poważnie, niż „Pasja” Gibsona doskonale nadał się jako nośnik dowolnych myśli i idei.
Oczywiście z mojej perspektywy najważniejsze jest
użycie dzieła reżysera „Samowolki” jako najcięższego
z dotychczas wytoczonych dział w nagonce medialnej
wymierzonej w komorników. Faktycznie społeczna
recepcja ﬁ lmu jest w tym aspekcie zasadniczo jednoznacznie negatywna. Widzowie dość niefrasobliwie
i bez głębszej reﬂeksji przyjmują wykreowaną wizję
jako odzwierciedlenie rzeczywistości. Tym jednakże
martwić się powinni również przynajmniej sędziowie
i prokuratorzy - Państwa celuloidowi reprezentanci też
kryształowi w ﬁ lmie nie są... Nie to jednak jest dzisiejszym tematem. Cytowany, omawiany, opisywany, dyskutowany, przytaczany, rozpowszechniany - to wszystko nakręciło spiralę naszej duda-graczowskiej „dumy
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Marcin Przybysz, prawnik, członek zarządu
stowarzyszenia “Ius et Ratio”, prezes Centrum
Edukacji Prawniczej w latach 2001-2002

Przypadki
kliniczne
Non scholae sed vitae discimus...

Pod koniec stycznia br. minie pięć lat od przyjęcia przez
Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego uchwały powołującej do życia Studencką Poradnię Prawną. Uwzględniając fakt, iż poradnia
i powstałe na jej bazie Centrum Edukacji Prawnej zdołało w ciągu tego czasu wyrobić sobie solidną pozycję
w strukturze wydziału prawa oraz w pewnym stopniu
zmniejszyć dystans dzielący uczelnię od społeczności
lokalnej, w której działa, warto przyjrzeć się bliżej tak
ciekawemu zjawisku, jakim jest Centrum Edukacji
Prawnej, jak i genezie szeroko rozumianiego ruchu klinicznego.

Skąd się to wszystko wzięło?
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W literaturze poświęconej tzw. „prawniczemu nauczaniu klinicznemu” początki tego ruchu wiąże się
najczęściej z przemianami na amerykańskich wydziałach prawa na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego prekursorzy – prawnicy i wykładowcy uniwersyteccy dostrzegli potrzebę
zabrania głosu w sprawach gorąco wówczas dyskutowanych i wypracowania metod, które umożliwyłyby
zwiększenie choćby wpływu tej grupy zawodowej na
te zjawiska.
Bezpośrednim odzwierciedleniem tego trendu było
zakładanie tzw. klinik prawnych, które zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. Dla większości „szkół
prawa” kwestią prestiżu stało się założenie własnej
„kliniki”, w której najlepsi studenci nie dość, że udzielaliby porad prawnych interesantom, to dodatkowo,
w prowadzonych przez uczelnie periodykach, opisywaliby dostrzeżone przez siebie „złe prawo” bądź
wyjątkowo szkodliwe luki prawne. Należy tutaj podkreślić, iż w większości przypadków kliniki cieszące
się pewną autonomią w ramach wydziałów, zawierały
z korporacjami adwokackimi porozumienia mające
na celu wypracowanie spójnej metodologii nauczania
prawników ze szczególnym uwzględnieniem aspektu
wysokich standardów etycznych zawodu prawnika
(co zresztą powinno stać się przedmiotem odrębnego
artykułu) oraz zaangażowania młodych adeptów prawa w pracę pro publico bono. Warto wspomnieć w tym
miejscu, że w wielu działających dziś poradniach, jest

czymś zupełnie naturalnym społeczna praca aplikantów adwokackich, wykonywana w ramach odbywanej
aplikacji, niezależnie od zatrudnionych w niej pracowników naukowych i studentów ostatnich lat.
Nauczanie kliniczne to jednak nie tylko poradnie.
W Stanach Zjednoczonych, ale i w wielu krajach podlegających transformacji ustrojowej, do tej materii zaczęto zaliczać i inne dziedziny łącznie składające się na
„prawo interesu publicznego”. Ta dość specyﬁczna nazwa wyodrębniającej się powoli dziedziny nauczania
prawniczego odnosi się przede wszystkim do tego, czyj
interes jest reprezentowany przez prawników, a nie do
tego, jakiej gałęzi prawa w konkretnej sytuacji dotyczy. Jak jednak piszą Edwin Rekosh, Kyra A. Buchko,
Vessela Terzieva w publikacji „Pursuing the Public Interest - A Handbook for Legal Professionals and Activists”
wspólnym mianownikiem działań prawników interesu
publicznego jest „obrona interesów maluczkich”, czyli
reprezentacja osób dyskryminowanych ze względu na
stan majątkowy, pozycję społeczną czy inne cechy.
Dzisiaj, w ramach szeroko rozumianej i profesjonalnie
prowadzonej działalności klinicznej, mamy do czynienia zarówno ze świadczeniem pomocy prawnej dla powyższych osób, jak i przeprowadzaniem monitoringu
funcjonowania organów administracji publicznej oraz
edukacją prawną i obywatelską nieprawników (np. młodzieży lub więźniów w ramach tzw. programów „Street
law”). Inne ważne rodzaje tej działalności to tzw. litygacja strategiczna związana z reprezentowaniem indywidualnych osób przed sądami w precedensowych
sprawach, mających znaczenie dla całej społeczności,
organizowanie kampanii na rzecz korzystnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zmian prawnych,
jak również reprezentowanie poszkodowanych w różnych sprawach obywateli przed międzynarodowymi
organami (np. Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu czy Komitetem Praw Człowieka ONZ
w Genewie).

Polskie doświadczenia

Mimo że uniwersyteckie poradnie prawne zaczęły
powstawać w Polsce w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, należy przypomnieć, iż potrzebę położenia
większego nacisku na praktyczną naukę zawodu praw-

nika nie tylko o prawie, ale i o życiu, jako pierwsi dostrzegli nie Amerykanie po wojnie, ale Europejczycy
w okresie przedwojennym.
Prof. Czesław Znamierowski w artykule „O naprawie studjów prawniczych” z 1938 roku pisał: „(…) wymuszoną pomoc prawną (profesjonalnych pełnomocników) łatwo można zastąpić przez prostą instytucję,
o której myśl poddaje organizacja studjów lekarskich.
Jest pewna analogja, pełna komizmu i smutku, między
procesem sądowym, a chorobą. Są one podobne w tem,
że spadają nietylko na tych, którzy mogą bez wysiłku
zapłacić za pomoc. Ta właśnie analogja zwraca naszą
uwagę na kliniki uniwersyteckie i ambulatorja, jako na
wzór organizacyjny dla stworzenia pomocy prawnej,
bezpłatnej i małopłatnej”.
Nie ulega zatem wątpliwości, iż dynamiczny rozwój
klinik spowodowany został głównie przez niefunkcjonujący właściwie system pomocy prawnej, do którego
utworzenia władze Rzeczpospolitej zobowiązały się ratyﬁ kując m.in. Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (zwłaszcza jej Art. 6). Początkowo na
problem ten zwracały uwagę głównie organizacje pozarządowe (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka),
z biegiem jednak czasu problemy związane z dostępem
do pomocy prawnej, ale i możliwości, które w związku
z tym pojawiły się przed uczelniami prawniczymi, dostrzegli naukowcy.
Pomimo głosów poparcia udzielonych przez największe autorytety prawnicze w Polsce, zdania pojedynczych prawników na temat „idei klinicznej”,
zwłaszcza przedstawicieli korporacji adwokackiej
i radcowskiej (w tym w Szczecinie), były podzielone.
Co ciekawe, negatywnym opiniom związanym z obawami dotyczacymi jakości świadczonych przez studentów pod okiem adiunktów US porad, towarzyszyło
powszechne przekonanie o przeteoretyzowaniu coraz
to bardziej „masowych” studiów prawniczych. Trudno
było również przekonać adwokatów i radców, iż działalność poradni w przytłaczającej większości przypadków dotyczy osób, które ze względu na status materialny raczej nie przekroczyłyby progów profesjonalnych
kancelarii.
W chwili obecnej należy z satysfakcją stwierdzić,
iż „okres pionierski” polskie „kliniki” mają już za sobą.
Dzisiaj w Polsce fukcjonuje 14 uniwersyteckich poradni
prawnych współdziałających w ramach Fundacji Uniwersyteckich Poradnii Prawnych (www.fupp.org.pl)
i według ustalonych przez nią rygorystycznych standardów organizacyjnych. Większość (w tym szczecińskie Centrum Edukacji Prawnej) związanych jest
porozumieniami o współpracy z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich. Same za siebie mówią zresztą liczby.
Podczas, gdy profesjonalni pełnomocnicy deklarują, iż
prowadzą rocznie – poza sprawami karnymi - w sumie
około 12.000 spraw z urzędu (Ł. Bojarski, „Dostępność
nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka”, 2003, S. 52 i n.),
w samym tylko 2003 roku ilość spraw prowadzonych
przez uniwersyteckie poradnie prawne przekroczyła
liczbę 5.000 i z każdym rokiem jest większa.

O klinice szczecińskiej

Pierwsze rozmowy o utworzeniu w Szczecinie poradni
były prowadzone przy okazji zorganizowanego w naszym mieście przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Seminarium „Reforma Systemu
Edukacji Prawnej. Uniwersyteckie Poradnie prawne”
w maju 1998 roku. Tworzenie ram organizacyjnych
i przede wszystkim zapewnienie odpowiednich środków na funkcjonowanie trwało jednak parę lat. Nawet
po utworzeniu Centrum Edukacji Prawnej (bo tak nazywa się szczecińska klinika) w 2001 roku, pojawiały
się chwile kryzysowe związane z prozaicznymi potrzebami, a stawiające jego działalność pod znakiem
zapytania. Obecnie wydaje się jednak, że stanowiące
największe na całym uniwersytecie koło naukowe
Centrum (ok. 80 aktywnych studentów nadzorowanych przez 6 pracowników naukowych wydziału prawa), prowadzące oprócz poradni (jako przedmiotu nauczania) program edukacyjny dla młodzieży licealnej
„Prawo na co dzień”, zbyt mocno wrosło w strukturę
wydziału, aby móc z dnia na dzień zniknąć. Jest to poza
tym, na chwilę obecną, jedyne miejsce w naszej prawie półmilionowej aglomeracji, gdzie codziennie przez
8 godzin dyżurują osoby udzielające porad prawnych.
W roku ubiegłym poradnia udzieliła około 550 porad
pisemnych.
Dobrym znakiem jest powstanie, na podstawie Centrum, Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej
„Ius et Ratio” (www.iusetratio.org.pl) mającego skupiać już nie tylko pracowników wydziału, studentów
czy prawników, ale osoby zainteresowane wspieraniem
społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie.
Pierwszym sukcesem Stowarzyszenia było zorganizowanie w październiku 2005 roku, wraz z Helsinską
Fundacją Praw Człowieka, lokalnej edycji Festiwalu
„Prawa człowieka w Filmie”.
Chcielibyśmy, aby kolejnymi krokami było uruchomienie, wzorem np. krakowskiej Kliniki, własnego
czasopisma, jak również nawiązanie formalnej współpracy „kliniki szczecińskiej” ze szczecińskimi korporacjami prawniczymi. Pytanie, które należałoby sobie
zadać w kontekscie tej drugiej kwestii jest takie, czy
szczecińscy prawnicy (reprezentowani z jednej strony przez prawników – praktyków, mających na swoim
koncie bezprecedensowy sukces, którym jest miesięcznik In Gremio, a z drugiej przez władze i pracowników
wydziału prawa) są gotowi podjąć rozmowy na temat
przygotowania spójnej ścieżki edukacyjnej przyszłych
prawników, uwzględniającej szczególny charakter zawodu społecznego zaufania i odpowiedzialności prawników wobec społeczeństwa.
Inna sprawa wymagająca zastanowienia to podjęcie przez prawników współpracy z organizacjami tzw.
„trzeciego sektora”. Czymś niezrozumiałym jest prawie
zupełna nieobecność prawników w dyskusji o problemach lokalnej społeczności, czy też brak gotowości
bezinteresownego wsparcia ciekawych inicjatyw osób
niezwiązanych z prawem. Ufam, że również ta kwestia
z czasem ulegnie zmianie.
[ ]
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[ Paweł Grzegorz Pawłowski ]
aplikant adwokacki

Delikt terrorystyczny
i mój amerykański sen.
Nic nie jest niezmienne prócz przyrodzonych
i niezbywalnych praw człowieka.
Thomas Jefferson

