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JUBILEUSZ ADWOKATURY
Państwo Polskie i Adwokatura Polska obchodzą w tym roku ważki Jubileusz – odzyskanie niepodległości państwowej i powstanie samorządnej
adwokatury. Oba wydarzenia miały miejsce w 1918 roku.
24 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa uchwalony został Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego. Dekret ogłoszony
został 30 grudnia 1918 r., a wszedł w życie 1 stycznia 1919r.
Obchodzimy więc 90-lecie samorządnej Adwokatury Polskiej – doniosły jubileusz
dla wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich. Nowa innowatorska regulacja
prawna oparta została na powszechnie uznawanych regulacjach zachodnioeuropejskich – oczywiście odpowiednio przystosowanych do naszych, polskich warunków.
Nowatorskość zaś polskiej ustawy adwokackiej, której jubileusz obchodzimy, polegała
na wprowadzeniu instytucji, której naówczas ani europejskie, ani pozaeuropejskie regulacje ustrojowe adwokatur nie znały. Instytucją tą była Naczelna Rada Adwokacka
– centralny organ adwokatury wyposażony w szeroki zakres kompetencji, które gwarantować miały niezależność adwokatury od organów administracji państwowej.
Od tamtych czasów, historycznie rzecz ujmując – aż do teraźniejszości owa niezależność była i jest kontestowana, i atakowana zarówno ze strony różnego rodzaju instytucji politycznych, ale także i - niestety - ze strony organów administracji państwowej.
Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego był aktem prawnym nie tylko bardzo ważnym dla samej Adwokatury Polskiej, ale także aktem o wysokim poziomie merytorycznym i redakcyjnym, przez co stwarzał dogodne warunki do działania niezawisłego samorządu adwokackiego oraz sprawowania misji adwokatury i adwokatów w
ich codziennej pracy w interesie zarówno Państwa, jak i obywateli. Powstał niezawisły
samorząd adwokacki. Powołano do życia izby adwokackie, w których skład wchodzili
adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę w okręgu jednego sądu apelacyjnego. Adwokaci, w drodze tajnego głosowania, wybierali spośród siebie radę adwokacką.
Kandydatury do rady mógł zgłaszać każdy adwokat uczestniczący w zgromadzeniu
izby. Kompetencje rady to m.in. decyzje o wpisie na listę adwokatów i aplikantów, skreślenie z tej listy, czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodu przez członków
izby, kształcenie aplikantów, zwoływanie walnych zgromadzeń. Drugą instancją była
Naczelna Rada Adwokacka wybierana przez delegatów z poszczególnych zgromadzeń
izbowych. Organem wykonawczym Naczelnej Rady był wybierany przez NRA wydział
wykonawczy.
To właśnie na mocy Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego adwokatura
otrzymała własne, w pełni niezawisłe, sądownictwo dyscyplinarne. Sędziami mogli być
wyłącznie adwokaci.
Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad adwokaturą były minimalne
i w zasadzie ograniczały się do prawa uchylania uchwał NRA sprzecznych z prawem.
Rada Ministrów zaś mogła w wyjątkowych wypadkach rozwiązać Radę Adwokacką.
Od wskazanych decyzji organów władzy państwowej służyło odwołanie do Sądu
Najwyższego.
Każdy jubileusz, w tym jubileusz 90-lecia samorządnej Adwokatury Polskiej to czas
zadumy, refleksji, zastanowienia się nad osiągnięciami i dorobkiem, nad tym co się
wydarzyło, ale to także okazja do konstatacji, w jakim miejscu i na jakich pozycjach się
znajdujemy, a zwłaszcza do odpowiedzi na pytanie, co dalej z Adwokaturą Polską.
Dla uczczenia jubileuszu Okręgowa Rada Adwokacka postanowiła zwołać na dzień
6 grudnia 2008r. o godz. 17.00 w Teatrze Polskim w Szczecinie Uroczyste Nadzwyczajne Zgromadzenia Szczecińskiej Izby Adwokackiej.
Niezależnie od zaproszenia, które czynię niniejszym w tej formie, każdy z Państwa
– członków Izby - otrzyma stosowne zaproszenie ze szczegółowym programem uroczystości. Zaprosimy i liczymy na liczny udział gości specjalnych. Obok wystąpień o charakterze oficjalnym przewidziane są adekwatne do okoliczności produkcje artystyczne, wystawa fotogramów obrazujących historię Adwokatury Polskiej od 1918r. po czasy
współczesne. Dla ciała zabezpieczamy catering.
Myślę, że Zgromadzenie będzie nie tylko wyrazem integralności Szczecińskiej Izby
Adwokackiej, ale także okazją do wyrażania przez zgromadzonych swoich indywidualnych przemyśleń na zasygnalizowane przeze mnie tematy. Tak więc do zobaczenia.
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Człowiek „In Gremio” obrazuje ideę, która jest powodem powstania pisma i dzięki której pozostaje ono żywe. Dzielą nas obowiązki zawodowe,
miejsca na salach sądowych i role jakie sprawujemy w obrocie prawnym.
Bywają to spory twarde, w których racje merytoryczne wyrastają na nieustępliwości, przekonaniu o słuszności oraz szczególnej ludzkiej wadze
spraw jakimi się zajmujemy. Łączyć nas muszą humanistyczne ideały i poszukiwania tożsamości naszego środowiska.
Prezentujemy kolejnego kandydata do tytułu Człowieka „In Gremio” 2008.
Tym razem jest to mec. Marek Mikołajczyk, zasłużony członek szczecińskiej Palestry, wieloletni jej dziekan, obecnie członek Naczelnej Rady Adwokackiej.
Redakcja In Gremio

Wyzwanie dla adwokatury
jest jedno i niezmienne
z adwokatem Markiem Mikołajczykiem, członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej,
rozmawia Piotr Dobrołowicz
In Gremio, Piotr Dobrołowicz: Pana prawnicze początki to aplikacja sądowa i zdany egzamin sędziowski.
Dlaczego nie kontynuował Pan kariery w tym zawodzie?
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Marek Mikołajczyk: Odpowiedź jest bardzo prosta.
Wtedy nie było innej drogi do adwokatury, jak tylko
przez aplikację sądową. Po studiach prawniczych złożyłem podanie na aplikację sądową do trzech miejscowości: do Zielonej Góry, Koszalina i Szczecina. Wszędzie
się dostałem. Po ukończeniu aplikacji stanąłem przed
dylematem, który wynikał z tego, że nie uczęszczałem
na kurs Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu i Leninizmu. Bez tego do egzaminu sędziowskiego nie można
było podejść, zresztą były to czasy – rok 1978 – przed
sierpniem 1980 r., a więc kiedy jeszcze jedyna, słuszna partia przewodziła nam w sposób zdecydowany.
Sędziowie w tamtym czasie też podlegali systemowi
kształcenia kadr partyjnych. Śp. sędzia Helena Parys Makowska bez mojej wiedzy zaliczyła mi ten WUML.
Podszedłem więc do egzaminu sędziowskiego nie
uczestnicząc w żadnych zajęciach WUML. Co robić dalej? Zostać w sądzie, czy też próbować wolnego zawodu?
Już od wczesnych lat, a w czasie liceum to na pewno,
uważałem, że do tej adwokatury to warto spróbować się
dostać. I tak zrobiłem! Pomimo, iż po aplikacji sądowej
miałem pewną asesurę, wybrałem coś, co się nazywało
oczekiwaniem na wolne miejsca w adwokaturze. Czekałem półtora roku. W tamtym czasie pokutował oczywiście mit, że do adwokatury mogą się dostać tylko
ludzie skoligaceni, pochodzący z rodzin adwokackich.
Ja nie znałem nikogo z adwokatów, miałem nawet kłopoty z uzyskaniem niezbędnych referencji. Uzyskałem
je od pani sędzi Hinnel, a drugie od mecenasa Józefa
Karasewicza, któremu jestem wdzięczny za to, że mnie,
młodego prawnika dostrzegł i napisał kilka ciepłych
słów. Aplikację zakończyłem w roku 1983. To był dobry
wybór w tamtym czasie. Proszę pamiętać, że wejście
w struktury sądownictwa w roku 1978 było moralnie

trudne. Sądownictwo było co prawda trzecią władzą i
w tamtym czasie, ale władzą peerelowską. Patrzyłem
na to oczami, może jeszcze niedojrzałego politycznie
człowieka, ale człowieka, który widział, że niestety nie
jest to władza niezależna.
P.D.: Jak wtedy wyglądała adwokatura szczecińska.
Było lepiej niż w sądownictwie?
M.M.: Było inaczej, bardziej ciekawie. Przede wszystkim było to stosunkowo niewielkie, hermetyczne grono. W 1980 r. w szczecińskiej izbie było osiemdziesięciu
adwokatów. Prezentowali oni bardzo etyczne podejście
do wykonywania zawodu, widoczna była silna więź
wewnętrzna. Mieli specyficzne poczucie własnej misji
adwokackiej. W ich postępowaniu wiele było powołania, a mniej takiego prostego, czystego rzemiosła, jakie
w dniu dzisiejszym obserwuje się coraz częściej.
P.D.: Jakie postawy przyjmowała wtedy adwokatura
wobec wyzwań politycznych?
M.M.: To był bardzo burzliwy czas. W pokoju adwokackim dochodziło wtedy do dramatycznych dyskusji,
niektóre kończyły się nawet niewybrednymi wyzwiskami. Nie będę wymieniał nazwisk dwóch adwokatów
– jeden czołowy działacz opozycyjny i obrońca procesów politycznych, a drugi zagorzały działacz partyjny.
Zwarli się kiedyś ze sobą w pokoju adwokackim, i było
to naprawdę przeżycie dramatyczne. Pamiętam też, że
krążyły po pokoju adwokackim listy poparcia dla strajkujących stoczniowców, potem udała się do stoczni
delegacja z tymi właśnie listami poparcia. Przypomnę,
że śp. dr Roman Łyczywek był prawnikiem, który obsługiwał komitet strajkowy. Adwokatura przyjęła więc
postawę bardzo otwartą wobec tych wszystkich zmian,
które dokonywały się tutaj na oczach całego świata, ale
nie można ukrywać, że był też spory odsetek ludzi, którzy popierali dotychczasowy system, byli zagorzałymi