14

Po ukończeniu studiów prawniczych wyjechałem do
USA. Spędziłem tam, z przerwami, dwa lata. Szybko
włączyłem się w kulturę i życie codzienne. Wyjeżdżając z Polski byłem poważnie zadłużony. Obawiałem
się, że może mi się nie udać i moja wyprawa zakończy się porażką ﬁnansową. Jednak miałem swoje marzenia: wyjście z ubóstwa i niezależność materialna
w Polsce.
Kilka dni po przyjeździe do USA zacząłem wierzyć, że mi się uda. Po tygodniu pobytu miałem przekonanie, że na pewno mi się uda i nic nie stanie mi
na przeszkodzie. Odkryłem, że „amerykański sen” to
nie mit, lecz rzeczywistość. I nie ma to nic wspólnego
z banałem słowotwórczym!
„American Dream” to przekonanie, że każdy może
spełnić swoje marzenia. Urzeczywistnić ten cel pozwalają ekonomia i prawo.
Podstawowym celem zachowań organizacyjnych
i indywidualnych jest sukces. Sukcesem muszą zakończyć się także zachowania organizacyjno-prawne państwa w walce z terroryzmem, takie jak: sankcje ekonomiczne, środki dyplomacji, represja karna
i sankcje cywilne.
Przebywałem w USA w czasie wrześniowych ataków terrorystycznych. Gdy rano, 11 września, wchodziłem do biura, w wiadomościach informowano, że
jakiś samolot uderzył w WTC. Po chwili na ekranie
telewizora zobaczyłem, jak nadleciał drugi (przeszły
mnie ciarki). Czułem wagę wydarzeń, ale nie spodziewałem się ich konsekwencji. Próbowałem się dodzwonić do domu, telefony były zablokowane. Po południu

główna ulica miasta turystycznego, gdzie pracowałem, opustoszała. Brak turystów oznaczał dla mnie
i dla wielu stratę pracy. Zadałem sobie wtedy pytanie,
a co z moim „amerykańskim snem”?
Ochrona moich marzeń to właśnie ta mozolna
i trudna walka z terroryzmem, kompleksowo i responsywnie zabezpieczająca moją i nie tylko moją
wolność, możliwości oraz bezpieczeństwo działania
w każdej sferze.
Pożądanym instrumentem prawnym na gruncie
walki z terroryzmem są roszczenia cywilne przyporządkowujące odpowiedzialność sprawcy czynu niedozwolonego (civil liability).
Pozew (writ), mający za przedmiot czyn terrorystyczny, można wnieść w jurysdykcji USA przeciwko:
1) każdej osobie popełniającej lub wspierającej akt terroryzmu,
2) każdej organizacji popełniającej lub wspierającej
akt terroryzmu,
3) każdemu państwu popełniającemu lub wspierającemu akt terroryzmu.
Charakterystyczna dla odpowiedzialności deliktowej
(tort) jest postawa prawna Amerykanina. Nieograniczona terytorialnie i podmiotowo odpowiedzialność
za łamanie praw człowieka tkwi głęboko w mentalności narodu. Każdy Amerykanin zdaje sobie sprawę, że
jego wolność daje mu możliwość pozwania każdego
podmiotu prawa o to wszystko, co mogłoby naruszyć
jego podstawowe prawa i bezpieczeństwo osobiste.
Konsekwentnie, w każdym środowisku amerykańskim, w którym pracowałem, normy bezpieczeństwa
człowieka miały pierwszeństwo przed jakimkolwiek
zyskiem i to – paradoksalnie - z ekonomicznej obawy
przed odszkodowaniami.
Odpowiedzialność za czyn terrorystyczny jest uregulowana w wielu aktach prawnych (statutes), które,

w zależności od szczegółowej kwaliﬁkacji zachowania
i narodowości podmiotów, stosuje się odpowiednio.
Formalna podmiotowość stron jest uregulowana wewnątrz USA i odnosi się także do immunitetów osób
pozwanych oraz suwerenności państwa pozwanego.
Znajomi mi Amerykanie, naturalizowani i już urodzeni w kraju, prezentowali dość kontrowersyjny pogląd, że Ameryka jest „matką narodów”, a Amerykaninem jest się nie tylko przez nadanie obywatelstwa, ale
przez to, że aprobuje się wartości związane z prawami
człowieka i przyjmuje określone postawy prawne.
„Matka narodów” stanowi regulacje międzynarodowej podmiotowości sprawców deliktów w akcie
Foreign Sovereign Immunities Act FSIA (1976), który
działa retroaktywnie i w myśl którego delikty, powstające wskutek aktów tortur i terroryzmu, podlegają wyłączeniu z międzynarodowych immunitetów
i suwerenności państwa.
Najważniejsze akty prawne regulujące „delikt terrorystyczny” to:
1. „Alien Tort Claims Act ATCA” z roku 1789 (sic!).
Na podstawie tego aktu, powód (plaintiff) musi udowodnić, że jest obcokrajowcem, a pozwany (defendant) odpowiada za złamanie praw narodów lub traktatów USA. Skutecznie prawo to zostało zastosowane
w 1980 r. przez Paragwajczyka (sprawa Filartiga v. Pena-Irala), który pozwał paragwajskiego policjanta odpowiedzialnego za śmierć jego syna wskutek tortur.
2. „Torture Victim Protection Act TVPA” z roku
1991. Powód musi wyczerpać tok instancji w kraju,
w którym zdarzenie miało miejsce. Powodem może
być obcokrajowiec, jak i obywatel USA. Pozwany
odpowiada za tortury lub pozasądowe zabójstwo (extrajudicialkilling). Pierwszy raz akt ten zastosowano
w 1992 roku w sprawie Ortiz v. Gramajo (obywatelka
amerykańska torturowana w Gwatemali).
3. „Antiterrorism and Effective Death Penaty Act
AEDPA” z roku 1996. Powodem może być tylko obywatel amerykański. Pozwanym jest państwo, inne niż
USA, które przez tortury, pozasądowe zabójstwo, sabotaż powietrzny, wzięcie zakładnika, dostarczanie
materiałów i pomocy, doprowadza do szkody na osobie lub jej śmierci.
Cywilna walka z terroryzmem to także zasądzone
odszkodowania:
1. 4.500.000.000,00 $, Kadic v. Karadic, (ATCA) wojna w Bośni i Hercegowinie;
2. 308.000.000,00 $, Carlson v. Iran, 2002 r., (TVPA)
- porwanie samolotu i torturowanie oﬁar;
3. 247.000.000,00 $, Flatwood v. Iran, 1998 r., (TVPA) –
zdetonowanie bomby przez zamachowca samobójcę w autobusie, śmierć 22-letniej studentki z USA;
4. 187.600.000,00 $, Alejandre v. Cuba, 1997 r., (TVPA)
– zestrzelenie przez kubańskie wojskowe samoloty
dwóch cywilnych samolotów;
5. 156.000.000,00 $, Boim v. Quarnic Literacy Institute, 2004 r.,(AEDPA) - śmierć nastolatka zastrzelonego w Izraelu (jego rodzina pozwała organizacje
charytatywne ﬁnansujące terrorystów);
Źródła:
Laweyrs Weekly USA 2005, Human Rights Now 2005,
Foreign Affairs 2001, Harvard Human Rights Journal 1999,
internet.

6. 41.000.000,00 $, Anderson v. Iran, 1997 r., (TVPA)
– porwanie w Bejrucie reportera AP, który jako zakładnik spędził 7 lat w więzieniu.
Jurysdykcja amerykańskich sądów i ich potężne zasoby ﬁnansowo-administracyjne są ogólnodostępne dla
oﬁar i ich rodzin bez względu na kraj pochodzenia
oﬁary. Szczególnym celem deliktu terrorystycznego
jest powstrzymanie i zniechęcenie do ﬁnansowania
terroryzmu. Odpowiedzialność organizacji znajduje
zastosowanie wobec banków, które przetrzymują aktywa terrorystów. Możliwość zgłoszenia sprawy i odnotowania jej w oﬁcjalnych rejestrach, w przypadku
obywateli państw o reżimach niedemokratycznych,
stanowi istotny element w realizacji międzynarodowych praw człowieka. Postępowanie w sprawach
cywilnych jest mniej uciążliwe dla oﬁary. W USA
kończy się ono najczęściej po kilku jednogodzinnych
rozprawach.
Wizyty w urzędach i sądach pamiętam jako jedne
z najprzyjemniejszych w moim życiu. Klimatyzowane
pomieszczenia, urządzone w pastelowych kolorach,
w których panuje nienaganny porządek i organizacja.
Bałem się dyskryminacji, ale urzędnik zapytał, czy
nie potrzebuję tłumacza i potraktował mnie jako równorzędnego z obywatelami amerykańskimi. Wszystkie główne urzędy administracji i sądy maja do dyspozycji tłumaczy wszystkich języków świata.
Orzeczenia cywilne podlegają wykonaniu poprzez
zatrzymanie środków ﬁnansowych i materialnych
pozwanego podmiotu. Wykonanie wyroku poza terytorium USA zależy od charakteru i woli jurysdykcji
określonego państwa i podpisanych umów. Faktyczna egzekucja wyroków nie jest aż tak skuteczna, jednakże Iran dokonał precedensu zobowiązując się do
wypłaty odszkodowania oﬁarom zamachu na Pan Am
Flight 103.
Międzynarodowym atrybutem odpowiedzialności
deliktowej jest możliwość składania pozwów również
przeciwko USA (sprawa więźnia z Guantanamo Bay
na Kubie, zatrzymanego w Afganistanie, Al Odah
v. USA, 2003 r., (ATCA).
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż doktryna uniwersalnej jurysdykcji (universal jurisdiction) wyprowadza z ATCA normy regulacji procesów globalizacji.
Przyrodzone i niezbywalne prawa człowieka są
w USA święte i niezmienne. Nikt nie może ich łamać,
a państwo pełni rolę strażnika, nie tylko w formie
ideologicznej, ale przede wszystkim prawnej, koncentrując się na zabezpieczaniu tych wolności, coraz
częściej na szerszą skalę.
A co do moich marzeń: po prostu amerykański sukces!
[ Termin: „delikt terrorystyczny” pozwoliłem sobie
wyprowadzić jako skrót myślowy dla odpowiedzialności cywilnej za akty terrorystyczne pod jurysdykcją
USA. ]
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Rumunia

Na nartach przez Parângul Mare

[ Robert Śledziński ]
prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
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Zima roku 1893. Andreas Berger, Niemiec Siedmiogrodzki, łowca niedźwiedzi, pokonuje samotnie na
drewnianych nartach ponad stukilometrową trasę
przez góry z Sibiu do Petrosani. Niedźwiedzie śpią w
gawrach, a ludzie w zasypanych śniegiem chatach.
Nikt jeszcze nie śmie wychodzić zimą w góry. W Polsce Schneider dopiero myśli o wejściu na nartach na
Howerlę (2058 m) w Czarnohorze (1894 r.). Stanisław
Barabasz dopiero 5 rok trenuje zjazdy w Tatrach.
Zima roku 2000. Piotr Szucki z Olsztyna (Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK) organizuje wczasy narciarskie w Parângu. Na wyposażeniu narty
z dziurką – Hagan’y, najnowsze Silvretty – wiązania
turystyczno – zjazdowe, moherowo – sztuczne foki
Ski-Trab, raki Salewa, skorupy Koﬂacha, kijki teleskopowe, butle gazowe, folie NRC, „ekstremalne”
śpiwory, łopaty lawinowe, piła dwuręczna do drewna, 2 siekiery, mnóstwo żarcia, kamera wideo, na
grzbietach goretex’y, pod nimi polary, pałerstredże,
okulary z ﬁltrami UV, etc... A Bergerowi wystarczało futro, zapałki i rewolwer.

Rycerze ski-alpinizmu
Klejnotem w koronie ww. wczasów jest Gosia Strycharczuk ps. Mongonia (przezwisko z mongolskiej
wyprawy Akademickiego Klubu Turystycznego
„Kroki” w 1995 r.). Mongonia to od wielu lat pierwsza
znana mi kobieta w dotychczasowym męskim gronie
rycerzy ski-alpinizmu. I to jak energiczna! W piątek
przyjechała do kraju na urlop z Londynu, w sobotę
zdecydowała się ruszyć do Rumunii, zamiast leżakować w Szczecinie. W poniedziałek siedzieliśmy już
razem w pociągu. W refugiu Agatat Gonia stworzyła
nam prawdziwy dom.
Nasz kierownik: Piotr Szucki. Najtwardsza Opoka Narciarstwa Polskiego. Nie ma chyba szczytu
w Tatrach, z którego nie zjechałby na nartach. Jego
dziełem są pierwsze polskie powojenne narciarskie
przejścia karpackich pasm górskich Czarnohory, Gorganów, Świdowca, Retezatu, Alp Rodniańskich, Suchardu. Niezrównany znawca ﬂory Karpat i rumuńskich cerkwi (patrz np. „Zabytki Mołdawii” jego pióra
w biblioteczce każdego szanującego się karpatczyka).