Człowiek “In Gremio” 2008
aparatczykami. Życie potem weryfikowało zachowanie
autentycznych działaczy, którzy politycznie dojrzeli
podczas przemian lat ’80 i włączyli się w budowanie
struktur solidarnościowych, w obronę w procesach politycznych oraz tych, którzy się przyczaili i obserwowali, co to z tego będzie. Niektórzy z sentymentem, że być
może stare wróci.
P.D.: Jak zmieniała się adwokatura od tego czasu? Czy
w młodych adwokatach widoczne jest to tradycyjne
„powołanie”, czy też zostało jedynie „proste, czyste
rzemiosło”?
M.M.: Widoczne jest przełamanie pokoleniowe. Odchodzą ludzie, których ja znałem, którzy hasło „Bóg
Honor Ojczyzna” mieli niemal wyhaftowane na todze.
To było pokolenie, które broniło żarliwie i gorliwie,
miało ideały, czuło misję, wychowało się jeszcze na dobrych wzorcach przedwojennych. Następne, którego
m. in. sam jestem wychowankiem, to pokolenie, które
szanuje zasady, ale weszło już w gospodarkę rynkową. Poznało znaczenie „urynkowienia” adwokatury.
Najmłodsze pokolenie natomiast podlega globalizacji,
europeizacji. Adwokat zaczyna być postrzegany jako
typowy usługodawca. Proszę zauważyć, iż w miejsce
adwokatów pojmowanych w tym historycznym ujęciu,
głębokich humanistów, którzy wygłaszali w sądzie płomienne mowy, identyfikowali się z klientami walcząc o
ich prawa, wchodzą sprawni warsztatowo prawnicy, by
nie powiedzieć sprawni rzemieślnicy, którzy obsługują
szybko i sprawnie, w sposób, jakiego oczekuje klient. A
ten wymaga obsługi na najwyższym poziomie, przede
wszystkim skutecznej.
P.D.: Adwokatura obchodzi jubileusz 90 – lecia. Czym
może się pochwalić?
M.M.: W 1918 roku marszałek Piłsudski podpisał dekret – Tymczasowy Statut Palestry Państwa Polskiego.
To była, by powiedzieć w żargonie wyścigów konnych,
„bomba w górę”. Polska adwokatura po wielu latach
działania pod zaborami wreszcie stała się adwokaturą
wolną, przybrała struktury, które w zasadzie w niezmienionej postaci trwają do dziś. Adwokatura ma się czym
poszczycić. Adwokaci zapisali piękne karty w historii,
zawsze stali na straży praw i wolności obywatelskich.
Może to zbyt górnolotne stwierdzenie, ale do tego adwokatura była i jest powołana. Adwokatura nigdy nie
sprzeniewierzyła się swoim podstawowym zasadom,
które ma wpisane w rotę ślubowania adwokackiego.
Nie inaczej było w naszej, szczecińskiej palestrze. Przykładem był chociażby mecenas Szyk, cywilista, który
jak wchodził na salę, to czuło się respekt przed jego
ogromną wiedzą. Nie wolno nie wspomnieć nazwiska
doktora Romana Łyczywka. Harcerz w czasie Powstania Warszawskiego, niezwykle płodny publicysta, humanista, miłośnik historii, orędownik dobrych zasad
adwokackich, niezwykle przyjazny środowisku adwokackiemu i prawniczemu w ogóle. Człowiek, który do
ostatnich dni swojego życia czynnie bronił w największych procesach sądowych. Nie mogę nie wspomnieć o

mecenasie Jerzym Chmurze, gorącym orędowniku idei
niepodległościowej, idei solidarnościowej, człowieku
bezkompromisowym. To on bez wynagrodzenia, honorowo bronił oskarżonych w bardzo wielu procesach
politycznych. Wspaniałych adwokatów, z których możemy być dumni, było oczywiście i jest więcej.
P.D.: Co może Pan powiedzieć o ostatnich 19 latach
adwokatury w niepodległej już Polsce?
M.M.: Po 1989 roku obserwujemy lawinowe przeobrażenie adwokatury związane z urynkowieniem usług
adwokackich. Jest to czas zakładania pierwszych indywidualnych kancelarii, upada wtedy idea zespołów
adwokackich, a adwokaci próbują indywidualnie funkcjonować na tym rynku. Niektórzy mówią, że to jest
właśnie początek końca tej starej, dobrej adwokatury.
Trudno powiedzieć, czy to jest prawda, ale z pewnością
upadek zespołów adwokackich spowodował osłabienie
wewnętrznej więzi między adwokatami, dobrze pojętego korporacjonizmu, czegoś, co się nazywało życiem
adwokackim. Dzisiaj trudno jest zmobilizować adwokatów do uczestnictwa w sympozjach, imprezach okolicznościowych, a nawet w obowiązkowych walnych
zgromadzeniach izby.
P.D.: Jakie zadania stoją dzisiaj przed adwokaturą?
M.M.: Wyzwanie dla adwokatury jest jedno i niezmienne, i to zawsze będzie ją różniło od innych zawodów
prawniczych. Adwokaci są najbliżej ludzi i ich problemów. Jesteśmy zobowiązani im pomagać. Adwokatura
w czystym wydaniu powinna strzec podstawowych
praw i wolności obywatelskich, powinna być ostoją i
gwarancją procesowych praw podejrzanych i oskarżonych. Jeśli powiem, że sprawa jest prowadzona po adwokacku, to znaczy, że są spełnione najwyższe standardy, dołożony jest najwyższy poziom wiedzy i etyki. I tak
powinno pozostać.
P.D.: Często zabiera Pan głos na łamach „In Gremio”,
komentując różne sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Jest Pan wieloletnim działaczem samorządowym, obecnie członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Co Pana pcha do podejmowania nowych wyzwań,
do poświęcania własnego czasu na sprawy społeczne?
M.M.: Człowiek nie żyje w próżni i nie żyje tylko dla
siebie. Dla mnie życie adwokackie zawsze kojarzyło
się z pracą społeczną. Albo z pracą w samorządzie,
albo z pracą na rzecz innych ludzi. I nie chodzi mi o
akcje dobroczynne, charytatywne, ale o to, że jeżeli
można dać komuś cząstkę siebie, pomóc mu, to sam
zawsze będę stawał w pierwszym szeregu. Uważam,
że zawód adwokata jest zawodem dla humanistów, dla
ludzi wrażliwych. Ludzie gruboskórni, szorstcy, nie
powinni do tego zawodu wstępować. Potrzebna jest
wielka wrażliwość, ale też i odpowiedzialność. I dlatego myślę, że jeżeli ktoś decyduje się być adwokatem,
to musi pamiętać, że będzie pracował całe życie dla
innych ludzi. [ ]
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Marek Baranowicz, adwokat

„
Z wiatrem, pod wiatr;
a może flauta...?”
Przyczynkiem do napisania tych paru słów na temat aplikacji, szczególnie adwokackiej, egzaminów,
kolokwiów, zasad z tym związanych, stał się w zasadzie jedynie tytuł ostatniego artykułu Pana Wicedziekana ORA w Szczecinie, Mecenasa Andrzeja Zajdy
(„Utrudniać czy ułatwiać? Rozważania nad losem
aplikantów adwokackich”, In Gremio 9/10, 2008). Nie
chciałbym bowiem, aby ten tytuł został niewłaściwie
odebrany, jako sugestię, że ktoś próbuje aplikantom
cokolwiek „utrudniać”.
Chciałbym przy tym zwrócić uwagę na pewien
aspekt dotyczący szczególnie kolokwiów, który może
trochę uszedł uwadze organom decydującym o ich
formie. Chodzi o kwestię możliwości, w oparciu o istniejący stan prawny, wpływu Adwokatury na to, kto
zostanie w przyszłości adwokatem.
Od kilku lat, w czasie rozmów prywatnych czy
też mających miejsce w mediach, także z udziałem
władz Adwokatury, dotyczących zmian w systemie
aplikowania, w zasadzie jedynym argumentem adwokatów przemawiającym przeciwko tak szerokiemu
otwarciu była „pauperyzacja” zawodu, obniżenie kryteriów zasad godności wykonywania zawodu adwokata (radcy prawnego), brak (znaczne ograniczenie)
wpływu na to, kto zostanie aplikantem, adwokatem
(czyli upaństwowienie egzaminów, a tym samym –
zawodu), czego skutkiem jest zostawanie aplikantami
(adwokatami) osób może dobrze znających przepisy,
ale nie mających predyspozycji tak potrzebnych do
wykonywania tego – jednak – specyficznego, odpowiedzialnego zawodu. Oczywiście wnioski te są
trafne, lecz niestety tak pewnie będzie, że ta „pauperyzacja” będzie w jakimś zakresie postępować. Jest to
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– niestety, ale naturalna – konsekwencja walki wolnorynkowej. Skoro nastąpi zalew rynku przez „usługodawców prawniczych” (bez względu na to jak się ich
nazwie, a pomysłów na dalsze otwieranie tego rynku
jest bez liku), to po pierwsze – w tej przyszłej masie
prawników już tylko nawet ze statystycznego punktu
widzenia muszą się znaleźć osoby idące do celu „po
trupach”; po wtóre – wymusi to pewne czynności autoreklamy, porównywania się z innymi, co nie będzie
zbyt „godnym” zachowaniem.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania dotyczące
krytyki ze strony Adwokatury skutków takiego żywiołowego otwarcia zawodu, można by się zastanowić,
czy na kanwie istniejących przepisów „upaństwawiających” nasz „zielony” zawód istnieją rozwiązania
pozwalające na maksymalne wykorzystanie wpływu samych adwokatów na to, kto będzie w przyszłości adwokatem. Pan Wicedziekan w swym artykule
przedstawił konsekwencje niezdania np. kolokwium
rocznego, co powoduje, że może to być podstawa do
weryfikacji aplikanta pod kątem jego przydatności do
wykonywania zawodu. A biorąc pod uwagę, że ORA
ma wpływ na sposób przeprowadzania kolokwium,
powstają mechanizmy pozwalające na wskazaną weryfikację.
Zgodnie z „Regulaminem aplikacji adwokackiej”
kolokwium, np. roczne, może się odbyć w formie ustnej lub pisemnej (z naciskiem na „lub”). Już więc w tym
miejscu mamy możliwość stworzenia sobie zasadniczego wpływu na weryfikację przydatności aplikanta
do wykonywania zawodu adwokata. Oprócz uzyskania informacji co do samej wiedzy można się zorientować, jak dana osoba reaguje na stres, czy jest w ogóle w
stanie logicznie, płynnie i poprawnie mówić; przecież
jeśli „zje” ją stres i wypowiedź nie będzie odpowiadała standardom wypowiedzi egzaminacyjnej, to to już
samo w sobie może stanowić o niezaliczeniu egzaminu (kolokwium). Jest w tym miejscu również okazja
do oceny kultury osobistej aplikanta. W stresie (jaki
panuje przecież też na sali sądowej) mogą, potocznie
mówiąc, „puścić nerwy”, co również powinno mieć
swe odbicie w końcowej ocenie egzaminowanego.
Adwokatura może więc nie tylko oceniać, ale wręcz
decydować, tak jak to miało miejsce jeszcze niedawno, o tym, czy w dalszym toku szkolenia będzie brała
udział osoba spełniająca warunki nie tylko co do wiedzy, lecz również odnośnie sposobu wysławiania się,
logicznego formułowania myśli, reagowania na stres,
kultury osobistej.
Jednak taka forma kolokwium ma tę wadę, że sam
egzamin może później być podważany z uwagi na subiektywny charakter jego oceny. Aby temu zapobiec,
można połączyć formę pisemną i ustną. Można także
rozważyć, która forma pisemna mogłaby nam dać odpowiedź na pytanie, kto ma nie tylko wiedzę, ale jest
przy tym dobrym prawnikiem.
rys. Arkadiusz Krupa
(Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)

Tak więc, jeśli kolokwium ma formę pisemną, to
może mieć wówczas charakter testu lub polegać na
opracowaniu przez zdającego tematu z zakresu danej
dziedziny prawa (§ 21 ust.2 Regulaminu aplikacji adwokackiej), przy czym jeśli ma formę testu, nie można korzystać wówczas z tekstów aktów prawnych,
zbiorów orzecznictwa oraz literatury prawniczej
(§ 21 ust.3). Jako przykład można tu wskazać mające
się odbyć jeszcze w listopadzie br. kolokwium roczne ostatniego roku aplikantów, które ma mieć formę
testu. Obejmuje ono wiele dziedzin prawa (prawo administracyjne materialne obejmujące bardzo wiele
ustaw, prawo upadłościowe i naprawcze, KRS, prawo handlowe z K.s.h., prawo podatkowe – również
wiele ustaw, prawo pracy). W związku z tym, że test
z zasady wymaga niemalże literalnej wiedzy zdającego, powoduje to, że aplikant musi znać właściwie
na pamięć co najmniej kilkanaście tysięcy przepisów. Powstaje pytanie, czy to ma sens, szczególnie
w kontekście wcześniejszych głosów, iż – wobec
braku większego wpływu Adwokatury na sposób
egzaminowania kandydatów na aplikację, aplikantami stają się osoby może i znające przepisy, ale takie,
co do których nie wiadomo, jak potrafią zinterpretować pewne regulacje, rozwiązać casus (zgodnie
z przepisem art. 75i Ustawy Prawo o adwokaturze
egzamin konkursowy ma formę testu, z którego niczego o predyspozycjach zawodowych przyszłego
aplikanta dowiedzieć się nie możemy). Tego ma ich
uczyć aplikacja. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę
stare (ale zawsze aktualne), jeszcze studenckie, powiedzenie, iż prawnik nie musi znać przepisów na
pamięć, ale musi wiedzieć, gdzie ich szukać i jak zinterpretować, koncepcja testów w ramach kolokwiów
obejmujących wiele dziedzin prawa jest co najmniej
kontrowersyjna. Powstaje bowiem pytanie, czy chcemy mieć wśród nas cyborgi, które zamiast rozumu

mają w głowie płytkę z „Lex`em”, a które nie potrafią
przeforsować swej koncepcji, toku wykładni w piśmie procesowym, w mowie końcowej, czy też chcemy wymusić na adeptach zawodu adwokata logiczne
rozumowanie, wyłapywanie z akt istotnych błędów
sądu (innego urzędu), spójnej wykładni, zgodne z
procedurą formułowanie pism procesowych. Przy
dodatkowym przyjęciu, że niemal fizyczną niemożliwością jest nauczenie się na pamięć kilkudziesięciu
tysięcy unormowań prawnych, można by odnieść,
niesłuszne przecież wrażenie, że kolokwium ma być
formą selekcji, ale niekoniecznie tych, którzy by się
najmniej do zawodu adwokata nadawali. Inna jest
sytuacja, gdy kolokwium w formie testu dotyczy danej, jednej dziedziny prawa – właśnie na takie okazje
powinno to być zarezerwowane, bowiem po szczegółowym omówieniu danej dziedziny, można i należy
oczekiwać od aplikanta dogłębnej wiedzy. W przypadku zaś podsumowania szerszego zakresu wiedzy prawniczej – w mojej ocenie – powinno się od
aplikanta wymagać czegoś więcej niż tylko wkucia
na pamięć mało wyobrażalnej ilości przepisów. Przy
takim, jak dotychczasowy, sposobie oceny wiedzy
aplikanta zupełnie niepotrzebnie Adwokatura naraża się na nieprawdziwe oceny, iż tym samym pragnie
doprowadzić do jak największej selekcji (eliminacji)
aplikantów; tym samym jednak mogąc wylać dziecko z kąpielą, gdy na aplikacji pozostaną „mało lotne
kujony”, a ludzie, którzy akurat mieli pecha, ale mają
predyspozycje do zawodu adwokata, pożegnają się z
aplikacją.
Poza wszystkim musimy mieć na uwadze, że wszyscy (adwokaci, aplikanci) stanowimy jedną rodzinę
i będziemy ją stanowić w przyszłości. Dzisiejsi aplikanci zostaną niedługo adwokatami. Jeśli zupełnie
niepotrzebnie aplikanci odniosą wrażenie, że w taki
sposób próbuje się ich eliminować, może to – równie
niepotrzebnie – doprowadzić do podziałów na „starych” i „nowych”, na „my” – „oni”, a rozbicie jedności
wśród Adwokatury jest tym, na czym niektórym zależy najbardziej...
I na koniec pragnę podkreślić, że posiadam instynkt
samozachowawczy i – z takich zupełnie przyziemnych, ludzkich powodów – nie podoba mi się otwarcie zawodu adwokata. Trudno się przecież dziwić,
że drobnemu sklepikarzowi nie podoba się otwarcie
za rogiem hipermarketu. Nie chciałbym, aby ten głos
oceniony był więc jako głos „adwokata aplikantów”.
Mnie po prostu zależy na tym, aby wśród nas pozostali ludzie najbardziej wartościowi, a niekoniecznie
– najbardziej „obkuci”.
Nawiązując na koniec do tytułu niniejszego opracowania – ani ułatwiać, ani przeszkadzać; niech obiektywnie najlepsi wykażą, że nie tylko mają wiedzę, ale
i – że mają predyspozycje do bycia „Zielonymi”. [ ]
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sonda adwokacka

Jubileusz 90-lecia Adwokatury Polskiej sprowokował In Gremio do zapuszczenia sondy, nazwijmy ją, adwokackiej. Jak wyglądały początki wykonywania zawodu adwokata, dlaczego akurat ten zawód, czy trudno
dostać się na aplikację adwokacką, co po niej? O to zapytaliśmy członków szczecińskiej palestry.

Adwokat
Zbigniew Śmigielski
Prawo studiowałem we Wrocławiu, na
Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta.
Zawsze chciałem być sędzią, co poniekąd mi się udało. Zdałem bowiem egzamin sędziowski i zostałem asesorem w
I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, gdzie przewodniczącą
była wówczas pani sędzia Kosiorowska,
człowiek o złotej duszy. Moja przygoda
z sądem zakończyła się jednak bardzo
szybko. Pamiętam, że przyszła jesień i
musiałem kupić nowy płaszcz. Stary,
który miałem jeszcze z okresu studiów,
był już w opłakanym stanie. Moja pensja asesorska wynosiła wtedy 16 tysięcy
złotych, a nowy płaszcz kosztował 20
tysięcy złotych. Wtedy czara goryczy
się przelała i zdecydowałem się odejść
do lepiej płatnego zawodu.
Początkowo nie była to adwokatura, a spółdzielnia mieszkaniowa, w
której trafiłem do zarządu. Traf chciał,
iż jeszcze w trakcie wypowiedzenia
pracy w sądzie pojawiła się możliwość
dostania się do adwokatury. Wówczas
system naboru był zupełnie inny niż
dzisiaj, uważam, że mimo wszystko łatwiej można było się wtedy dostać niż
dzisiaj. W trakcie aplikacji trafiłem do
zespołu adwokackiego nr 5. Moim patronem został adwokat Włodzimierz
Łyczywek. Po zdaniu egzaminu adwokackiego rozpocząłem, na własny już
rachunek, pracę. Pamiętam tę datę - 12
marca 1992 roku.
Dlaczego postanowiłem zostać adwokatem? Rozpoznając sprawy jako
asesor, poznawałem ludzi ex catedra,
trochę z góry, natomiast będąc adwokatem mam ich blisko siebie, właściwie
przez biurko. W zaciszu pokoju adwokackiego inaczej rozmawia się o ich
problemach. Tutaj naprawdę dotyka
się życia, mówi o często trudnych sprawach rodzinnych, sporach cywilnych.

Zdarza się, że nasi klienci zachowują
się zupełnie inaczej, niż widać to na sali
sądowej. Tutaj widać ich zmagania z
rzeczywistością i codziennością. To jest
ciekawe doświadczenie i nie ma chyba
dnia, podczas którego nie myślałbym o
ich sprawach, o tym jak żyją.
Dzisiaj adwokatura wygląda inaczej
niż kiedyś. Trudno powiedzieć, czy lepiej, czy gorzej, czasy się zmieniają. Ja,
pamiętając stare czasy, lubiłem familiarność w tym środowisku. Teraz jest
dużo nowych ludzi, dziesiątki nowych
aplikantów, nawet nie jestem w stanie
ich wszystkich poznać. Ceniłem tą większą zażyłość między ludźmi, którzy się
wszyscy znali, mam na myśli również
prokuratorów i sędziów. To środowisko
było jednak troszeczkę mniej zatomizowane, i wydaje mi się, że było po prostu
sympatyczniej. Teraz stajemy się coraz
bardziej dla siebie anonimowi, czuję
taki powiew chłodu. [ ]

Adwokat
Hanna Łyczywek–Falkowska
Dlaczego zostałam adwokatem? Na
pewno w dużej części względy rodzinne. Myślę też, że istotne znaczenie miało w moim przypadku zacięcie humanistyczne. Pamiętam że kiedyś w szkole
pan od fizyki złapał mnie na ściąganiu
lekcji na przerwie i powiedział: Łyczywek, ty to się albo naucz zupę gotować,
albo dalej się ucz historii. Wiadomo
było, że z fizyki i matematyki nie jestem
najlepsza. Prawo natomiast było na
wskroś kierunkiem humanistycznym.
Po zakończeniu studiów prawniczych w zasadzie nie było innej od
adwokatury opcji. Faktycznie działały
względy rodzinne, atmosfera domu, te
specyficzne rozmowy. Szybko nasiąkłam tymi prawniczymi sformułowaniami, opowieściami.