Poznaliśmy się na śladówkowym rajdzie „Wędrówki
Północy” na Suwalszczyźnie w 1988 r. Poręba posuwał tam na starych, drewnianych, szerokich nartach
i był łysy. Tak go zapamiętałem – błyszczącą łysinę
sunącą na drewniakach po polsko–sowieckiej granicy. Andrzej niezrównany ma dowcip i metody wychowawcze swojego potomstwa. Na co dzień żyje
w Warszawie.
Jasiu Marciniak. Gwiazda wyprawy w góry Suchard zimą 1997 r. Jeździ przezornie. Siła spokoju. Radomiak tkwiący korzeniami w warszawskim SKPB.
Mistrz w otwieraniu rumuńskich win, kosteczkowaniu żółtego sera i precyzyjnym dzieleniu czosnku.
Nikt lepiej niż on nie potraﬁ ł nosić i posługiwać się naszą olbrzymią lawinową szuﬂą. On to donióśł z potoku blisko 80% wypitej przez nas wody, co zważywszy
na konieczność nadania jej dużej energii potencjalnej,
było rzeczą wymagającą sporego wysiłku. Na wczasy
w Parângu przyleciał prosto z Chin, gdzie pracował.
By mógł ruszyć z nami, wyjazd przesunięty został o 3
dni. Okazało się że było to zabójcze dla:
Gumisia – naszego Wielkiego Nieobecnego. Na
parę godzin przed przesuniętym wyjazdem ujawniły
się bowiem okoliczności pracownicze, które zablokowały Maćka Martyńskiego w Szczecinie. Mimo, że
był już spakowany. Nieobecny ciałem, pozostał z nami duchem, tukiem czekoladowym i suchą kiełbasą.
Rozszabrowaliśmy bowiem to wszystko, co przygotował. Mnie w udziale przypadły rhovylonowe kalesony i gore Maćka. Co przyjęła Mongonia, zdradzić nie
mogę. Brakowało nam go straszliwie.

Chatka Baby Jagi

Wybitny smakosz i koneser płci niewieściej w jej nieprzykościstym wydaniu.
Boguś Stańczewski. Rocznik 39. Nieustraszony
Pogromca Piecyka. Jaka w Bogusiu drzemie zaklęta
siła i dobroć! Życzliwość, wyrozumiałość i opiekuńczość dla reszty ludzkości, kultura oraz doświadczenie czynią go niezastąpionym kierownikiem tras na
PTTKowskich Rajdach Tatrzańskich. Z urodzenia
i zamieszkania Bochniak (Bochnianin?). Nie masz
od niego lepszego strażnika ognia i osobnika bardziej
odpornego na dym. Jakby przez naturę wyposażony
został w gazmaskę zintegrowaną ze skórą.
Andrzej Poręba. Pierwszy Rębacz Rzeczpospolitej.
Siekiera furczała w jego dłoniach. Po drewno, jak na
polowanie, wyprawiał się na nartach. Z powalonymi
własnoręcznie choinami zjeżdżał potem z największych stromizn. Wszystko po to, by Boguś miał czym
palić w piecyku. Andrzej Poręba to poezja jazdy na
nartach. Zwłaszcza w głębokim śniegu. Najbardziej
fotogeniczny narciarz wszechczasów. Chętnie obsadzany przez reż. P. Szuckiego w rolach głównych ﬁ lmów: „Czarnohora 96”, „Suchard 97”, „Parâng 2000”...

Przerzut do Rumunii był nadspodziewanie szybki.
9.05 wyjazd pociągiem z Krakowa. 7.00 wysiadka
w Petrosani – centrum węglowego zagłębia. Stąd,
z doliny Jiu rumuńscy górnicy ruszyli parę lat temu
na Bukareszt. 7.30 siedzimy w busiku i za 10$ godzinę później przypinamy deski, ruszając na południe,
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w stronę głównej grani Parângu. Czerwony szlak wiedzie w górę doliny do Refugiu Agatat.
Podejście jest wyczerpujące. Zwłaszcza, że każdy
nad miarę objuczony. Wczasy w Parângu nie będą
klasyczną wędrówką z szałasu do szałasu. Agatat to
nasza baza wypadowa. Stamtąd będziemy już ruszać
na lekko. Dlatego nie bardzo dbałem o ciężar plecaka.
Na starcie w Krakowie ważył 42 kg. Trzeba go wnieść
tylko do refugiu.
Refugiu Agatat. 1675 m.n.p.m. Niezagospodarowany, samoobsługowy schron turystyczny, którego
odpowiednika próżno by szukać w polskich górach.
W podobnych spaliśmy w czasie AKTowskich wędrowniaków w Niżnych Tatrach (1986, 1989 r.) czy Wielkiej
Fatrze (1989 r.) na Słowacji albo w rumuńskim, nieodległym Fogaraszu (1996). Schron zbudował klub
turystyczny z Petrosani. Położony jest przy górnej granicy lasu, u kolejnego progu długiej doliny, sięgającej
mackami najwyższego szczytu tych gór – Parângul’a
Mare (2519 m). Miejsce odkrył Piotr latem 1999 r., gdy
penetrował okolice pod kątem zimowej wędrówki.
Refugiu Agatat wyglądem przypomina chatkę Baby
Jagi. Rolę kurzej stopki pełni olbrzymi, trzymetrowej
wysokości głaz. Ganek, przedsionek i izba z drewnianych bali nie mieszczą się jednak na nim. Stąd system
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wsporników i zastrzałów. Wchodzi się po drabinie
– w butach skorupowych i z kociołkiem wody to dość
trudna sztuka. Dlatego zamontowaliśmy sznurową
wyciągarkę. W izbie piec. Rozhajcowany przez Bogusia doprowadzał pomieszczenie do 13 °C w pierśnicy
(1,3 m wysokości) przy –7 °C, lub do 5 °C przy –17 °C
na dworze. O ile oczywiście wcześniej mieszkańcy
nie zostali wytruci dymem...
W izbie stół, piętrowa prycza. Na dolnej i górnej
półce zmieścić się może po 6 osób. Wtedy jest jednak
ciasno. Wygodnie jest na pryczy samoczwart. Obok
chatki niezamarznięty potok – żródło krystalicznie
czystej wody. Toaleta zaś w miejscu, które sobie wybierzesz i z jakim chcesz widokiem. Refugiu przez
pierwsze 4 dni przyszło nam dzielić z Rumunami.
Jedna czteroosobowa ekipa przeszła przez główny
grzbiet od łagodniejszej południowej strony. Na owe
czasy wyposażona była w sprzęt drogocenny, nawet
jak na nasze warunki (polary, gore, petzle, epigazy,
salewy). Przy średnich zarobkach w Rumunii na poziomie 120 USD, musieli to być bogacze. Druga ekipa
dotarła z Petrosani – przyczłapali łatać gliną chatkowy piecyk. Lecz skutek ich działań był raczej mizerny. Dymiło jak przedtem. Potem doszła jeszcze ekipa
z Klużu. Rumuni byli rewelacyjni.

Za pan brat z fokami
Narty i foki umożliwiają szybkie dojście tam, gdzie
byś po pas zapadł się w śniegu. Nikogo nie trzeba też
przekonywać, że zjazd na nartach jest z reguły szybszy niż człapanie na piechotę. Stąd deski w turystyce
zimowej wydają się niezastąpione.
Z refugiu Agatat Parâng stanął przed nami otworem. Góry leżące niegdyś na granicy Wołoszy i Siedmiogrodu są tatrzańskiego charakteru. Alpejska
rzeźba, polodowcowe kotły, jeziorka, okolica skalista, piętrowa roślinność, kosówka i limby. Całe ich
zatrzęsienie wokół naszej chatki. Pustać olbrzymia.
Turystyka zimowa dopiero raczkuje. Prócz chłopaków w chatce, w górach nie spotkaliśmy nikogo.
Tylko od południowej, łatwiejszej strony głównego
grzbietu trafiliśmy na ślad pojedynczego narciarza.
Pierwsze 2 dni Piotr potraktował aklimatyzacyjnie. Spacery doliną z próbami podejść na boczne
grzbiety, testowaniem jak zakłada się raki na stromiźnie. W górze doliny, na wysokości ponad 1800
m, odkopaliśmy kamienny, pasterski szałas – Stina
Rosiile. Na wszelki wypadek. Schodząc z gór zawsze
to bliżej.

Do refugiu zjeżdżaliśmy w ekstra śniegu. Kręciło się
bez problemów. Wyszły mi nawet pierwsze skręty telemarkiem.
Jest jednak lawiniasto. Nasz guru stawia diagnozę:
południowo – wschodnie stoki doliny, mimo, że apetyczne narciarsko, będą nam zakazane.

Parângul wzięty!
27 lutego, w niedzielę, wynoszą się ostatni Rumuni.
Gonia zbratała się z nimi wielce i tradycyjne dokonała wymiany koszulek... Ruszamy na najwyższą górę
- Parângul Mare. Po drodze, na wyższym piętrze doliny, mijamy w zaskakującym miejscu świeże lawinisko. Dwa dni temu go tu nie było. Utwierdza ono
w przekonaniu, że południowo – wschodnie stoki doliny nie są dla nas w tym roku.
O 14.30 jesteśmy na szczycie. 2519 m.n.p.m. Widoku żadnego. Już ostatnie 200 metrów w pionie
podchodzimy w chmurach. Wijździ niemożebnie. Ze
szczytu kawałek po grani, potem zjazd w nicość. W
chmurze, gdzie widoczność nie przekracza 20 m. Stok
nie jest nam obcy. Tędy podchodziliśmy na rakach.
Sporo lawirowania między kamieniami. Obsuwamy
się raczej równolegle niż klasycznie zjeżdżamy. Gdy
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trzeba zmienić kierunek robimy przekładankę. Jasiu
pod okiem Bogusia trenuje zjazd z czekanem. Urządzenie okazuje się przydatne. Da się skutecznie użyć.
Nagle zaskoczenie, gdy w połowie góry wypadamy
pod chmury, na krawędź wielkiego garnka polodowcowego kotła. Jakbyś wniknął pod pokrywkę olbrzymiego kociołka. Kierownik zsuwa się w skrętach na
jego dno, badając śnieg. Porębie i mnie jest już o wiele
łatwiej. Wiemy gdzie śnieg się zmienia. Gdzie mądrzej wykonać skręty. Zawsze wygodniej jechać jest
za kimś. Piotr rozstawia kamerę i na jego machnięcie
ruszamy. Idzie ładnie. Równo skręcamy. W połowie
zbocza jak na komendę ﬁkamy twarzami w podłoże.
Nieoczekiwanie zmienił się śnieg.
28 lutego między innymi brak wina wyrzuca mnie
i Gonię do Cabana (schroniska) Groapa Seaca. Słońce świeci bezlitośnie. Ośnieżone szczyty puszczają
nam po oczach zajączkami. Gorąc zmusza nas do
obﬁtej konsumpcji piwa Hategana (odpowiednik naszego Żubra). Wracamy zaopatrzeni w prześwietne
rumuńskie wina: Cotnari, Murfatlar, Jidvei, Tarnave.
W chatce jesteśmy przed ekipą wracającą z górnej
części doliny. Zdążyliśmy rozpalić w piecu i nagrzać
herbaty, gdy zjeżdżają. Miny mają poważne. Oblicza
ścięte lekko. Tąpnęło pod nimi na podejściu nasłonecznionym bocznym ramieniem Parângula Mare.
Śnieg siadł o jakieś 10 cm. Jeszcze nigdy tak szybko
nie gnali do skalnej wyspy pośrodku stoku. Przestali
potem na niej ponad godzinę, czekając, aż stok skryje się w cieniu i śnieg na nim stężeje. Dopiero wtedy
można było asekurancko zjechać.

Spaleni słońcem
O 9.00 we wtorek 29 lutego startujemy do najdłuższej
wycieczki. Żadnej na niebie chmurki. Na postojach
w dolinie rozdziewamy się do pasa. Wchodząc w cień
Saua (przełęczy) Piclesa (2100m) oziębia się. Pałerstredże po raz kolejny okazują się wyśmienite. Na
słońcu nie miałem uczucia, że się topię. Błyskawicznie ściągały wilgoć ze skóry. W cieniu trzymały zaś
ciepło.
Do pewnego momentu podchodzi się na nartach
całkiem chwacko. O ile dobrze trzymają foki, można
iść w linii spadku do bodaj 7-10°. Wszystko zależy od
śniegu. Stosunkowo trudno podchodzi się stromym
trawersem, gdy śnieg jest za twardy. Ciężko wtedy złapać krawędzie nartom z podklejonymi fokami. Gdyby
mieć lodowe zęby, można by było zajść na nartach wyżej, inaczej zakładając ślad.
My udeptujemy półeczkę pod kamieniem, przypinamy narty do plecaków, zakładamy raki, czekany
lub kijki w ręce i coraz stromiej w górę. Wykuwamy
porządne stopnie. Jeszcze mogą się nam przydać w następnych dniach. Śnieg dobry. Dostatecznie twardy.
Śpieszymy się, by na przełęcz wdrapać się jeszcze
w cieniu. Najdziwniej jest u samej góry. Żleb przełęczy zwęża się i staje dęba. Stromo jakbym wchodził
po drabinie. Głowa wychyla się w końcu nad krawędź
stwardniałego nawisu. Słońce wali w oczy. Wydusić z siebie nie mogę słowa. Tylko stękam z zachwytu: przede mną morze utopionych w słońcu gór. Jest
13.00.
Godzinę później jesteśmy na Virful (szczycie)
Gruiu (2345 m). Widoczność wyśmienita. Bezwietrznie. Już na podejściu wychylił się masyw Fogaraszu
z wyniosłym Moldovanu i szczerbą Negoiu (przeszliśmy go klubowym obozem latem 96 r.). Widać też granie Kapacynów i Piatra Craiului. W zasięgu ręki zwiesza się skałami w kotły Parângul Mare, zasłaniając
panoramę Retezatu. Zjeżdżamy między kamieniami
na przełęcz i ostrą granią suniemy na północ, na Virful Piclesa (2335 m), dalej przez Virful Iesu (2375 m).
To na tej trasie spotykamy ślad samotnego narciarza.
Idziemy krawędzią naszej doliny. Szczyt Iesu wyciąga
skaliste ramię dochodzące nad naszą chatkę. Piotr nie
znajduje jednak żadnej możliwości zjazdu do naszej
doliny. Zwłaszcza, że słońce akurat silnie operuje na
stokach potencjalnej trasy. Dlatego zjedziemy w dolinkę sąsiednią i zamierzamy obejść długą ostrogę Iesu.
Kierujemy się więc na wschód, na przełęcz Gheresu
(2135 m).