Na aplikację adwokacką dostałam
się za pierwszym razem. Nie było to
trudne, ale pamiętam jeden ciężki moment, a mianowicie tzw. dogrywkę. Kiedy przyszłam do siedziby Okręgowej
Rady Adwokackiej, już po zakończeniu
egzaminu, by sprawdzić wyniki, okazało się, że razem z kilkoma innymi zdającymi muszę natychmiast wziąć udział
w dogrywce, i ponownie odpowiadać
na pytania komisji. I tak jak przyszłam,
w kolorowej spódniczce i różowych
rajstopach, tak weszłam do pokoju egzaminacyjnego. Wyglądałam fatalnie,
bardzo źle się czułam, ale szczęśliwie
dogrywkę przebrnęłam.
Co ciekawe, nigdy nie myślałam o
zawodzie sędziego. Bliższe nawet mojej naturze byłoby działanie po drugiej
stronie, jako prokurator, niż bycie sędzią. Po prostu, zawsze wolę reprezentować ludzi, niezależnie od tego, po
której stronie jestem. Prokurator przecież też reprezentuje w pewien sposób
pokrzywdzonych. Wolę to, niż ważyć i
osądzać, i brać na siebie ciężar odpowiedzialności za wydanie sprawiedliwego wyrok.
W szerszym kontekście, to zauważam obecnie powszechny brak szacunku dla samorządu adwokackiego i
zrozumienia jego istoty. Obecnie to wyjątkowe, a jednocześnie niedoceniane,
że ludzie decydują się na pracę w samorządzie, pracują społecznie, poświęcając mnóstwo swojego wolnego czasu.
To przecież gwarantuje nam nie tylko
jedność, ale też zapewnia lepszą jakość
wykonywanego zawodu. Nie wyobrażam sobie, żeby o wykroczeniu dyscyplinarnym adwokata miał na przykład
orzekać tylko profesor lub delegowana
przez ministerstwo osoba, która w życiu nie była w sądzie i nie reprezentowała przed nim innych osób.
Osobiście jestem za unifikacją zawodów adwokata i radcy prawnego. Dzięki temu będziemy silniejsi, bardziej widoczni w parlamencie. Nie odpowiada
mi natomiast koncepcja przyjęć do naszego zawodu. Z jednej strony zgadzam
się z koniecznością szerszego dostępu
i umożliwieniem młodzieży łatwiejszego wejścia do tego zawodu, niż było to
w czasach, kie dy ja dostawałam się na

aplikację, ale z drugiej strony razi mnie
to, że są oni, z uwagi na ich dużą liczbę,
pozostawieni często samym sobie, bez
możliwości zapewnienia im realnego
patronatu. W chwili obecnej, gdy mamy
do wykształcenia w izbie kilkudziesięciu aplikantów, nie jesteśmy w stanie
im zapewnić tak wszechstronnego
przygotowania i tak ciepłej opieki, jak
to było kiedyś. Myślę więc, że dana izba
powinna mieć prawo sama ocenić, ilu
aplikantów jest w stanie wykształcić.
To przecież nie ministerstwo się nimi
zajmuje, a adwokaci danej izby. [ ]

Adwokat
Lucjan Mancewicz
Kiedy po ukończeniu studiów na UMK
w Toruniu przyjechałem do Szczecina, nie martwiłem się o zatrudnienie,
ponieważ w tamtych czasach, a był to
1972 r., absolwentów szkół wyższych
obowiązywał nakaz pracy. Czy człowiek chciał, czy nie – musiał podjąć
pracę, w miarę możliwości w zgodzie z
charakterem ukończonych studiów. Dla
ułatwienia wyboru pracy przy uczelni
funkcjonował „pełnomocnik ds. zatrudnienia absolwentów”. Sam nie skorzystałem z jego ofert pracy.
W Szczecinie nie znałem nikogo.
Wsiadłem w tramwaj nr 5 i jadąc rozglądałem się za tabliczkami z nazwami
zakładów pracy. Przy ul. Malczewskiego zobaczyłem tabliczkę „Zakład Energetyczny Szczecin”. I tak z dniem 1
października 1972 r. zostałem referentem ds. prawnych w dziale inwestycji i
remontów.
Siłą rzeczy szybko wówczas zorientowałem się, że samo skończenie
studiów nie czyni ze mnie prawnika.
Powziąłem wiedzę o wszystkich możliwych aplikacjach. Aplikacja sądowa
dawała najszersze możliwości wyboru
zawodu, a była obowiązkowym etapem
do ubiegania się o aplikację adwokacką, o której wówczas jeszcze nie myślałem. Uzyskałem zgodę zakładu pracy
na odbywanie aplikacji sądowej pozaetatowo.
Może trochę i zbiegiem okoliczności, jako aplikant pozaetatowy zdałem
egzamin na ocenę bardzo dobrą. Z mar-

szu zdałem również egzamin radcowski, gdyż była taka możliwość. Otrzymałem propozycję pracy w sądzie, a
nawet delikatną sugestię, że po nominacji sędziowskiej mógłbym liczyć na
posadę prezesa jednego z sądów w terenie. Sugestii tej nie traktowałem zbyt
poważnie, gdyż nie byłem zjednoczony
z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, bez czego taki awans nie był możliwy, a ewentualności jednoczenia się
ze względu na przekonania nawet nie
brałem pod rozwagę.
Uzyskane oceny z egzaminów sędziowskiego i radcowskiego podbudowały mnie na tyle, że postanowiłem
ubiegać się o aplikację adwokacką.
Zawód adwokata uważałem za najbardziej prestiżowy z zawodów prawniczych, no i dający możliwości uzyskiwania wyższych dochodów.
Na aplikację adwokacką nie było
wówczas egzaminów, a tylko rozmowy
kwalifikacyjne przeprowadzane przez
Radę Adwokacką. Specjalnych szans
sobie nie dawałem, ponieważ prawda
była taka, że na aplikację adwokacką
w pierwszej kolejności przyjmowane
były osoby z szeroko rozumianych rodzin adwokackich. Zdarzały się jednak
wyjątki. Przyjęto wówczas na aplikację
3 osoby, tj. córkę adwokata, żonę adwokata i mnie. Aplikacja trwała praktycznie cztery lata, zakończona egzaminem.
I tak zostałem adwokatem.
Zaczęła się ciężka, nienormowana
czasem praca, stresy, a prestiż zawodu
jakby gdzieś trochę się zamaskował.
Pracę rozpocząłem od utworzenia nowego Zespołu Adwokackiego nr 3 w
Gryfinie, skąd po kilku latach przeniosłem się do Szczecina do Zespołu Adwokackiego nr 8.
Przez wiele lat pełniłem funkcję Kierownika Zespołu i na tle współpracy z
członkami Zespołu nie było żadnych
problemów, a co do pracy w ramach
Zespołu Adwokackiego to muszę przyznać, że wspominam ten okres sympatycznie. Kierownik Zespołu rozdzielał
sprawy tzw. przypadkowych klientów
tak, aby każdy z członków Zespołu
miał zapewnione minimum obrotów.
Oczywiście adwokaci, których klienci
sami wybierali osiągali wyższe dochody. Miałem szczęście do miłego składu
osobowego, a zasady współpracy i obyczaje towarzyskie całkowicie mi odpowiadały. Zwłaszcza te, których dzisiaj
już się nie praktykuje, a mianowicie
zastawne przyjęcia z okazji imienin,
urodzin, czy innych miłych okazji.
Teraz po latach jest co wspominać.
Wraz z odnową otworzyłem, podobnie jak

inni adwokaci, praktykę indywidualną, i
tak zamierzam wytrwać do emerytury. [ ]

Aplikantka adwokacka
Marta Madej
Aktualnie jestem przed kolokwium rocznym po drugim roku aplikacji adwokackiej. Dlaczego wybrałam aplikacje adwokacką? Złożyło się na to wiele czynników,
jednakże decydując się na tę aplikację
miałam przede wszystkim na uwadze
moje zainteresowania i cechy charakteru.
Uważałam, że najlepiej zrealizuję się właśnie w zawodzie adwokata. Do wyboru
tego zawodu skłonił mnie między innymi
brak monotonii – różnorodność problemów, jakie stają przed adwokatem wymagają ciągłego wytężania umysłu, rozwijania się, nadto niewątpliwą zaletą tego
zawodu jest również bezpośredni kontakt
z ludźmi i możliwość służenia wiedzą
przy rozwiązywaniu ich problemów. Poza
tym, jestem samodzielna w podejmowaniu decyzji. Nie można także zapomnieć o
prestiżu, jaki idzie niewątpliwie w parze z
wykonywaniem zawodu adwokata.
Na aplikację składają się w zasadzie
dwa elementy, to jest organizowane w ramach izby cotygodniowe szkolenia i półroczne praktyki w sądach i prokuraturze
oraz współpraca z patronem, a co za tym
idzie sporządzanie pism procesowych i
zastępowanie jego lub innego adwokata
przed sądem, prokuraturą czy innymi
organami. Moim zdaniem najważniejsza
jest praca w kancelarii, gdzie zdobywamy
doświadczenie. Rozważając tam różnorodne kwestie prawne pogłębiamy naszą
wiedzę.
Do zakończenia aplikacji jest jeszcze sporo czasu. Dlatego trudno mi w
chwili obecnej oceniać moje szanse na
rynku usług adwokackich. Koncentruję się przede wszystkim na realizacji
bieżących zadań, czyli zaliczaniu kolokwiów, pracy w kancelarii. Z pewnością początki pracy w zawodzie,
jeśli przebrnę wszystkie egzaminy, nie
będą należeć do łatwych, tym bardziej,
że w pierwszym etapie czekają mnie,
ale także i innych aplikantów, głównie
wydatki związane z rozpoczęciem działalności, których rozmiarów chyba nie
wszyscy jesteśmy jeszcze świadomi. [ ]

Marek Matjanowski,
adwokat

Zastępowanie adwokata
przez aplikanta adwokackiego
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Przepis art. 77 ustawy o adwokaturze stanowi,
że po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej
aplikant adwokacki może zastępować adwokata
tylko przed sądem rejonowym, organami ścigania,
organami państwowymi, samorządowymi i innymi
instytucjami. Po roku i sześciu miesiącach aplikacji
adwokackiej aplikant adwokacki może także zastępować adwokata przed innymi sądami, z wyjątkiem
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.
Przepis ten, jak się okazuje, nie jest na tyle jasny,
by powstrzymać próby jego pokrętnej interpretacji
wynikające nie tyle z rzeczowej potrzeby, co prawdopodobnie z chęci wykazania oryginalności. Otóż
zdarzyło się kilkakrotnie (są to jednak przypadki,
o których wiem, a z pewnością jest ich więcej), że
aplikantowi odmówiono w Sądzie Okręgowym w
Szczecinie udostępnienia akt celem sporządzenia
dla adwokata (jego patrona) notatek z akt, jak również sprawdzenia, czy w aktach znajduje się pewien
określony dokument. Powołano się przy tym na to,
że tenże konkretny aplikant nie ukończył jeszcze 1
roku i 6 miesięcy aplikacji. Wydaje się, że należy
rozróżnić dwie sprawy: zastępowanie adwokata
przez aplikanta przed sądem na rozprawie (czyli w
sprawie) na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego oraz zastępowanie go w sądzie w innych
czynnościach związanych ze sprawą, które nie są
uczestnictwem na rozprawie.
Niedopuszczenie aplikanta adwokackiego do
udziału w rozprawie przez Sądem Okręgowym w
takim przypadku byłoby całkowicie zasadne jako,
że przed ukończeniem 1 roku i 6 miesięcy aplikacji
aplikant nie może zastępować adwokata przez Sądem Okręgowym. Wydaje się, że nie dość dokładnie zrozumiano określenie „przed Sądem”. Otóż
adwokat występuje przed Sądem wówczas, gdy
staje przed Sądem, tj. przed składem orzekającym
w sprawie. W innych przypadkach, tj. składając pisma procesowe, studiując akta, robiąc z nich odpi-

sy, adwokat nie występuje przed Sądem, a wykonuje
czynności techniczne mające umożliwić mu właśnie wystąpienie przed Sądem. Stosując tego rodzaju rozumowanie biuro podawcze Sądu Okręgowego
nie powinno przyjmować pism kierowanych do tego
Sądu, a składanych przez aplikanta adwokackiego,
o którym mowa. Na szczęście nie wszystkie wydziały Sądu Okręgowego wprowadziły tego rodzaju „nowatorską” praktykę, a na przykład Sąd Apelacyjny
w Szczecinie nie widział przeszkód, aby aplikant
z 8 miesięcznym stażem sporządził adwokatowi notatki z akt. Problem ten przypomina mi niedawny
spór, czy fotografowanie dokumentów z akt sprawy,
w tym protokołów rozpraw jest dozwolonym przez
art. 156 §1 kpk i art. 9 kpc – stanowiącym, że m.in.
obrońcom, pełnomocnikom udostępnia się akta
sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich
odpisów - robieniem odpisów, czy też nie. Ostatecznie przecież robienie odpisów protokołów rozpraw
czy innych dokumentów może odbywać się w tak
różnorodny sposób, na jaki tylko pozwala technika
jaką można się posłużyć. Można bowiem sporządzić
odpis ręcznie, można sporządzić kserokopie dokumentów a także można - wykorzystując fotografię
cyfrową - sporządzić odpis dokumentu. O ile wiem,
ten „problem” (na którego pomysł przecież też ktoś
wpadł) dawno temu znalazł się na śmietniku i robienie odpisów dokumentów przy wykorzystaniu fotografii cyfrowej nie jest już kwestionowane.
Powracam zatem do postawionego na wstępie
pytania, czy aplikant składający w imieniu swego
patrona wniosek o doręczenie kserokopii protokołów rozpraw, mający zamiar je sfotografować lub
sporządzić odręczne notatki, występuje przed sądem w rozumieniu art. 77 ustawy o adwokaturze.
Czy też tylko wykonuje czynności techniczne w sądzie? Przypominam sobie, że mój patron w czasie
aplikacji adwokackiej mówił: jeżeli masz wątpliwości przy rozumieniu przepisu kieruj się zdrowym rozsądkiem. Od tego żaden przepis prawa nie
zwalnia. [ ]

Aleksander Cywiński, kurator sądowy
w Sądzie Rejonowym w Szczecinie

Internalizowanie norm prawnych
a praca kuratora sądowego
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Bardzo lakonicznie można powiedzieć, że rolą kuratora jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której skazani oddani pod dozór będą chcieli żyć zgodnie z prawem.
Tak byśmy mogli stwierdzić, że wywiązaliśmy się z nałożonego na nas przez ustawodawcę obowiązku jakim jest
pomoc w readaptacji społecznej skazanego (art.171. § 2
k.k.w.). Szczęśliwie przepis ten jest sformułowany w
taki sposób, że nie wymaga się od nas byśmy mieli moc
sprawczą czynienia ze skazanych osób zreadaptowanych
społecznie. Mamy pomagać.
Istotnym, pozytywnym elementem postawy resocjalizowanej osoby jest fakt, że przestrzega porządku
prawnego. Powstaje pytanie co wpływa na motywację
dozorowanego. Czy jest to motywacja „interesowna” czy
też „bezinteresowna”. Warunkowo zwolniony podczas
szczerej rozmowy mówi, że zamierza przestrzegać prawa i nie dokonywać napadów rabunkowych. Ma swoje
lata, a w związku z tym najzwyczajniej w świecie już nie
nadaje się do tej roboty. Nie ma tyle siły co kiedyś by
uciekać, może zostać złapany. W konsekwencji nie chce
trafić znów do Zakładu Karnego, W takiej sytuacji wiem,
że mam do czynienia z motywacją „interesowną”. Dozorowany wprost mówi: normy prawne nie robią na mnie
wrażenia, jest on gangsterem i nim pozostanie. Uogólniając, stwierdzamy, że z motywacją tego typu mamy do
czynienia, gdy istnieje obawa co do sankcji. Natomiast
stwierdzenie, że ktoś powodowany jest motywacją „bezinteresowną” oznacza, że możemy w przypadku tej osoby mówić o internalizacji normy prawnej, tj. uznaniu tej
normy nie z obawy o sankcję, ale dlatego, że jest słuszna1.
Z. Ziembiński pisząc o przestrzeganiu norm prawnych
wskazał na interesujący przypadek. Otóż zauważył, że
rodzice, którzy troszczą się o fizyczny i duchowy rozwój
dziecka i przygotowują je należycie do pracy dla dobra
społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień realizują
normę zawartą w zd. 2 art. 96 k. r. i o. nie ze względu na
to, że tak stanowi konkretny przepis (a jeśli tak, to można
przypuszczać, że ten czynnik ma wpływ minimalny), a
dlatego, że podstawowym spoiwem łączącym rodzica z
dzieckiem jest miłość. Dopiero dalej są normy moralne,
religijne, obyczajowe. Jako przykład przeciwstawny autor
wskazuje na obowiązek rejestrowania pojazdów. Zauważa, że trudno oczekiwać by obywatele wywiązywali się
tego obowiązku, bo tak każe prawo zwyczajowe. Jedynie
przepisy prawa motywują nas do tego, by ponosić wysokie opłaty związane z zadośćuczynieniem nałożonym
obowiązkom. Z punktu widzenia skuteczności prawa
istotne jest, czy dla adresata normy pobudką działania
zgodnego z normą jest treść owej normy prawnej, czy też
jakieś inne normy. Następnie, jeśli adresat postępuje we
wskazany sposób - czy daną normę uznaje jako mającą
uzasadnienie aksjologiczne, czy też nie - ale przestrzega
ją z obawy przed grożącymi konsekwencjami2.

Jakie okoliczności mogą mieć wpływ na to, by nasi
podopieczni nie tylko przestrzegali normy prawne, ale
również uznali stojące za nimi uzasadnienie aksjologiczne? Wydaje mi się, że to bardzo trudna kwestia, i
skrajnie niemierzalna. Coś, co może wydawać nam się
słuszne jednego dnia, kolejnego – w konfrontacji z rzeczywistością – traci na aktualności. Ile razy mówimy:
ja tego nie zrobię, nigdy do tego nie dopuszczę, mnie to
nie dotyczy? Przykład, który urósł do roli symbolu. Św.
Piotra, który zaparł się Chrystusa, choć zarzekał się, że
tego nie uczyni. Nasi podopieczni podlegają różnym
bodźcom. W rozmowie z nami mogą całkiem szczerze
deklarować, że zamierzają przestrzegać porządku prawnego. Ale jakiś czas później dowiadujemy się, że zostali
ponownie skazani. Słowa, deklaracje to zbyt mało. Dlatego znaczenie ma konkretne uzasadnienie. Pytamy: czy
przestrzega Pan/Pani porządku prawnego. I słyszymy
odpowiedź: tak, ja już nie chcę mieć problemów, bo ...
urodziło się mi dziecko, mam fajną dziewczynę/chłopaka, mam dobrą pracę, za nic na świecie nie chce wracać
do zakładu karnego. Słysząc takie uzasadnienie, można
założyć, że dozorowany mówi rozsądnie i jest szansa, że
nie popełni kolejnego czynu karalnego. Jest bowiem coś
co powstrzymuje go przed popełnieniem przestępstwa.
Jakaś siła. Wartość, która w rachunku zysków i strat ma
decydujące znaczenie. Jednak jeśli owa wartość zniknie,
to i ulotni się strach przed konsekwencjami popełnienia
czynu karalnego. I gwałtownie zwiększy się zagrożenie,
że normy prawne zostaną naruszone.
Przyznam, że ostatnimi czasy największe wrażenie
zrobił na mnie przypadek pewnego podopiecznego. I na
nim chciałbym skupić uwagę, opisując pokrótce jeden,
konkretny casus3. Mowa jest o osobie, która skorzystała
z dobrodziejstwa jakim jest warunkowe przedterminowe
zwolnienie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że z obserwacji
kuratorów wynika, że ten typ dozorowanych charakteryzuje się największym zdyscyplinowaniem, choć mogą
być wśród nich sprawcy znacznie cięższych przestępstw
niż w grupie osób, wobec których zastosowano środek
w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary
pozbawienia wolności z dozorem kuratora – osoby te
wiedzą bowiem, czym jest kara izolacyjna i w większości
przypadków mają silną motywację do tego, by nie trafić
ponownie do zakładu karnego.
Jan Kowalski po opuszczeniu ZK zamieszkał wraz
z rodzicami oraz rozpoczął pracę w firmie budowlanej
zajmującej się rozstawianiem rusztowań. Wcześniej dozorowany nie wykonywał tej pracy. Jednak jako osoba
sprawna fizycznie i silna (w młodości uprawił boks), bardzo szybko nabył umiejętności potrzebne do sprawnego
wykonywania swej pracy. Jan Kowalski poinformował
mnie po kilku miesiącach, że zamierza wyjechać do pracy za granicę. Miał obawy, czy wyrażę na to zgodę. Mówił mi, że słyszał o kuratorach, którzy sprzeciwiają się