Nie czyń Rolanda
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Zjazd do kotła jeziora (lacul) Gheresu jest stromy
i emocjonujący. Urwać się musisz ze skostniałego
nawisu na krawędzi i wpaść w ramiona szerokiego
kotła. Wybieg stoku jest długi. Kamieni nie widać.
Bezpiecznie. Pierwszy skręt cacy. Na drugim przegina
mnie w tył i już zsuwam się po pochyłości.

Pamiętaj, tylko nie głową w dół. Nie rób Rolanda.
Przypowieścią o Rolandzie ubarwił nam niegdyś
Piotr pierwszy dzień nauki jazdy na nartach. A było
tak: na pólku przy wyciągu pod Strzechą Akademicką w Karkonoszach instruktor tłumaczył nieopierzonym kursantom jak opanować sztukę wywracania się. Zasada podstawowa: padasz w tył na bok. Po
wywrotce nigdy nie zsuwaj się głową w dół. Ćwiczymy. I pojechali. Kontrolowany upadek do tyłu, kontrolowane zsuwanie się, właściwe ustawienie nart
i wytracenie prędkości. Jedno dziewczę widać nie
zrozumiało. Pacnęło w przód i zamiast walczyć o obrócenie ciała, wesoło szczebiocząc ze swego upadku,
posuwało się głową w dół. A leżały tam pośrodku
zjazdu bierwiona w sągu. Dziewczę uderzyło w nie
głową i „zrobiło Rolanda” – mózg puszczając uszami.
I taki był koniec jejnego żywota.
Nie robić Rolanda. Walczę zatem i w końcu nogi
niżej niż głowa, choć nie udaje mi się użyć klasycznie kijka jako czekana. Wytracam prędkość. Po chwili szusuję ostrożnie dalej.
Powyżej jeziora kierownik znajduje trawers pod
skałami. Na ich granicy z podchodzącym już na tą
wysokość lasem. Wyprowadza nas genialnie. Drobne
podejście na fokach i jesteśmy na grzędzie blisko 100
metrów nad naszym refugiu. Nie trzeba będzie podchodzić długą doliną, co by nas nie minęło, gdyby
nie szczęśliwy trawers.
Jest 18.45. Zaszło już słońce. Odpalamy czołówki
i jak ogniki św. Elma zlatujemy po wantach grzędy w dolinę. Gonia przyjmuje nas tym co najlepsze
z sakw wyciągnęła była. Wysuszeni jesteśmy okrutnie, mimo, że po drodze sporo piliśmy. Nic dziwnego
- mocno prażyło słoneczko. Hektolitry cytrynowej
herbaty, pluszu, miodziku, czekolady. Breja kiełbasiana z sosem pieczarkowym. Na koniec zaś butelka
rumuńskiego wina i opowieści z narciarskich szlaków bądź o blondynkach, których nam tu bardzo
brakuje.

litewsku). Jest to nasz niewątpliwy wkład w infrastrukturę turystyczną gór Rumunii. Gonia dogląda
igloo, które wykopała. Mieści się już tam cała z nogami. Dorobiła nawet przedsionek.

W cywilizacji
3 marca żegnamy Agatat zostawiając mnóstwo drewna. Niech ten schron ma szczęście do prawdziwych
turystów. Przełazimy na nartach przez mostek na potoku i przez las zjeżdżamy z plecakami w dół doliny
na umówionego zawczasu busika. Mamy nadzieję,
że rumuńskie służby przekopały się przez lawinki,
które zeszły na dojazdowy kanion. Na dole śnieg już
mokrawy. Zbliża się wiosna. Umówiony busik opóźnia się jedynie o 10 minut. W kanionie wiodącym do
Petrosani kolorowe lodospady. Może by pasowały do
wspinaczki?
W Petrosani zakładamy bazę w dworcowej poczekalni. Nie powiem, że roztaczamy ozdrowieńcze
zapachy. Rumuni wytrzymać nie mogą i się wynoszą. Spożywamy ostatki zapasów. Na każdym kroku
kuszą sklepy z alkoholem. Piwo dobre (1 zł). Wino
wyśmienite (5 zł). Rum 35% (2,7 zł). Palinka mocna
(3 zł). Dokonujemy zakupów na pociągowy powrót.
Wokół cały czas góry. Wyjąwszy ogarnięte wiosną
Węgry, śnieg towarzyszy nam prawie aż do Tarnowa.
Ba, za Preszowem spotykamy zadymkę. Znowu chce
się przypiąć deski. Tylko obtarcia na nogach trochę
przeszkadzają. Może za rok też gdzieś powędrujemy.
Tym razem z Gumisiem. [ ]

Pentru a deschide uşa trage de sfoarā
de la dreapta la stânga
2.03.2000. Zmiana pogody. Wieje. Chmurzasto. Czasem sypnie śniegiem. Nasza koncepcja by opalać się
w górze doliny bierze w łeb. Kierownik bierze więc
wolne. Śpimy zatem ile wlezie. Resztę dnia byczymy
się w chatce. Sprzątamy, przygotowujemy do powrotu. Wewnętrzne drzwi posiadają półautomatyczne
sznurkowo - zapadkowe zamknięcie z instrukcją otwierania:
Pentru a deschide uşa trage de sfoarā
de la dreapta la stânga.
(W celu otwarcia drzwi pociągnij sznurek
z prawej strony w lewo).
Tłumaczymy ją na pozostałe języki świata (polski,
niemiecki, angielski, rosyjski i chiński, żal ze nie
ma Polaków z Wilna, bo stworzylibyśmy też coś po
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A może by do Opery...

Na zdjęciu: “Hrabina” St. Moniuszki - fot. Włodzimierz Piątek

(część 2)
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Felieton na temat opery, zamieszczony w styczniowym numerze In Gremio, pomyślany był
jako wstęp do krótkiej prezentacji propozycji
dyrekcji Opery na Zamku na pierwsze półrocze 2006 roku i zachęta do podtrzymywania
kontaktów z instytucją, której kolejne już kierownictwo prezentuje wysoki poziom ambicji
repertuarowych oraz bierze udział w życiu
miasta i regionu (przypomnieć należy chociażby cyklicznie powtarzany turniej tenorów oraz
Requiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego
wykonane w grudniu 2005 roku w hali stoczniowej pod batutą kompozytora).
Na początku, z kronikarskiego obowiązku, odnotujmy, że w styczniu wystawiana była w naszej operze
„Księżniczka czardasza” Imre Kalmana, „Bal u księcia Orłowskiego” J. Straussa, „Rycerskość wieśniacza”
Pietro Mascagni i „Pajace” Ruggiero Leoncavallo. 3 lutego br. odbyła się premiera operetki J. Straussa juniora „Wiedeńska krew”.
Na dzień 8 marca 2006 roku zapowiadana jest premiera opery komicznej „Służąca panią”. Jej twórca
Giovanni Battista Pergolesi pisał najróżniejszego rodzaju utwory instrumentalne, w tym około dziesięciu
oper. Wszystko to na przestrzeni mniej więcej czterech lat, gdyż kompozytor z powodu gruźlicy zmarł
wkrótce po ukończeniu 26. roku życia. Operę tę zagrano po raz pierwszy w sierpniu 1733 roku w Neapolu,
gdzie toczy się akcja opery. Szczecińska premiera odbędzie się w Pałacu Młodzieży, kolejne przedstawie-

nia w pałacach i dworach Ziemi Szczecińskiej oraz na
terenie Niemiec. Niezależnie od celów artystycznych,
realizowane będą przy tej okazji inne zamierzenia,
w szczególności chodzi o zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na znajdujące się tam zabytki i rozpoczęcie wszechstronnych działań w kierunku ich ochrony. W poszczególnych miejscowościach wytypowane
zostaną grupy młodzieży, które przygotują charakterystykę tych obiektów, a ponadto uczestniczyć będą
w organizacji widowni i upowszechnianiu informacji
o spektaklu. Po zakończeniu akcji planuje się utrzymywanie kontaktów z ww. grupami młodzieżowymi
przez zapraszanie ich do Szczecina i dokształcanie
choreograﬁczne i ewentualnie wokalistyczne.
W marcu wystawiona zostanie także „Carmen”,
która swoją prapremierę miała w marcu 1875 roku
w Paryżu. Jej chłodne przyjęcie popsuło dzień kompozytorowi G. Bizet, który właśnie został odznaczony
Legią Honorową i przybył do Opery Komicznej z orderem. Wkrótce zachorował i w trzy miesiące po premierze zmarł w 37. roku życia. W dniu tym odbywało
się 33. przedstawienie „Carmen”. Opera grana była do
końca roku. Potem zaczął się jej triumfalny pochód
przez wszystkie światowe sceny. Premiera warszawska odbyła się w siedem lat po paryskiej. Szczecińskie
przedstawienie miało premierę w 1993 roku. Któż nie
nucił habanery arii torreadora lub nie pozostawał pod
urokiem seguidilli.
Również w marcu odbędzie się kilka przedstawień „Mądrej”. Carl Orff (1895-1982) pisał tę operę
w latach 1941-1942. Jej libretto oparł na baśni braci
Grimm. Premiera miała miejsce w lutym 1943 roku
we Frankfurcie nad Menem. Po wojnie opera cieszy-

ła się dużym zainteresowaniem. Orff, zafascynowany
średniowiecznym teatrem ludowym, łączył muzykę,
taniec (także poezję) i grę aktorską w jeden integralny spektakl, barwnie go instrumentując i archaizując,
a jednocześnie wysuwając na plan pierwszy instrumenty perkusyjne. „Mądrą” zazwyczaj wystawia się
z „Orfeuszem” Monteverdiego (premiera w 1607 roku),
który zniknął w pomroce dziejów na ponad 300 lat,
a Orff w latach 1928 i 1940 dokonał adaptacji tej opery.
Szczecińscy realizatorzy (reżyseria A. Rozhin, przygotowanie i prowadzenie J. Kraszewski, scenograﬁa i kostiumy P. Hubicka – premiera 24 listopada 2005r.) nie
połączyli jej z innym dziełem, a z utworu Orfa starali
się wydobyć całe jego melodyjne bogactwo.
Kwiecień rozpocznie przedstawienie „Halki”, której
premiera odbyła się 22 kwietnia 2004 roku. Moniuszko napisał tę operę w wersji dwuaktowej w 1847 roku i
zawiózł do Warszawy, gdzie obiecano ją wystawić, jednakże ostatecznie partyturę odłożono do archiwum.
Pierwsze estradowe wykonanie opery w tej wersji odbyło się w salonie jego teściów w Nowy Rok 1848 roku.
Następnie Moniuszko przerobił utwór do rozmiaru
czterech aktów. Dopiero w tej wersji znalazły się aria
Halki i aria Jontka, a także Mazur i tańce góralskie.
Premiera odbyła się w 1858 roku w Warszawie.
W kwietniu także opera fantastyczna „Opowieści
Hoffmanna” o miłościach tytułowego bohatera naznaczonych tragicznym piętnem. Offenbach (1819-1880),
najpierw wirtuoz wiolonczeli, później kompozytor
ponad 100 operetek (najbardziej znane i grywane do
dziś to m.in. „Orfeusz w piekle”, „Piękna Helena”, „Sinobrody”, „Życie paryskie”) zapragnął stworzyć dzieło poważniejsze. Tak powstały „Rusałki Renu”, najzupełniej nieudane i szybko zapomniane. Znajdująca
się w nich słynna Barkarola została przeniesiona do
III-ciego aktu „Opowieści Hoffmanna”. Kompozytor
nie dokończył jej, a instrumentacji dokonał Ernest
Giraud i w cztery miesiące po śmierci Offenbacha, to
jest w lutym 1881 roku, odbyła się premiera tej opery.
W roku światowej prapremiery „Opowieści Hoffmanna” zostały one wystawione także w Wiedniu. Podczas
drugiego przedstawienia wybuchł pożar, w którym
żywcem spłonęło prawie 400 osób. Operze tej towarzyszyć zaczęło odczucie grozy, które spowodowało,
że na szereg lat zaniechano jej wystawiania, niemniej
premiera polska odbyła się we Lwowie w 1884 roku.
Spektakl w obecnej realizacji miał swoją premierę w
dniu 25 lutego 2005 roku.
W maju prezentacja „Czarodziejskiego ﬂetu” – baśni rozgrywającej się w czasach bajecznych w państwie
Królowej Nocy oraz w świątyni Słońca i jej okolicach.
Jest to ostatnia opera Mozarta. Jedni historycy opery
twierdzą, że jest to najdoskonalsze dzieło do niemieckiego libretta, inni co najwyżej dodają, że do czasów
Wagnera. Jej premiera odbyła się w Wiedniu, w ostatnim dniu września 1791 roku, przy ogromnym aplauzie widowni. W dziewięć tygodni po tej premierze
Mozart zmarł. Premiera polska miała miejsce w Warszawie, w dwa lata po wiedeńskiej, utwór wykony-