wyjazdom podopiecznych do pracy. Jak twierdził, radzono mu nawet, by wyjechał bez powiadamiania kuratora,
stawiając go przed faktem dokonanym. Wydaje mi się,
że dozorowany bał się o konsekwencje takiego zachowania. Zdawał sobie bowiem sprawę, że w przypadku
odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia
będzie miał problemy z powrotem do Polski, a przez to
utrudniony kontakt z rodzicami oraz córką. Ze względu
na fakt, że dozorowany udawał się do pracy w jednym z
krajów skandynawskich, do tzw. legalnej pracy i był w
stanie przedstawić umowę o pracę - wyraziłem zgodę na
wyjazd, zobowiązując go do kontaktów ze mną podczas
pobytów w Polsce. Dozorowany w sposób wzorowy wywiązał się ze swych zobowiązań podczas okresy próby.
Kontaktował się regularnie z kuratorem, informował o
terminach wyjazdów i przyjazdów (dzwonił gdy sztorm
uniemożliwiał przeprawę promową i zachodziła obawa,
że nie będzie w domu we wskazanym wcześniej terminie), przedstawiał dokumenty, które uwiarygodniały
jego pobyt oraz pracę w jednej ze skandynawskich stoczni (bilety, umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach
itp.).Wszystko to przyjmowałem w sposób rutynowy.
Oceniałem, że dozorowany przestrzega normy ze względu na negatywne konsekwencje grożące za ich naruszenie. W trakcie naszych spotkań, gdy prosiłem Jana Kowalskiego o to, by opowiadał mi o tym, co się wydarzyło
od naszego ostatniego spotkania. Po ok. roku jego pracy
w skandynawskiej stoczni odniosłem wrażenie, że mam
do czynienia z człowiekiem, o którym mogę powiedzieć,
że internalizował normy prawne. Na pewno nie wszystkie. Nadal w znacznym stopniu motywem postępowania
była obawa o konsekwencje zerwania kontaktu z kuratorem. Ale z pewności internalizował normy, które dotyczyły zasad bezpieczeństwa i współżycia na terenie
stoczni i osiedla mieszkalnego. Pierwsze co przykuło
moją uwagę i spowodowało, że zacząłem znacznie bardziej uważnie słuchać dozorowanego, to gdy na moje
pytanie jak zachowują się inni Polacy, nieco się stropił,
odwrócił wzrok i oświadczył, że czasem jest mu wstyd.
Niektórzy Polacy nadużywają alkoholu. Zwłaszcza podczas podróży z Polski i gdy wracają – wiedzą bowiem,
że na terenie stoczni nie wolno pić i osoba będąca pod
wpływem alkoholu traci pracę (czyli dość wysokie jak
na polskie warunki zarobki). A już opowieść o tym jak
przestrzega się przepisów BHP w stoczni sprawiła, że
szczerze dziwiłem się i radowałem. Ogólnie, za każdym
razem dozorowany opowiadał mi o kontrolerach BHP,
którzy wyjątkowo restrykcyjnie sprawdzali czy nie dochodzi do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Kontrolerzy ci mogą za najdrobniejsze uchybienie ukarać
osobę winną - tzn. nawet taką, która nie była sprawcą
zagrożenia, ale wiedziała o nim, a mimo to nie wdrożyła
stosownych procedur. Pewnego dnia Jan Kowalski znów
zaczyna opowiadać o zagrożeniach, tym razem na przykładzie plamy substancji łatwopalnej i mówi, że trzeba
jak najszybciej powiadomić HMS-a (czyli wspomnianego
kontrolera BHP), i nie jest ważne, że nawet ktoś może
za to ponieść konsekwencje bo przecież komuś może
stać się krzywda, a jeśli wybuchnie pożar to cała stocznia stanie. I tu najważniejsze. Dozorowany mówi: „I to
nie jest donoszenie. To jest w interesie wszystkich, tak
trzeba”. Oszczędzę czasu i nie będę pisał jakim to sprytem wykazują się nasi kochani rodacy, by przechytrzyć

swego pracodawcę. Z jakim mozołem pracują na naszą
reputację jako narodu krętaczy i osób, nad którymi musi
stać nadzorca. Tak naprawdę liczy się dla mnie to, że mój
dozorowany wyrwał się z zaklętego kręgu bylejakości i
chodzenia na skróty (taką mam przynajmniej nadzieję).
Trzeba było jednak by trafił na właściwy grunt. Zapoznał
się ze skandynawskim etosem pracy. Mam wątpliwości
czy w naszym kraju doznałby takiej przemiany. Wiele się
zmieniło, ale nadal się słyszy o alkoholu w miejscu pracy, czy też pracy „na czarno”, albo nawet niepłaceniu za
pracę (trafiały do mnie sprawy osób, które pobiły pracodawcę za to, że nie wypłacił im pensji).
Z opowieści Jana Kowalskiego wynika jedna, podstawowa nauka – władza (czy to policja, czy właściciel
stoczni) stawia sprawę jasno - jak powiedzą, tak zrobią.
I to bardzo szybko. Reguły są czytelne i wielokrotnie powtarzane. Tak, że nikogo nie dziwi egzekwowanie prawa
i nieuchronność kary. W zamian otrzymujesz: dobre zarobki, spokój, bezpieczeństwo. Efekt jest taki, że odczuwa się komfort psychiczny. Mój dozorowany ma świadomość, że stoi u samego dołu drabiny społecznej w stoczni:
jako emigrant i jako osoba nisko wykwalifikowana. Jest
jednak pracowity i chyba nauczył się cierpliwości (do ZK
trafił, bo kradł samochody, a w ten sposób mógł najszybciej zdobyć pieniądze). Jeden z brygadzistów - Norweg
- wymaga od niego, by uczył się języka angielskiego. Stresuje go to, bo polega na tym, że brygadzista wydaje mu
komendy bez pośrednictwa pracownika, który tłumaczy
nie znającym języka Polakom polecenia. Jan Kowalski
zdaje sobie sprawę, że należy się doskonalić. Jest wtedy
szansa na wyższe zarobki.
Jaką motywację ma mój dozorowany? Jak wspomniałem, ma córkę. W tym roku dziewczyna idzie do liceum.
Dobrze się uczy. Jest szansa, że pójdzie na studia. Tak się
składa, że dozorowany ma rodzinę w Warszawie, u której
mogłaby zamieszkać. Trzeba było słyszeć jego głos, gdy
mówił, że chciałby by córka studiowała w Warszawie.
Jaki jest sposób na to by przynajmniej cześć tych członków społeczeństwa, którzy dokonują czynów karalnych
zaprzestała haniebnego procederu. Dajmy im szansę na
godziwą, dobrze płatną pracę4. Wiele prawdy kryje się w
stwierdzeniu, że byt kształtuje świadomość. Jednak bez
znacznego wzrostu gospodarczego jest to niemożliwe.
Tymczasem pozostaje zajęcie za granicą dla tych, którzy
nie boją się ciężkiej pracy. Na dalekiej północy Norwegii,
jest praca, której nie chcą miejscowi. Wezmą ją m.in. Polacy. Będą zarabiać godziwie, a do tego przekonają się,
może po raz pierwszy w życiu, że opłaca się przestrzegać
prawo. I nie będzie się to wiązało z wychodzeniem przy
tym na głupca w oczach pobratymców.
Lew Tołstoj w monumentalnym dziele pt. „Wojna i
pokój” wyraził pogląd, że historią rządzi fatum. Ślepy
los wiedzie nas przez życie. Jak jest naprawdę? Jedno
jest pewne. Liczne bodźce, złożoność świata wyklucza
pogląd, że jedynie kurator decyduje o zachowaniu podopiecznego. Wydaje się, że rolę pierwszoplanową odgrywają czynniki ekonomiczne, sam zaś kurator (w zależności od swych zdolności) to być może zaledwie od kilku
do kilkunastu procent procesu resocjalizacji. Jednak tak
jak oprocentowanie lokaty w banku rekompensować
ma inflację, tak i te kilka procent dodane przez kuratora
może ustrzec podopiecznego przed popełnieniem kolejnego czynu karalnego. Mało? [ ]

1) Z. Ziembiński, „Podstawowe problemy prawoznawstwa”, Warszawa 1980, s. 431; 2) Ibid.,
s. 414-415; 3) Ze względu na dobro tej osoby pozmieniałem dane, tak by nie można było jej
zidentyfikować; 4) Czy pamiętacie Państwo znakomitą komedię z udziałem Eddiego Murphiego oraz Dany Aykroyda pt. „Nieoczekiwana zmiana miejsc” z 1983 r.?
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Trybunał Konstytucyjny
jest „negatywnym ustawodawcą”
z dyrektorem Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego
dr Kamilem Zaradkiewiczem rozmawia Grzegorz Szacoń
In Gremio, Grzegorz Szacoń: Zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie art. 193 Konstytucji
jest poszukiwaniem przez sąd wskazówek orzeczniczych w wyroku Trybunału. Jaki jest cel pozyskiwania przez Zespół Orzecznictwa i Studiów zapadłych
następnie orzeczeń sądów powszechnych?
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Dr Kamil Zaradkiewicz: Jednym z podstawowych
zadań działającego w ramach Biura Trybunału Konstytucyjnego Zespołu Orzecznictwa i Studiów jest
analiza szeroko rozumianych następstw oraz wykonywania orzeczeń wydanych przez Trybunał. Jej wyniki są prezentowane okresowo Prezesowi Trybunału
oraz, za jego pośrednictwem, pozostałym sędziom.
Badania obejmują przede wszystkim problematykę
realizacji orzeczeń przez prawodawcę, bowiem niejednokrotnie wskutek wydania orzeczenia istnieje
konieczność dokonania pewnych, nieraz bardzo istotnych zmian w obowiązującym prawie - tak np. wskutek wydania wyroku w sprawie asesorów sądowych z
dnia 24 października 2007 r. Zespół analizuje także
inne szeroko pojmowane skutki wydawanych przez
Trybunał wyroków. Nie jest natomiast rolą Zespołu
ocena, czy i w jakim zakresie orzeczenie sądu zwracającego się z pytaniem prawnym właściwie realizuje
wyrok TK, czy jest zgodne z prawem i spójne.
Przede wszystkim analizowane są orzeczenia wydane przez sądy, które zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym. Należy przy tym
pamiętać o dwóch istotnych kwestiach. Po pierwsze,
postępowanie przed TK nie dotyczy oceny prawidłowości rozstrzygnięcia przez organy stosujące prawo
i w ogóle problemów stosowania prawa, związanych
ze sprawą indywidualną. Po drugie, zapadłe orzeczenie dotyczy aktu normatywnego i jego hierarchicznej
zgodności, a nie oceny aktów stosowania prawa. Analiza wydanych później wyroków sądów powszech-

nych pokazuje, że orzeczenie Trybunału wydane
wskutek zwrócenia się przez sąd z pytaniem prawnym - będącym przecież środkiem konkretnej kontroli
konstytucyjności - ma rzeczywiste znaczenie dla późniejszego rozstrzygnięcia. Zazwyczaj rozstrzygnięcie
Trybunału jest wskazywane w uzasadnieniu wyroku
lub postanowienia.
G. S.: Czy kierunki orzeczeń sądów, które zapadają w sprawach, gdzie uprzednio zadały one pytanie
Trybunałowi Konstytucyjnemu są zgodne z myślami
wyrażonymi w jego wyrokach?
K. Z.: Odpowiedź na postawione pytanie jest co do zasady pozytywna. Zgodnie z przepisem art. 190 ust. 1
Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
Powinny więc być stosowane przez wszystkie organy
państwa. Sam Trybunał podkreśla, że zakresem tej
mocy objęte są także wszystkie sądy, skoro Konstytucja nie przewiduje żadnego wyjątku od tej zasady.
Stanowisko to wyrażone zostało w uzasadnieniu do
wyroku z dnia 2 lipca 2003 r., K 25/01, a następnie
przywołane w wyroku z 27 kwietnia 2005 r., P 1/05.
Orzeczenia wydawane przez sądy w następstwie wyroków Trybunału nie stanowią oczywiście prostego
„przełożenia” treści zawartej w wyroku na rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie. Chodzi o zastosowanie
lub nie, normy prawnej, na której treść wpłynął wyrok Trybunału. Pamiętajmy, że przedmiotem pytania
prawnego mogą być przepisy, których zgodność lub
niezgodność z wzorcem kontroli rzutować będzie na
treść rozstrzygnięcia konkretnej sprawy przez sąd, co
oznacza w istocie, jak wskazano trafnie za doktryną w
wyroku z 19 czerwca b.r., P 23/07, że rozstrzygnięcie
sprawy będzie inne w razie orzeczenia o konstytucyjności, inne zaś w razie orzeczenia o niekonstytucyjno-

ści. Jest to tzw. przesłanka funkcjonalna warunkująca
dopuszczalność przedstawienia pytania prawnego,
której spełnienie podlega każdorazowo badaniu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
G. S.: Czy wnioski wypływające z badań Zespołu
wskazują na konkretne problemy w stosowaniu prawa, są sprawdzianem dla aktualnych koncepcji teoretycznoprawnych i czy stanowią materiał dla legislatorów?
K. Z.: Z pewnością na każdą z części tego pytania
można udzielić odpowiedzi twierdzącej, choć nie jest
podstawowym zadaniem Zespołu wskazywanie tego
rodzaju problemów, a tym bardziej proponowanie
właściwych rozwiązań de lege ferenda. Jednak każda
działalność analityczna i badawcza w sferze prawa
prowadzi nieuchronnie do takich wniosków. Pytanie
sprowadza się do oceny skali ewentualnych niespójności czy nieprawidłowości funkcjonowania systemu
prawnego. Specyfika naszej pracy wymaga analizy
wielu różnych problemów z różnych perspektyw.
Problem wniosków co do zmian w prawie najpełniej uwidacznia się w przypadku analizy zaniechań
prawodawczych, a ściślej rzecz ujmując: w dostrzeganiu obowiązku, celowości czy zasadności podjęcia odpowiednich działań przez organy stanowiące prawo,
przede wszystkim Sejm i Senat. Okazuje się np., że nie
zawsze dostrzegana jest konieczność albo celowość
reakcji prawodawcy, który naszym zdaniem powinien
podjąć określone działania legislacyjne. Warto jednak
zaznaczyć, że w ostatnim czasie w Kancelarii Senatu
RP oraz w Rządowym Centrum Legislacji stworzono
komórki, których celem jest bieżące monitorowanie
orzecznictwa Trybunału i przygotowywanie projektów aktów służących realizacji wyroków. Nie możemy
zapominać, że Trybunał jest - posługując się będącą
pewnym uproszczeniem znaną formułą Hansa Kelsena - „negatywnym ustawodawcą”, który nie może zastę-

Szczeciński Oddział Zrzeszenia Prawników Polskich
zawiadamia, że
„Trzeci Karnawałowy Bal Prawnika”
odbędzie się tradycyjnie
w „Hotelu Park” w dniu 7 lutego 2009 roku.

Informacj dla niecierpliwych 0606 22 00 88,
dla pozostałych w styczniowym numerze
„In Gremio”
Do zobaczenia!

pować innych organów władzy publicznej. Nie posiada tych wszystkich instrumentów, które mogą służyć
zapewnieniu spójności systemu prawnego, a które są
w dyspozycji prawodawcy. Tutaj też zresztą ujawnia
się istotna rola sądów, którą, jak wynika z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału, polski sąd konstytucyjny z pewnością dostrzega. Warto pamiętać w szczególności o tym, że zgodnie z nowszym orzecznictwem
Trybunału, np. wyrokiem z 13 marca 2007 r., K 8/07,
obalenie domniemania konstytucyjności następuje
już z chwilą ogłoszenia wyroku na sali rozpraw - a
nie ogłoszenia we właściwym dzienniku urzędowym.
W związku z tym sądy nie zawsze mogą albo muszą
czekać na reakcję prawodawcy. Jeden z aspektów tego
zagadnienia wskazał Trybunał w tej sprawie, podkreślając, że sam fakt ogłoszenia wyroku Trybunału nie
jest pozbawiony prawnego znaczenia dla postępowań
toczących się przed sądami na tle przepisów dotkniętych niekonstytucyjnością. Jak wskazano: „organy
stosujące przepisy uznane za niekonstytucyjne albo w
okresie odroczenia wejścia w życie wyroku Trybunału, odroczenia derogacji przepisu w wyroku Trybunału, albo z uwagi na zasady intertemporalne, albo np. z
uwagi na posiłkowanie się zasadą tempus regit actum,
co jest charakterystyczne dla sądów administracyjnych, powinny uwzględniać fakt, że chodzi o przepisy pozbawione domniemania konstytucyjności. Sądy
orzekają na podstawie procedur, w obrębie których
toczy się postępowanie, i z wykorzystaniem instrumentów będących do ich dyspozycji oraz kompetencji
im przysługujących. Okoliczność, że w tych ramach
sądy mają zastosować przepisy, które obowiązywały
w dacie zaistnienia zdarzeń przez nie ocenianych, ale
następnie zostały uznane za niekonstytucyjne w wyroku Trybunału Konstytucyjnego i na skutek tego nie
obowiązują w dacie orzekania, w zasadniczy sposób
wpływa na swobodę sądów w zakresie dokonywania
wykładni tych przepisów. [ ]

BAL ADWOKATA 2009
W imieniu dziekana ORA w Szczecinie
adw. Andrzeja Gozdka informujemy, iż tegoroczny Bal Adwokata odbędzie się w dniu 14 lutego
2009 roku w „Hotelu Park” w Szczecinie.
Koszt uczestnictwa w balu – ustalony w chwili obecnej na
290 zł od osoby - może ulec zmianie w zależności od cen
na rynku w roku przyszłym i liczby uczestników.
Zainteresowanie balem jest duże, na dzień dzisiejszy na liście
chętnych do zabawy jest już 50 osób. Deklaracje o wzięciu
udziału w balu prosimy składać w biurze ORA w Szczecinie.
Zachęcamy wszystkich członków naszej
palestry do wspólnej zabawy.
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W pogoni za złotem...
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Kiedy rok temu dowiedzieliśmy się, że XIX Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników odbędzie się w
dniach 3-7.09.2008 r. w Olsztynie większość z nas pomyślała, że znów czeka nas daleka, męcząca podróż w
nieznane. Były deklaracje ostrych treningów i poszukiwania nowych twarzy do naszej, coraz szerszej, sportowej reprezentacji. Tak też się stało. Przez cały rok
trenowaliśmy, graliśmy w amatorskich ligach, organizowaliśmy turnieje. Gdy wiosną otrzymaliśmy zaproszenia do ośrodka akademickiego w Kortowie, zgłosiło się
ponad 70 chętnych i tylko miejscowi potrafili wystawić
liczniejszą ekipę.
Ruszyliśmy w środę rano, większość z nas pociągiem
o 6.00, zajmując niemal cały wagon. Po ośmiu godzinach dotarliśmy na miejsce, a przywitał nas piękny, malowniczo położony nad jeziorem ośrodek akademicki,
zaś organizatorzy dołożyli wielu starań, by zapewnić
nam dobre warunki pobytowe. Po krótkim odpoczynku
i zwiedzeniu choć skrawka atrakcji Olsztyna kapitanowie drużyn udali się na losowania, a potem spotkaliśmy
się na imprezie w miejscowym pubie, by ustalić taktykę
na najbliższe dni.
Nazajutrz na stadionie odbyło się uroczyste otwarcie
spartakiady, po czym od razu rozpoczęła się ostra rywalizacja. Na pierwszy ogień jak zwykle poszli lekkoatleci,
a ci najlepsi już od dawna wywodzą się ze Szczecina i
okolic. Zaczęło się od rywalizacji sprinterskich i tu nie
zawiedliśmy. W młodszej grupie Pań w biegu na 60 m
zwyciężyła r. pr. Małgorzata Rudnik, a tuż za podium
uplasowała się apl. sąd. Małgorzata Kowalska. Chwilę
później w biegu na 100 m r. pr. Stefan Mazurkiewicz