wany był w języku oryginału. Natomiast premierowe
wykonanie po polsku odbyło się w 1802 roku. Obecne
przedstawienie miało swą premierę w dniu 4 kwietnia 2003 roku. Reżyserował je Ryszard Karczykowski,
kierownictwo muzyczne sprawował Warcisław Kunc,
zaś scenograﬁę przygotował Ryszard Koja.
W maju także kilka przedstawień zatytułowanych
„W krainie czarodziejskiego ﬂetu”. Jest to wersja dla
dzieci przygotowana przez Ryszarda Karczykowskiego.
Na połowę maja przewidziana jest premiera trzyaktowej opery Christopha Willibalda Glucka (1714-1787)
„Orfeusz i Eurydyka”. Światowa prapremiera odbyła
się w Wiedniu w październiku 1762 roku. W 1776 roku
operę wykonano po raz pierwszy w Warszawie. Ten
spektakl jest przeniesieniem realizacji z Krakowa, to
znaczy z tego miasta jest reżyser, scenograf i soliści,
z naszego miasta zaś orkiestra i chór.
W trzeciej dekadzie maja „Gala Gwiazd Baletu”,
która corocznie tradycyjnie towarzyszy konkursowi
absolwentów szkół baletu.
W końcu czerwca odbędzie się premiera „Holendra tułacza” - opery romantycznej Ryszarda Wagnera,
której libretto oparto na opowiadaniu Heinego o przeklętym żeglarzu skazanym na tułaczkę po wszystkich
morzach świata, póki nie znajdzie kobiety, będącej mu
wierną aż po grób. Mimo całej wspaniałości tej opery,
od jej uwertury przez melodyjność i śpiewność całej
partytury oraz możliwości inscenizacyjne i wokalistyczne, jej drezdeńska prapremiera w styczniu 1843
roku zakończyła się klęską i po czterech przedstawieniach zeszła ze sceny. Wkrótce jednak weszła z triumfem do repertuaru wszystkich scen świata. Polska premiera odbyła się we Lwowie w 60 lat po drezdeńskiej.
Dyrekcja Opery na Zamku chce uczynić tę operę
wizytówką Szczecina, planując jej kolejne coroczne
realizacje w różnych punktach miasta, w tym także
w porcie - w roku zlotu żaglowców z całego świata.
Przysłuchując się zamierzeniom dyrektora Pana
Marka Sztarka, nie umiałem powstrzymać się od naznaczonego wielce życzliwą ironią pytania o ewentualność wystawienia w Szczecinie „Śpiewaków
norymberskich” R. Wagnera – opery wymagającej siedemnastu solistów, potężnych chórów i najeżonej wirtuozami orkiestry, pomijając już czas trwania spektaklu. Dyrektor Opery na Zamku odpowiedział bez
wahania, że jest ona przewidziana na rok 2008, zaś
pewien niemiecki reżyser operowy – specjalista od
Wagnera, w trakcie rozmów na inny temat zachwycił
się architekturą Zamku i sam podsunął pomysł wystawienia pod jego batutą „Śpiewaków norymberskich”,
do czego zamkowe krużganki powinny znakomicie
się nadawać.
Czekamy i trzymając kciuki życzymy dalszych sukcesów w 2006 roku.
Marian Szabo
Sędzia Sądu Okręgowego
w stanie spoczynku
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Ozyrys

– najwyższy sędzia egipski
[ Maciej Strączyński ]
Przewodniczący III Wydz. Karnego Sądu Okręgowego w Szczecinie,
Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej… Ogłaszając orzeczenie sędzia zawsze dokonuje pewnego
rytuału, kształtowanego przez stulecia. Instytucja
sędziego znana jest przecież od tysięcy lat. A że w starożytności każda grupa społeczna czy zawodowa musiała mieć swojego własnego boga, wiele religii miało
w swoim panteonie specjalistę od wymierzania sprawiedliwości. Do dziś niektórzy z nich są wspominani.
Warto chyba przypomnieć sobie, kto bywał przed laty
boską personiﬁkacją urzędu sędziowskiego.
Kultura europejska, jak sama nazwa wskazuje, narodziła się w Afryce, bowiem niewątpliwie pierwszym
państwem typu europejskiego był starożytny Egipt.
Egipcjanie z doliny Nilu nawet genetycznie nie byli
Afrykańczykami, lecz Europejczykami. Dopiero w czasach Nowego Państwa większą rolę odgrywać zaczęli
w Egipcie ciemnoskórzy Nubijczycy (byli nawet faraonowie rodem z Nubii), a Arabowie, Azjaci z pochodzenia, napłynęli w istocie już po upadku starożytnej
cywilizacji. Bogów egipskich trzeba więc uznać za
pierwszych bogów cywilizacji europejskich.
Ozyrys jest bogiem bardzo starym, bo pojawiał się
już w egipskich mitach z czasów Starego Państwa,
a więc około 2.700 lat p.n.e. Jest zatem starszy od wielkich piramid, zbudowanych około 2.500 lat p.n.e. Historia starożytnego Egiptu datuje Stare Państwo od III
dynastii (przykładowo Cheops, Chefren i Mykerinos,
faraonowie od piramid z Gizy, pochodzili z IV dynastii). Niewykluczone więc, że mit o Ozyrysie bierze
początek z jakichś wydarzeń z Egiptu archaicznego:
z życia faraonów I lub II dynastii albo nawet okresu
predynastycznego. Ozyrys jako bóg wywodził się
z delty Nilu, więc zapewne tam żył jego pierwowzór.
Identyﬁkowany wprost z ziemią egipską, był symbolem jej płodności i powracającego życia, które regulowały wylewy Nilu. Małżonką Ozyrysa była Izyda,
bogini i zarazem personiﬁkacja wielkiej magii, bez
której nie mogły się obejść żadne wierzenia.
Mit o Ozyrysie spisał dopiero grecki historyk Plutarch, który żył na przełomie I i II wieku n.e., a więc
bliżej mu do naszych czasów niż okresu piramid!
Spisanie mitu przez Greka sprawiło, że egipskie imię
Usir brzmi dziś Ozyrys, a więc jakby po grecku. Niemniej zapis Plutarcha jest bardzo dokładny. Ozyrys
i Izyda – rodzeństwo i małżeństwo zarazem – władali
światem (czyli Egiptem) i był to złoty wiek tej ziemi,
żyjącej w dobrobycie i szczęściu. Pojawił się jednak
czarny charakter: zazdrosny brat Ozyrysa, Set. Chcąc
przejąć władzę, obmyślił starannie podstępny plan.
Najpierw polecił zrobić bogato dekorowaną skrzynię

odpowiadającą dokładnie rozmiarom ciała Ozyrysa.
Potem wydał wspaniałe przyjęcie, na które zaprosił
licznych gości, w tym swego panującego brata. Wreszcie polecił wynieść skrzynię i powiedział, że da ją
w prezencie temu, kto swymi rozmiarami będzie do
niej pasował.
Wszyscy goście przymierzali się, wchodzili do
skrzyni, ale dopiero król-bóg Ozyrys, jak się okazało,
pasował do niej idealnie. Wtedy Set zatrzasnął skrzynię, uwięził w niej brata, zamkniętą pokrywę zaplombował (oczywiście płynnym ołowiem, wszak od nazwy ołowiu pochodzi nazwa tej czynności) i wrzucił
do Nilu. Skrzynia – pierwszy sarkofag – popłynęła
z prądem, potem z wiatrem przez morze, aż fale wyrzuciły ją w azjatyckim Byblos, dzisiejszym Libanie.
Wierna Izyda wytrwale szukała swego męża, a że
jako bogini miała spore możliwości, w końcu go znalazła. Przywiozła skrzynię z ciałem męża do Egiptu
(jak widać, bogowie egipscy byli śmiertelni). Tu jednak dopadł sarkofagu zbrodniczy Set, który już rządził Egiptem. Wyjął ciało i porąbał je na kawałki, rozrzucając nad Nilem wzdłuż całego Egiptu. Starożytny
Egipt dzielił się na czterdzieści dwie prowincje zwane
nhom: ostatecznie przyjęto, że tyle właśnie było kawałków ciała Ozyrysa, choć początkowo przyjmowano, że czternaście.
Na Izydę jednak nie było mocnych. Do pomocy
wzięła Neftydę, siostrę swoją, Ozyrysa i Seta, a zarazem żonę Seta (jak widać, czworo boskiego rodzeństwa tworzyło dwie pary, co wyjaśnia małżeńskie
obyczaje faraonów), którą też uczynki męża-brata
wprawiły w obrzydzenie. Zebrały czterdzieści jeden
kawałków ciała: brakowało jednego elementu, który
połknęła ryba. Łatwo się domyślić, którego. Czarodziejka Izyda zdołała scalić przy pomocy magii ciało
męża, wyczarowała też brakującą część i Ozyrys ożył.
Używając wyczarowanego elementu, spłodził syna.
Ciężarna Izyda ukryła się w delcie Nilu, a Ozyrys, gdy
już zrobił swoje, umarł ponownie. Bóg Anubis, syn
Neftydy owinął go bandażami i tak powstała pierwsza
mumia, a Anubis zdobył tytuł patrona mumiﬁkacji.
W Chemmis, mieście w Dolnym Egipcie (delcie
Nilu) urodził się Horus, syn Izydy i Ozyrysa. Dorósł
i ruszył do walki ze stryjem – mordercą ojca (co dowodzi braku oryginalności tak słynnych dzieł literatury,
jak „Hamlet” i „Król Lew”). Po wielu bitwach, o których opowiada odrębny cykl mitów, pomścił ojca, zabił Seta i zasiadł na tronie.
Od tego czasu na wiele lat utrwalił się stały podział
ról: Horus jako bóg patronował obecnie panującemu
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faraonowi, a jego ojciec, Ozyrys, symbolizował jego
zmarłego poprzednika. Wredny Set został zaś bogiem
wojny i patronował obronie Egiptu przed wrogami.
Największa świątynia Ozyrysa znajdowała się w Abydos w środkowym Egipcie, nieco na północ od Karnaku
(dziś Luksoru) i stanowiła wielkie centrum jego kultu
i pielgrzymek: w Abydos Set miał bowiem porzucić głowę Ozyrysa. Zachowana świątynia dziś jest trudno dostępna dla turystów, gdyż rejon ten jest omijany przez
regularne wycieczki z uwagi na aktywność muzułmańskich fanatyków. Przejściowo grobowiec legendarnego
króla Horusa Dżera z I dynastii (obecnie zaginiony) starożytni Egipcjanie uznawali za grób Ozyrysa: czyżby
ziarno prawdy?
Jako bóg zaświatów Ozyrys otrzymał główne zadanie: sądzić ludzi za uczynki ich żywota. Oczywiście po
śmierci. W ten sposób pojawił się pierwszy sąd boski,
pierwsze niebo i piekło. Ozyrys, bóg-sędzia zmarłych
należał do nielicznych bogów, których Egipcjanie nigdy nie przedstawiali w zwierzęcej czy półzwierzęcej
postaci, lecz zawsze jako człowieka. Choć może niezupełnie, bo ukazywany był w białym stroju przypominającym zwoje bandaży na mumii, z rękami skrzyżowanymi na piersiach (tzw. pozycja ozyriacka, w której
chowano zmarłych faraonów) i często z zieloną twarzą
i dłońmi. Cóż, władał zmarłymi…
Jak wyglądał sąd Ozyrysa? Zmarłego Egipcjanina
przyprowadzał przed sąd Anubis, bóg mumiﬁkacji,
który na Ozyrysie przećwiczył swe umiejętności. Anubis przedstawiany był jako człowiek z głową szakala.
Kluczem życia, zwanym angh, otwierał zmarłemu
usta, po czym ten stawał przed sędziami. Pomocniczy
sędziowie pojawiali się stopniowo w toku kształtowania mitologii egipskiej, aż do znanej już świętej liczby
czterdziestu dwóch: każdy zajmował się innym aspektem życia. Podsądny składał przed nimi swoistą antyspowiedź, przed każdym z nich wypowiadając jedną
deklarację: nie zabijałem, nie kradłem, nie kłamałem,
nie bluźniłem…
Serce zmarłego było następnie ważone przez Anubisa na wielkiej wadze szalkowej, zwanej wagą Maat. Na
przeciwnej szali kładziono bowiem pióro Maat, bogini
ładu wszechrzeczy, przedstawianej albo jako kobieta z dwoma piórami we włosach, albo po prostu jako
pióro. Jeżeli serce było lekkie i czyste, a zmarły mówił
prawdę, stawał przed Ozyrysem. Jeśli zaś wyjaśniał
przed sądem wykrętnie, kłamliwie i w celu uniknięcia
odpowiedzialności karnej, na jego serce czekała Ammit
– Pożeraczka, potwór o głowie krokodyla, a ciele w połowie lwa, w połowie hipopotama, czający się na rysunku
pod wagą. Pierwszy szatan. Rodzaju żeńskiego.
Obok wagi stał bóg uczonych i sekretarzy Tot, człowiek z głową świętego ptaka ibisa, który zapisywał
wynik próby. Potem zaś Horus, przedstawiany z głową
sokoła, prowadził zmarłego przed oblicze swego ojca,
Ozyrysa. Ten zaś jako najwyższy sędzia ogłaszał mu
wyrok. W Księdze Umarłych, tekście pojawiającym
się od około 1500 r. p.n.e. na licznych sarkofagach,
jest już cały opis sądu Ozyrysa, łącznie z tekstem an-
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tyspowiedzi. Rysunek tego sądu również pojawiał się
wielokrotnie, a i obecnie jest jednym z popularniejszych motywów powielanych na współczesnych papirusach wykonywanych dla turystów, choć niekiedy
ze zniekształceniami. Jeżeli więc jakiś prawnik będzie
w Egipcie i będzie chciał kupić pamiątkowy papirus
– wypada poszukać sądu Ozyrysa, choć są to na ogół
papirusy spore.
Ozyrys okazał się bogiem wyjątkowo żywotnym:
może dlatego, że karierę zrobił już po śmierci? Wraz
z Izydą dotrwał do czasów rzymskich, ba, nawet rzymscy cesarze składali mu hołdy! Najdłużej funkcjonująca
świątynia Izydy znajdowała się na świętej wyspie File
w rejonie pierwszej katarakty, koło Asuanu. Na sąsiednią wyspę Bidja, gdzie miał być grób Ozyrysa, wstęp
mieli tylko kapłani. Gdy więc goście, w tym największy cesarz rzymski Trajan, składali hołdy Ozyrysowi
i Izydzie, robili to na File. Wybudowano tam nawet dla
cesarza budowlę, tzw. kiosk Trajana, gdzie sportretowano go oddającego pokłon Ozyrysowi. Jego następca Hadrian zbudował bramę triumfalną na wyspie…
A przecież było to już po czasach Plutarcha, Ozyrys
miał wówczas ponad 2,5 tysiąca lat i był dla Rzymian
bogiem zupełnie obcym. To się nazywa szacunek dla
najstarszego sędziego najstarszej cywilizacji!
Dziś wyspy File nie ma… ale jest. Gdy na przełomie
XIX i XX w. Brytyjczycy wybudowali tuż powyżej katarakty pierwszą tamę asuańską, woda zaczęła zalewać
File i przez znaczną część roku świątynie stały w wodzie, a turyści oglądali je z łódek. Przed wybudowaniem wielkiej tamy przez Rosjan stało się jasne, że File
znajdzie się na stałe pod wodą. Przeprowadzono więc
akcję ratunkową: pobliską, nieco mniejszą, ale wyższą
wyspę Agilkia powiększono, przebudowano i ukształtowano tak, aby przypominała File i przeniesiono na nią
wszystkie zabytki. File, jak wcześniej Bidja, znalazła się
pod wodą, ale wszystkie jej skarby ocalały. Na nowej
File – Agilkii można też obejrzeć najlepsze w Egipcie
widowisko „światło i dźwięk”, trwające ponad godzinę
i przedstawiające dramatyczną historię Ozyrysa.
Wreszcie „Sąd Ozyrysa” pojawił się też w polskiej
literaturze. Satyryk nazwiskiem… Henryk Sienkiewicz
w 1908 r. opisał bowiem sąd Ozyrysa nad rosyjskim politykiem, wszechwładnym ministrem carów Aleksandra III i Mikołaja II, Konstantinem Pobiedonoscewem.
Ten znany polakożerca i antysemita najpierw kierował
brutalną rusyﬁkacją mniejszości narodowych w Rosji,
a potem sprowokował wojnę z Japonią, w której Rosja
poniosła sromotną klęskę. Zmarłego w 1907 r. Pobiedonoscewa autor przeniósł do starożytnego Egiptu nadając mu wymowne imię Psunabudes, a ilekroć mowa
o Egipcie – wiadomo, o jaki kraj chodzi. Chociaż cytowane w opowiadanku hasło „Egipt dla Egipcjan” brzmi
i dziś znajomo. Cóż, wola Wszechwiekuistego Ozyrysa
się spełniła, Psunabudesi są nadal wśród nas.
Polecam więc owo dziełko naszego noblisty, załatwiając mu po znajomości debiut w „In Gremio”. Jak
widać, nie tylko Ozyrys może robić wielką karierę
z zaświatów. [ ]

Przymus i bojaźń jako
wada zgody małżeńskiej
[ Ks. dr Janusz Posadzy ]
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Podczas sesji wyrokowej w Sądzie
Metropolitalnym byłem świadkiem ożywionej dyskusji, czy w procesie
w pełni dowiedziono, że powód, zawierając związek
małżeński, pozostawał pod wpływem ciężkiej bojaźni, która wpłynęła na ważność umowy małżeńskiej?
W pewnym momencie jeden z bardzo doświadczonych sędziów poddał wątpliwość, iż proces nie wykazał w pełni rzeczonego tytułu sprawy. Cały wywód przeciwko orzeczeniu małżeństwa nieważnym,
zakończył stwierdzeniem: „Jak można udowodnić
u mężczyzny 25-letniego, że bał się swojej mamusi
i dlatego zawarł związek małżeński?” Początkowo nie
mogłem się z tym zdaniem zgodzić, ale po analizie
zebranego w sprawie materiału dowodowego i ja nie
miałem wątpliwości, że choć dosadne, było to jednak
słuszne stwierdzenie.
Kiedy więc można mówić, że któraś ze stron, podczas wyrażenia konsensusu małżeńskiego, pozostawała pod działaniem ciężkiej bojaźni?
Samo pojęcie przymusu w procedurze prawa kanonicznego w kwestii zawierania małżeństwa, bądź
przyjęcia święceń kapłańskich, oznacza skrępowanie
swobody czyjegoś działania. Może być to przymus ﬁzyczny, któremu nie sposób się oprzeć, a powodujący
nieważność wszelkich aktów prawnych dokonywanych pod jego wpływem.
Jasnym jest, że małżeństwo zawarte pod wpływem
ciężkiej bojaźni, z samej natury nie jest aktem ludzkim, dlatego też pozbawione jest waloru moralnego
i prawnego. Musi jednak w takim przypadku zachodzić uczucie lęku, spowodowane grożącym aktualnie
lub w niedalekiej przyszłości niebezpieczeństwem
jakiegoś zła. Lęk, jaki towarzyszy podejmowaniu decyzji, winien być realny, tzn. determinujący dalsze
postępowanie i czynności, a nie tylko objęty sferą
przypuszczeń czy dywagacji.
Znany mi jest przypadek, kiedy pan młody, po kilkunastoletnim okresie narzeczeństwa, postanowił
oddalić się od swojej dotychczasowej kandydatki na
żonę. Uznał, że „wypalił się” w związku narzeczeńskim i nie rokował dla siebie planów u boku dobrze
mu znanej i przez szereg lat adorowanej kobiety. Swoje kroki i uczucia skierował ku innej wybrance, z którą wiązał plany na przyszłość. Ojciec jego pierwszej
towarzyszki życia, kiedy się o tym fakcie dowiedział,
spotkał się z byłym narzeczonym córki i w męskiej
rozmowie dał mu jasno do zrozumienia, że jak się
z nią nie ożeni, to on, nawet za cenę więzienia, pozba-

wi go życia (teść jak się okazało był rzeczywiście nie
tylko rosły jak przysłowiowy dąb, ale i nie jednemu
w życiu porządnie policzył kości). Nie było to tylko
gołosłowne przedstawienie racji, gdyż, po dość suto
zakrapianej kolacji, padły konkretne uciążliwości, jakie będą towarzyszyć mężczyźnie przy ewentualnej
próbie odmowy poślubienia ukochanej „tatusiowej”
córki. Groźba okazała się na tyle skuteczna, że wkrótce odbył się ślub, który nie przetrwał próby czasu i po
trzech miesiącach zakończył się deﬁ nitywnym rozstaniem stron.
W procesie kanonicznym, w tym konkretnym przypadku, należało dowieść, w jakim stopniu nupturient
uzależniał decyzję zawarcia związku małżeńskiego
od faktycznej, bezwzględnie ciężkiej bojaźni o utratę
własnego życia bądź poważnego uszkodzenia ciała.
Bojaźń unieważniająca umowę małżeńską musi
być spowodowana przez przyczynę zewnętrzną, czyli
wynikać z działania drugiego człowieka. Działanie to,
w rozumieniu prawa kanonicznego, wcale nie musi
być rozmyślne, wystarczy że stanowi realne zagrożenie. Strony procesowe, jak i świadkowie, relacjonując
przygotowania do ślubu, uroczystości w kościele i na
weselu, a następnie dni i miesiące po ślubie, winni
wskazać rzeczywiste oddziaływnia kogokolwiek na
jedną lub obie strony, skutkujące przymuszeniem do
zawarcia związku małżeńskiego. Może to przybrać
formę działania czysto ﬁ zycznego (czyli groźby utraty
życia lub zdrowia) lub przymusu moralnego, polegającego na stosowaniu wobec strony lub stron gróźb,
uciążliwego nalegania, molestowania, wywierania
presji, dotkliwego upokarzania. Zdarza się, że strona,
która nie jest zbytnio odporna psychicznie, w wyniku
takich nalegań i bolesnego upokarzania podejmuje decyzję o zawarciu związku tylko w imię tzw. „świętego
spokoju”- sadząc, że kiedyś da się tę sprawę wyjaśnić
i podjąć decyzję bardziej odpowiedzialną.
Natomiast umowy małżeńskiej wcale nie czyni
nieważnym bojaźń (choćby w stopniu ciężkim) pochodząca z przyczyny wewnętrznej. W praktyce należy za takie przyczyny uznać np. własną interpretację
zachowania kogoś, kto niby wpływał na decyzję zawarcia małżeństwa lub też wyrzuty sumienia powodowane lękiem przed odpowiedzialnością, czy też
jakieś subiektywne odczytanie pewnych znaków lub
zachowań. Takie subiektywne rozważanie przymusu
może mieć swoje źródło w zbyt wybujałej fantazji,
kiedy nupturient „dodaje” sobie do zwykłych zachowań i działań jakąś własną interpretację.

W procedurze kanonicznej tytułem nieważności małżeństwa, oprócz bojaźni zwyczajnej (przymus ﬁzyczny lub przymus moralny), jest też tak zwana bojaźń
z szacunku.
Znane są przypadki – i nie są one także w obecnym
czasie czymś wyjątkowym - kiedy dziecko w procesie
wychowania zostaje „przyklejone” emocjonalnie do
swoich rodziców lub jednego z nich: ojca albo matki.
Taki młody człowiek wzrasta w atmosferze totalnego
uzależnienia emocjonalnego od swoich najbliższych.
Darzy ich ogromnym szacunkiem, gdyż to właśnie oni
nagradzają bądź karzą za takie czy inne postępowanie. Kiedy przychodzi moment decydowania o własnym życiu, chwila wyboru partnera lub partnerki,
decydujący głos mają właśnie rodzice lub inne osoby,
które skłaniają do spełnienia narzuconej woli przez
natarczywe prośby i namowy lub bezwzględny rozkaz. Nupturient, w poczuciu szacunku wobec kochających go osób, decyduje się wówczas na wyrażenie
konsensusu małżeńskiego, nie z własnego przekonania, ale aby nie wywołać uczucia gniewu u kochanych
przez niego ludzi. Zdarzyć się może, że decyzję o małżeństwie podejmuje nie tylko z poczucia ogromnego
szacunku wobec matki lub ojca, ale w obawie, że nie
spełniając woli rodziców, zostanie np. wydziedziczony, a przez to pozbawiony podstawowych środków do
życia. I tylko ta obawa decyduje o zawarciu związku
małżeńskiego z osobą, z którą nie jest się emocjonalnie związanym.
Wśród pozwów kierowanych są Sądów Biskupich,
a wskazujących na przyczyny nieważności zawartego
małżeństwa z tytułu przymusu i bojaźni, przeważają
takie, w których jedna ze stron wskazuje, że została przymuszona do zawarcia związku małżeńskiego:
„bo mama mi kazała” albo: „bo tata powiedział, że jak
się z nią nie ożenię, to nie mam po co do domu wracać”. Niestety, w kwaliﬁkacji takich spraw do dalszej
procedury sądowej, powyższa argumentacja nie wystarcza, gdyż nie wskazuje na realny przymus bądź
bojaźń wpływające na decyzję o zawarciu związku
małżeńskiego. Nie wystarczy tylko stwierdzić „byłem
zmuszony”, ale należy podać źródło, z którego wypływało postanowienie o bezwolnym podjęciu decyzji
o zawarcia związku małżeńskiego.
Procedura kanoniczna w sprawach orzecznictwa
nieważności umowy małżeńskiej z tytułu przymusu i bojaźni stosuje dowodzenie nie tylko w drodze
bezpośredniego wykazania faktu wywierania przymusu na jednego lub obu nupturientów, ale również
udowodnienia i ukazania stopnia niechęci, wstrętu,
czy odrazy jednej strony do drugiej. Wykrycie prawdy
obiektywnej jest w takich przypadkach nierozłączne
z koniecznością dotarcia do psychiki osoby przymuszonej do małżeństwa. Stąd w ocenie materiału dowodowego istotnym jest, obok wielkiego doświadczenia sędziowskiego, także pogłębiona opinia biegłego
psychologa, która winna uwzględniać środki, jakie
strona podejmowała przed ślubem, aby uwolnić się od
przymusu i bojaźni. [ ]
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Jak wprowadzano nowe metody
[ Remigiusz Hyży ]
Decyzją prezesa Juliusza Rutkowskiego od 1 sierpnia
1975 roku awansowałem na stanowisko Kierownika
Oddziału Organizacyjnego Sądu Wojewódzkiego. Do
zadań tego oddziału należały, między innymi, nowe
rozwiązania w zakresie biurowości sądowej. Nowe
metody nie przyczyniły się jednak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, do widocznych postępów, co było przedmiotem szczegółowej oceny w poprzednim numerze In Gremio. Z roku na rok wpływ
spraw rósł, a przydział etatów urzędniczych (podobnie zresztą jak sędziowskich) był ciągle za mały w stosunku do potrzeb. Wielu spośród urzędników wcale
nie wiązało swej przyszłości z pracą w sądownictwie.
Fakt, że wynagrodzenie w sądach było zdecydowanie
niższe od wynagrodzeń w innych instytucjach był
głównym tego powodem. Co gorsza, kadra urzędnicza
była drastycznie zróżnicowana pod względem poziomu wiedzy i dyscypliny. Duża część pracowników
postępowała zgodne z odwróconym na swój użytek
przysłowiem: „jaka płaca – taka praca”. Urzędników
z odpowiednim stażem, a zatem doświadczonych
i dobrze wyszkolonych, a przy tym oﬁarnych, nie
było zbyt dużo. Do sądu traﬁali kandydaci, którzy po
roku, a nawet krótszym okresie, liznąwszy pewnych
umiejętności urzędniczych, odchodzili do pracodawców płacących znacznie więcej. Sąd, nie dysponując
odpowiednią siłą przebicia, tracił nie tylko tzw. „pracowników sezonowych”, ale nierzadko urzędników
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o dłuższym stażu. Sytuacja ta przypomina kaperownictwo panujące wśród klubów sportowych. Ta przysłowiowa „wędrówka ludów”, powodująca w latach
kryzysu ﬂuktuację wśród urzędników sięgającą nawet
50% (np. w Sądzie Rejonowym w Szczecinie), w sposób ewidentny dezorganizowała pracę sądów. Gwoli
prawdy należy przyznać także i to, że wielu pracowników nie dało się złapać na tłustą przynętę i doczekało
w sądzie wieku emerytalnego, dając tym świadectwo
wyjątkowego przywiązania do pracy w wymiarze
sprawiedliwości. Później spotkała ich za to zasłużona
nagroda.
Na szczęście opisane kłopoty kadrowe dotknęły
tylko sądy mające siedzibę w dużych miastach, a więc
przede wszystkim Szczecin i w mniejszym stopniu
Stargard Szczeciński. W tej trudniej sytuacji aktualną
stała się potrzeba poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości będącej w dyspozycji kadry urzędniczej.
Z interesującą propozycją w tym przedmiocie wystąpił sędzia wizytator do spraw karnych Franciszek
Hrycaj. Jego koncepcja opierała się na zastosowaniu
bodźców ekonomiczno – uznaniowych w ramach
współzawodnictwa pracy. Inaczej mówiąc, pracownicy za dobre wyniki byliby wyróżniani nagrodami pieniężnymi, dyplomami, pochwałami, itp. Koncepcja ta
od razu została zaakceptowana przez Prezesa Sądu
Wojewódzkiego Juliusza Rutkowskiego, który jak

wiemy, był orędownikiem nowości. Wkrótce zespół
pod przewodnictwem sędziego Franciszka Hrycaja
(w skład którego zostałem także powołany) opracował
regulamin współzawodnictwa, określający kryteria,
według których oceniana będzie praca urzędników.
Ocenie podlegały wybrane czynności sekretariatu
takie, jak np. szybkość postępowania międzyinstancyjnego, szybkość kierowania spraw karnych do wykonania, ilość napisanych stron maszynopisu czy rozpisanych spraw na posiedzenia, itp., czyli takie, które
dały się wymiernie ocenić według ustalonej punktacji.
Suma punktów za poszczególne czynności stanowiła
podstawę ustalenia kolejności miejsc rywalizujących
sekretariatów. Z uwagi na odmienną specyﬁkę zadań
– dla stworzenia w miarę równych szans – sekretariaty cywilne i karne były oceniane w osobnych grupach. Ocen dokonywano za okresy półroczne, zbieżne
z cyklem składania sprawozdań z ruchu spraw. Już po
upływie pierwszego okresu zanotowano znaczący postęp w efektach pracy. Na organizowanych w Sądzie
Wojewódzkim spotkaniach przedstawicielom rywalizujących sekretariatów prezes Rutkowski wręczał
dyplomy, gratulując doskonałych wyników. Podziękowania składał także Franciszek Hrycaj, Przewodniczący Komisji Oceniającej. Szczególna atmosfera
spotkań mobilizowała do jeszcze większego wysiłku,
spełniając równocześnie ważną rolę w procesie integracji społeczności sądowej. Sekretariaty zajmujące
miejsce od 1 do 3 otrzymywały nagrody pieniężne,
które mogły być przeznaczone na doposażenie pomieszczeń, polepszenie estetyki, itp., a pracownikom
tych sekretariatów, którzy okazali się najlepszymi
w poszczególnych czynnościach podlegających ocenie, przyznawane były nagrody indywidualne.
We współzawodnictwie brylowały sekretariaty (szczególnie karne) Sądów Rejonowych z Gryﬁc,
Goleniowa i Łobza. Nagradzanie tylko trzech pierwszych sekretariatów wcale nie demobilizowało tych,
które plasowały się niżej. Przeciwnie, wszyscy urzędnicy dla osiągnięcia premiowanego miejsca wyciskali z siebie maksimum sił i inwencji, np. panie z sądu
gryﬁckiego chodziły na pocztę nawet po godzinach
pracy, aby uzyskać dowód doręczenia i jeszcze w tym
samym dniu przesłać akta do II instancji dla zachowania terminu w pierwszym przedziale czasowym.
W orbitę współzawodnictwa wpadli także, mimo
woli, sędziowie. Ważnym elementem wpływającym
na szybkość postępowania międzyinstancyjnego jest
szybkie sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a to
jak wiadomo zależy od sędziego. W razie zagrożenia
terminu z tego właśnie powodu, sekretarki prosiły
sędziów o pośpiech. Ich prośby były spełniane prawie w 100%, a gdy proszącą była piękna dziewczyna
(a takich w sądach nie brakowało) – efekt był piorunujący.
Współzawodnictwo pracy funkcjonowało przez
okres blisko pięciu lat, realizując z nawiązką zakła-

dane cele. Okazało się, że pomysł sędziego Franciszka Hrycaja, który niezachwianie wierzył w zaangażowanie i oﬁarność pracowników, był strzałem
w dziesiątkę. Sędzia Hrycaj nie pominął żadnej okazji dla podkreślenia znaczącej roli, jaką odgrywają
urzędnicy w procesie sprawnego funkcjonowania
sądów. Uważał, że za dobrą pracę powinni otrzymywać adekwatne wynagrodzenie i dowody uznania. Stąd też był powszechnie lubiany i szanowany,
nie tylko w środowisku urzędniczym. Niestety, od
kwietnia 1985 roku, na własną prośbę, przeniesiony został na równorzędne stanowisko do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jego brak odczuliśmy dotkliwie. Dobry los sprawił jednak, że od 1991 roku
sędzia Hrycaj zaczął „odwiedzać” swój macierzysty
sąd, aczkolwiek sporadycznie, przy okazji pełnienia obowiązków wizytatora ds. karnych – już jako
sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Teraz przyszło mu kontrolować wydział, w którym niegdyś
orzekał. Czynił to rzetelnie, nie kierując się żadnym
sentymentem, za dobre wyniki chwalił, za złe ganił.
Powodów do ocen negatywnych miał jednak mało,
jako że wydział sądu szczecińskiego zapracował
sobie na miano najlepszego w apelacji poznańskiej.
Właśnie po kolejnej kontroli i sugestii sędziego
Hrycaja, że za bardzo dobre wyniki należy się pochwała także sekretariatowi i jego kierowniczce
– Prezes Sądu Apelacyjnego Jerzy Bączyk wyróżnił
Kierownika Sekretariatu Leokadię Hyży w czasie
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego
w Szczecinie.
Po upływie ponad 2 lat, w ślad za mężem, do uwitego przez niego gniazdka rodzinnego w Poznaniu, wyfrunęła Pani sędzia Maria Hrycaj. Tylko przez okres
około roku orzekała w Wydziale Cywilnym Rewizyjnym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Potem zadomowiła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym,
pełniąc obowiązki Zastępcy Prezesa, a po reorganizacji – obowiązki Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu. Sąd Wojewódzki
w Szczecinie poniósł kolejną stratę.
Sędzia Maria Hrycaj kierowała sekcją ds. I instancji w I Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego
w Szczecinie, legitymującą się dobrymi wynikami.
Gdy odeszła do Poznania nie było już tak dobrze.
Poświęcała dużo swego czasu prywatnego na prace
społeczne, prowadząc z sędziami Zoﬁą Sowińską i Janem Pestką wykłady na kursie prawnym dla biegłych
sądowych i biorąc udział w komisji egzaminacyjnej.
Ja wówczas pełniłem funkcję sekretarza tego kursu.
Państwo Hrycajowie stanowili (i stanowią) wyjątkowo dobrany duet prawników, jedno z nielicznych
małżeństw „sądowych”, od początku do końca wierne służbie w wymiarze sprawiedliwości. Tradycje rodziny prawniczej kontynuują ich synowie Krzysztof
i Sławomir, z których pierwszy jest członkiem palestry szczecińskiej, a drugi poznańskiej. [ ]
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Pojednanie stron
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W grudniu 2005 roku weszła w życie ustawa regulująca mediację w postępowaniu cywilnym. Na jej
podstawie strony, korzystając z pomocy mediatora,
mogą rozwiązać spór wynikający z istniejącego między nimi stosunku prawnego bez konieczności angażowania sądu. Podobna instytucja obowiązuje również na gruncie postępowania karnego. Pojednanie
zawarte w drodze mediacji kończy spór bez wydania
odpowiedniego orzeczenia sądu tylko w sprawach
przestępstw ściganych w trybie prywatno-prawnym.
W postępowaniu z oskarżenia publicznego zakończona sukcesem mediacja ma jedynie wpływ na wymiar kary orzekanej przez sąd.
Możliwość zawarcia porozumienia przy udziale
osoby prywatnej, nie zaangażowanej w konﬂ ikt ma
bardzo odległą genezę. Najstarszym sposobem rozwiązywania waśni, których źródłem było wyrządzenie szkody lub krzywdy był odwet. Istota pomsty zasadzała się na obowiązku dokonania krwawej zemsty
na sprawcy lub też jego rodzinie, a czasami nawet
i na całym rodzie albo plemieniu (państwie). Dochodzenie sprawiedliwości realizowane było poprzez
nieograniczoną represję karną. Wojny prywatne,
tzw. wróżdy, były plagą rozkładającą społeczeństwa
w różnym czasach i miejscach. Państwo podejmowało różne działania zmierzające do ograniczenia lub
też zniesienia tego typu samopomocy. Prawo talionu – „oko za oko”, nakazujące wyrządzić krzywdę
wyłącznie sprawcy i to tylko w zakresie rozmiaru
krzywdy, którą sam wyrządził; azyl – miejsce schronienia przed „mścicielem krwi”; okup – odszkodowanie umożliwiające wykupienie się od zemsty; pokój
lub rozejm boży – zabraniający dokonywania zemsty
w stosunku do określonych osób (wdów, sierot, duchownych), w określonych miejscach (kościół, targ,
droga publiczna) lub w określonym czasie (święta),
czy też w końcu pojednanie to przykłady instytucji,
których zadaniem było zastąpienie krwawej pomsty
bardziej bezpiecznymi dla społeczeństwa sposobami rozwiązywania konﬂ iktów.
Pojednanie, w Polsce zwane też jednaniem, było
procedurą zmierzającą do pogodzenia zwaśnionych stron. Pojednania przeprowadzano najczęściej
w sprawach o zabójstwa. Warunki ugody ustalano
korzystając z pośrednictwa zawodowych jednaczy,
którymi mogli być także urzędnicy króla lub księcia.
Przedmiotem ugody było przebaczenie win uzyskane
w drodze zapłaty w naturze (bydło, konie) lub za odpowiednią kwotą pieniędzy. Okup zwano główszczyzną lub nawiązką, jeżeli godzono się w sprawach

związanych z uszkodzeniem ciała. W sytuacji, gdy
strony miały identyczny stan społeczny koniecznym
warunkiem pojednania była także pokora – prośba
o przebaczenie. Składano ją w różnych formach,
będących także przedmiotem negocjacji. T. Maciejewski podaje w swojej Historii powszechnej ustroju
i prawa (Nb. 88, Warszawa 2000), że zabójca w obecności krewnych zabitego prosił o przebaczenie „nad
grobem zabitego i z narzędziem zbrodni w ręku”,
zaś w Historii ustroju i prawa polskiego J. Bardacha,
B. Leśnodorskiego i M. Pietrzaka (wyd. Warszawa
1996) znajdujemy opis pokory przeprowadzanej tak,
że „zabójca z towarzyszącym mu orszakiem, obnażony do pasa, z mieczem wydobytym do połowy, przystępował do krewnych zabitego i prosił o przebaczenie”, nierzadko na kolanach.
Państwo, w okresie gdy nie miało jeszcze dostatecznie rozwiniętego aparatu, dostrzegało pozytywny wpływ pojednania na stosunki społeczne. W średniowieczu przyjęto zasadę, że rozwiązywanie spraw
prywatnych dokonywać się miało przez „przymus pojednania”. Jednak rozrost kognicji państwowego wymiaru sprawiedliwości poważnie ograniczył prywatną aktywność w rozwiązywaniu prawnych sporów.
Postępowania pojednawcze, rozjemcze, mediacyjne, polubowne, w szczególności w sprawach cywilnych i karno-prywatnych utrzymały się do dziś. Postępowania te mogły mieć charakter dobrowolny lub
przymusowy, można je było prowadzić przed sądem
orzekającym, sędzią pokoju lub sądem polubownym
jak też i przed osobami prywatnymi, które określano mianem rozjemcy, czy też mediatora. Instytucje
tego typu znane były m.in. Powszechnej Ordynacji
Sądowej dla Państw Pruskich z 1793 r., francuskiej
procedurze cywilnej z 1806 r., rosyjskiej ustawie postępowania sądowego cywilnego z 1864 r., polskiemu kodeksowi postępowania cywilnego z 1930 r.
Mediację w obowiązującym prawie polskim trudno jest traktować jako „nową”. Niewiele jest zresztą
instytucji pojawiających się obecnie w materialnym
i formalnym prawie karnym lub cywilnym, które nie
mają dłuższej lub krótszej tradycji. Ponad 4 tysiące
lat historii prawa pozwala często na stwierdzenie, że
nihil sub sole novum.
[ Dr Marek Tkaczuk ]
Katedra Historii Prawa,
Wydział Prawa i Administracji US

Hominem quaero –
– szukam człowieka

Adwokata Leszka Koszewskiego naprawdę poznałem
dopiero w lipcu 1984 roku, kiedy przeszedłem z Zespołu Adwokackiego w Świnoujściu do ówczesnego
Zespołu Adwokackiego nr 2 w Szczecinie.
Robił wrażenie surowego, ale każdy, komu było
dane poznać Go bliżej, czuł Jego wewnętrzne ciepło
i życzliwość. Trudno było od razu zdobyć Jego zaufanie. Tym bardziej cenię sobie Jego przychylność
i życzliwość, gdy przez wspólne lata praktyki w jednym Zespole Adwokackim, a potem w jednym lokalu,
spotykałem się z nim na co dzień. Spotkania to także
wspólne urlopy w Ośrodku w Niechorzu, gdzie snuł
ciekawe i barwne opowieści o latach minionych i kolegach z palestry. Był kopalnią interesujących wspomnień (a nie plotek) także o sędziach i prokuratorach,
z którymi zetknął się podczas lat swojej praktyki na
salach sądowych. Nigdy nie były to jednak oceny krytyczne.
Lech Koszewski odszedł od nas, chorując i mając
świadomość śmierci, w dniu 21 stycznia 1993 roku.
Pamiętam, że przed wyjazdem na kilkudniowy urlop
odwiedziłem go jeszcze w Szpitalu przy ul. Arkońskiej, gdzie leżał w pawilonie na I piętrze. W czasie
tego spotkania spostrzegłem, że cierpi, ale był jak
zwykle pogodny. Zauważyłem, że brakowało mu obecności bliskich osób obok siebie. Rozmawialiśmy długo
i starałem się go przekonać, że za kilka dni spotkamy
się znowu na zebraniu adwokackim.
Adwokat Lech Koszewski urodził się 20 maja 1928
roku w Poznaniu. Ojciec Jego był w latach międzywojennych dziekanem Izby Wielkopolskiej. W latach wojny, aby zarobić na swoje utrzymanie, Lech Koszewski
przyuczał się do zawodu, a następnie pracował jako
ślusarz. Po śmierci ojca w 1946 roku pozostał generalnie bez środków do życia. W 1947 roku przyjechał do
Szczecina, gdzie, pracując i ucząc się, zdał egzamin
dojrzałości. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. W październiku 1959 roku przeszedł pozytywnie egzamin kwaliﬁ kacyjny dla kandydatów na aplikantów adwokackich. Egzaminowali
wówczas adwokaci Jacek Siedlecki, Zdzisław Czerkawski oraz Alojzy Radoszewski. Uzyskał najwyższą
punktację spośród sześciu kandydatów ubiegających
się o wpis na aplikację.

Aplikację rozpoczął z dniem 1 maja 1960 roku w Zespole Adwokackim nr 3 w Szczecinie. Aplikował
u patronów, którzy już odeszli, a o których do dzisiaj
mówi się z szacunkiem i atencją, tj. u adw. dr Romana
Łyczywka, adw. dr Stanisława Kondolewicza czy adw.
Władysława Bina. Jednocześnie za zgodą Wojewódzkiej Rady Adwokackiej – dla, jak podnosił, poprawienia swojej sytuacji materialnej - był radcą prawnym. 15
czerwca 1963 roku złożył egzamin adwokacki. Co ciekawe, w trakcie odbywanej aplikacji, w grudniu 1962
roku, przed Okręgową Komisją Arbitrażową, zdał egzamin ze znajomości prawa w zakresie niezbędnym
do wykonywania czynności radcy prawnego.
Lech Koszewski egzamin adwokacki zdał w okresie, kiedy członkowie zespołu adwokackiego decydowali, czy aplikant adwokacki, który przeszedł egzamin, może rozpocząć w tym zespole praktykę. Często
wiązało to się z obawami innych adwokatów, które
nazwałbym dzisiaj obawą o konkurencję. Adwokat
Lech Koszewski znalazł jednak swoje miejsce w Zespole Adwokackim nr 5 w Szczecinie. Następne lata
to praktyka w Zespole Adwokackim nr 2 i praktyka
indywidualna.
Adwokat Lech Koszewski zawsze znajdował czas
na pracę samorządową. W latach 1964 – 1970, za kadencji Dziekana mec. Zenona Weinerta, był przez
dwie kadencje sekretarzem Rady Adwokackiej, by ponownie, po latach przerwy, pełnić funkcję rzecznika
dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej.
Wracając do 1993 roku, to pamiętam, że gdy wróciłem z urlopu dowiedziałem się o śmierci Lecha Koszewskiego i o terminie pogrzebu.
Do dzisiaj prawie zawsze, gdy jestem na Cmentarzu Centralnym, staję przy Jego mogile i mimo upływu tylu lat, widzę Jego twarz i słyszę głos dobiegający z ostatniego pokoju w korytarzu kancelarii przy
ul. Wojska Polskiego, gdzie dyscyplinował tych, którzy lubili spóźniać się na zebrania.
Lech Koszewski miał potrzebę wykonywania zawodu adwokata, spełniał go godnie, a jednocześnie
potraﬁ ł, co dzisiaj bardzo rzadkie, dbać o właściwe
relacje pomiędzy klientem a pełnomocnikiem, zachowując przy tym zawsze zasady, jakie obowiązywały
i obowiązują w Korporacji Adwokackiej.
Wierzę głęboko, że teraz przechadza się po korytarzach Sądów, tam po drugiej stronie, gdzie jeszcze nas
nie ma i nie tylko pomaga potrzebującym Jego pomocy
i rady, ale często wesprze ich groszem, jak czynił to,
gdy był jednym z nas.
Rozpisałem się, ale postać Lecha Koszewskiego
została zapomniana, a zasługuje na wspomnienie
zwłaszcza w czasach, w których obecnie żyjemy,
gdzie – jak się wydaje – nie ma już zapotrzebowania
na takie etyczne i moralne autorytety.
[ Adwokat Andrzej Zajda ]
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Ad vocem –
dyskutującym o ustalaniu
terminów rozpraw
Z zainteresowaniem śledzę w In Gremio wypowiedzi
odnośnie tzw. kultury sali sądowej. O ile się nie mylę,
problem wyznaczania terminów rozpraw wywołali
adwokaci Dariusz Jan Babski i Ilona Lewandowska
w dwóch artykułach w numerze grudniowym z 2004
roku - z tym, że pierwszy z dyskutantów ubolewał nad
nieuwzględnianiem próśb obrońców odnośnie ustalania terminów rozpraw, szczególnie w Wydziale III
Karnym Sądu Okręgowego w Szczecinie, natomiast
druga stwierdziła, że w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu uwzględniają życzenia adwokatów w ramach
możliwości wyznaczanych wolnymi salami, jak i terminami przyjazdu konwojów.
Pan sędzia Maciej Strączyński w wakacyjnym numerze (lipiec-sierpień 2005), odpowiadając na głos
adw. Babskiego, stwierdził wprost: „nie zgadzam się
na przykład z twierdzeniem, że sąd ma obowiązek
uwzględniać przy wyznaczaniu rozpraw urlopy adwokatów, a prawem oskarżonego jest zakazać obrońcy
ustanawiania substytuta. Nie zgadzam się, bo w ustawie tego nie ma i koniec”.
Odnosząc się do tej wypowiedzi, adwokat Marek
Matjanowski w artykule z listopadowego In Gremio

Proszę o rzeczową dyskusję,
a nie o sarkazm i ogólniki
Marii – mojej mamie
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Sam fakt, iż Maciej Strączyński, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, prezes szczecińskiej „Iustitii”, poświęcił swoją uwagę (In Gremio 12/2005) nad „felietonem” mojego pióra o pomówieniu (10/2005), mógłbym
uznać za wyróżnienie, gdyby nie to, że Jego wystąpienie – w przeciwieństwie do mojego - nie wnosi nic
nowego. Nic, poza sarkazmem i ogólnikami. Oczekiwałem, że mój artykuł wzbudzi zainteresowanie. Pobudzi do reﬂeksji. Ale nie do sarkazmu. I to ze strony
sędziego.
Nie można mówić o dobrej wierze, prokuratora
czy też sędziego, gdy w sposób świadomy, sprzeczny
z dyspozycją art. 7 KPK, najpierw oskarża „się”, a zaś
skazuje „się” daną osobę w oparciu o jeden dowód.
Nie powściągnę języka do czasu, gdy nie będą respek-

pisze: „Czy zatem sąd nie ma obowiązku uwzględniać
przy wyznaczaniu terminu rozpraw urlopów adwokatów? Nakazu ustawowego oczywiście nie ma, ale jeden
z moich patronów zwykł mawiać: jeśli ustawa milczy,
odwołuj się do zdrowego rozsądku”.
Otóż, Pani i Panowie dyskutanci: przepis jest! Co
prawda nakazu w nim nie ma, ale nadal obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych z 19 listopada 1987 w § 70 ust. 3 stwierdza: „przy
wyznaczaniu terminu posiedzenia oraz kolejności rozpoznawania spraw należy w miarę możności uwzględniać uzasadnione wnioski stron, ich obrońców, pełnomocników, przedstawicieli oraz innych osób biorących
udział w sprawie”.
Oczywiście, nie jest to ustawa, ale akt prawny
statuujący tak proste prawdy, których zdają się nie
dostrzegać niektórzy sędziowie. Rozporządzenie
z okresu PRL stanowiące akt wykonawczy do Prawa
o ustroju sądów powszechnych stanowi ciekawą lekturę – przewidziano w nim szereg sytuacji z sal i gabinetów sądowych, o których zapominają tak sędziowie, jak i my – zwykli petenci. A więc – wczytujmy się
i w takie przepisy…
[ adwokat Andrzej Marecki ]

towane przez prokuratorów i sędziów kanony narzucone przez prawodawcę, czyli nas wszystkich. Wasza
władza ma swoje granice w przepisach prawa. W tym,
w przepisie art. 7 KPK, który jasno i wyraźnie (klar
und deutlich) stanowi, że „organy procesowe kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów”, a nie na podstawie jednego
dowodu. Jeżeli Maciej Strączyński, sędzia Sądu Okręgowego, itd., itd., nie dostrzega, że w brzmieniu przepisu art. 7 KPK zawarta jest jego treść ograniczająca
Jego swobodę, swobodę sędziego, to Jego starania, aby
zostać dobrym sędzią, nie mogą się ziścić.
Życzę sobie, aby nigdy więcej, przynajmniej od
czasu opublikowania mojego artykułu o pomówieniu
jako dowodzie w procesie karnym, ze strony prokuratorów i sędziów, nie dochodziło do przestępstw sądowych w „nowym wydaniu”. Życzę sobie, aby art.
231 KK był przepisem martwym. Tak jak i całe prawo
karne.
[ adwokat Dariusz Jan Babski ]