musiał uznać wyższość s. Radosława Bieleckiego przegrywając bezpośrednie starcie o 0,03 s, ale tej dwójki
nie był w stanie już nikt dogonić, więc mieliśmy kolejne
dwa medale. Klasą dla siebie okazał się też pracownik
NIK w Szczecinie i apl. radc. Wiesław Chabraszewski,
który w starszej grupie pokonał wszystkich rywali.
Równolegle ruszyły zawody w dyscyplinach technicznych. Skok w dal w młodszej grupie pewnie wygrał
adw. Piotr Dobrołowicz, zaś w grupie nieco starszych
srebro wyskakał Wiesław Chabraszewski. Kilka osób pobiegło pchać kulą, a efektem tego były kolejne medale:
srebrny apl. kom. Pawła Świątka – Brzezińskiego i brąz
as. sąd. Michała Karczewskiego, zaś wśród Pań medale
zaczęła kolekcjonować adw. Łucja Pożoga, zdobywając brąz. Wiele emocji wiązało się ze skokiem wzwyż.
Nasz faworyt Piotr Dobrołowicz, po kilku przedspartakiadowych treningach stanął na wysokości zadania
i ku uciesze licznie zebranych kibiców, po dogrywce,
wynikiem 173 cm, zdobył złoty medal, który publicznie obiecał już rok temu. Swoje dołożył też niezawodny
W. Chabraszewski, zajmując trzecie miejsce. Wielkie
emocje towarzyszyły rywalizacji w przeciąganiu liny.
Wystartowała tam zarówno żeńska jak i męska ekipa,
jednak mimo wielkiego zaangażowania nie udało się im
wywalczyć medali.
Już chwilę później emocje wróciły na bieżnię. W biegu kobiet na 400 m doszło do pierwszej niespodzianki.
Nasza zawsze „złota” Łucja musiała uznać wyższość
Małgorzaty Rudnik, z którą zresztą na co dzień trenowała, a była to zapowiedź dalszych wydarzeń. Ot, Łucja
postanowiła w tym roku być ... „srebrna”. Wśród Panów

kolejne złoto w starszej grupie dla Wiesława Chabraszewskiego, a w młodszej srebro wywalczył Radosław Bielecki. Na zakończenie zawodów odbyły się biegi na 1.500 m. Nasze Panie
ruszyły bardzo odważnie i na metę dotarły w kolejności: apl.
adw. Katarzyna Łopatto, Łucja Pożoga, Małgorzata Rudnik,
ref. sąd. Magdalena Dorociak. Tempo biegu było tak duże, że
pozostałe zawodniczki w jego trakcie zeszły z trasy. Komplet
medali więc dla nas, a całość zakończyli Panowie: złoty medal
w swojej grupie tradycyjnie już wywalczył Wiesław Chabraszewski, zaś brąz wśród nieco młodszych Radosław Bielecki.
Niestety organizatorzy nie przewidzieli sztafet, więc tradycji
złota w tej konkurencji nie mogliśmy podtrzymać.
Zaczęliśmy więc z wysokiego C, niemal jak Chińczycy na
ostatniej olimpiadzie - 9 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych
medali tylko w lekkiej atletyce na wszystkich zrobiło wrażenie. Niestety, potem nie było już tak wesoło i bardziej ciułaliśmy medale niż zgarnialiśmy je hurtem. Trochę jak Polacy w
Pekinie.
Również od rana rywalizowały nasze drużyny w
grach zespołowych. Najsilniejsi wydawali się koszykarze, którzy przyjechali bronić złota z Katowic i w
każdym kolejnym meczu pokazywali, że są w stanie
tego dokonać. Pierwsze mecze rozegrały nasze dwie
drużyny piłkarskie, jednak bez sukcesów, choć ekipie
radcowsko-adwokackiej udało się po zażartej walce
zremisować z silnym Tarnobrzegiem. Siatkarze pokazali niezłą grę i widać było efekty rocznych treningów,
jednak na renomowane ekipy z Katowic i Tarnobrzegu
to nie wystarczyło. Z kolei Panie nie tylko postarały się
o gustowne stroje, ale wykazały też wielkie zaangażowanie i niezłe umiejętności, jednak nie zdołały wywalczyć medalu. Obie jednak drużyny bynajmniej nie załamały się i już trenują przed kolejną spartakiadą.
Tak dobrnęliśmy do wieczora, kiedy to organizatorzy, nietypowo, przewidzieli bal sportowca. Odbył się
w pięknych salach restauracji „Przystań” i w zgodnej
opinii tych, którzy na spartakiady jeżdżą od lat, był najlepszym z dotychczasowych. Poza wystrojem trafiły do
nas liczne wykwintne i smakowite potrawy, a czas poza
prezenterami muzyki umilali nam skrzypaczka, saksofonista i Freddy Mercury z zespołu Queen (przynajmniej
tak się nam przedstawił).
Już jednak w piątek rano trzeba było biec na
kolejne sportowe areny. Jak co roku liczyliśmy
na medale w badmintonie, jednak tym razem
nasz urobek znaczący nie był. Adw. Marcin
Kładny starał się bardzo, walczył jak lew, co
przypłacił nawet kontuzją i wizytą w szpitalu, ale starczyło to jedynie do zajęcia trzeciego miejsca. Wśród Pań na najniższym stopniu
podium stanęła natomiast Małgorzata Rudnik.
W sali obok o medale walczyli tenisiści stołowi
i tutaj kolejne medale wywalczyli Łucja Pożoga
(srebro w deblu) i Wiesław Chabraszewski (srebro w deblu i brąz indywidualnie).
Przed zawodami pływackimi też byliśmy pewni krążków i nie zawiedliśmy się, choć nikomu
nie udało się „wyłowić” złota. Zabraliśmy ze sobą
dżokera – asesora sądowego Michała Karczew-

skiego i ten bez wątpienia pokazał się z bardzo dobrej strony, zajmując na wszystkich trzech rozgrywanych dystansach drugie miejsca, a w wyścigach na 50 m stylem klasycznym i 100 m stylem
zmiennym tuż za nim finiszował r. pr. Piotr Marcinkowski. Swoją srebrną kolekcję o trzy krążki
uzupełniła Łucja Pożoga, a tuż za podium dopływała Magdalena Dorociak.
Spora grupa osób wzięła udział w rywalizacji na kręgielni, gdzie poza konkurencją był Stefan
Mazurkiewicz, zdobywając pewnie złoty medal. Miła wiadomość dotarła do nas także ze strzelnicy,
gdzie wśród Pań najcelniejsze oko miała apl. adw. Joanna Podwójci.

Na parkietach kontynuowali rywalizację koszykarze pewnie awansując do
półfinału oraz zebrana ad hoc drużyna koszykarek, która wygrywając z Kłodzkiem 12:8 zdobyła brązowy medal, przegrywając srebro jedynie gorszym bilansem małych punktów. W ekipie zagrały Zofia Mazuro, Agnieszka Bobrowska,
Kinga Misiukiewicz, Agnieszka Bręczewska – Sowa, Aleksandra Horodyska,
Małgorzata Kowalska, Martyna Maciejewska i Mariola Świderska, a skutecznym trenerem okazał prok. Bartłomiej Przyłucki. Nasze dziewczyny tak się
ucieszyły z sukcesu, że postanowiły przygotować niespodziankę wszystkim uczestnikom spartakiady, ale o tym później...
Ciekawie zaczęło się robić na piłkarskich boiskach. Obie szczecińskie drużyny zdobyły w swoich grupach tylko po 4 punkty, jednak o ile radcowie i adwokaci zakończyli na tym swój udział
w zawodach, to sądowy Paragraf awansował do ćwierćfinału, gdzie czekał ich finalista trzech
ostatnich spartakiad i główny faworyt zawodów – Dolny Śląsk. Wydawało się, że mający tylko
jednego zmiennika szczecinianie nie mają szans w tym starciu, ale przecież sport dlatego jest
piękny, że zdarzają się w nim niespodzianki. Obserwatorzy tego meczu twierdzili później, iż
takiego meczu Paragraf jeszcze nie zagrał i pewnie już nie zagra. Wynik mówi sam za siebie: 6:3
i półfinał! Warto wymienić cały skład ekipy: Dariusz Ścisłowski, Piotr Brodniak, Jacek Szreder,
Artur Karnacewicz, Radosław Bielecki, Piotr Mazuro i Łukasz Sowa.
Przed sobotnimi półfinałami mieliśmy w grze dwie drużyny, więc wieczorem niektórzy
musieli oszczędzać siły podczas dyskoteki, a poza tym dwie nasze pary zagrały w turnieju
brydżowym, zakończonym zwycięstwem pary Artur Karnacewicz - Piotr Dobrołowicz, inni
zaś mieli kolejną okazję by świetnie się bawić.

W sobotni poranek koszykarze i piłkarze rozgrywali półfinały mniej więcej w tym samym czasie, przez co kibice mieli
duży dylemat, komu kibicować. Koszykarze trochę się męczyli z ekipą z Tarnowa, ostatecznie jednak wygrali 48:45 i mogli
przygotowywać się do finału z Poznaniem. Natomiast piłkarze
na poznaniaków trafili już w półfinale (w meczu tych ekip
w grupie padł remis 3:3) i emocje trwały niemal do samego
końca, bowiem długo utrzymywał się wynik remisowy, potem
sędzia nie uznał zdobytej przez naszych bramki i to zemściło
się w końcówce, kiedy przeciwnicy odskoczyli i utrzymali prowadzenie. Pozostała więc rywalizacja o brąz. Tu rywalem była
ekipa z Tarnobrzegu, ale nim doszło do meczu, na boisku pojawiły się nasze siatkarki i koszykarki, które uzbrojone w pompony pokazały prawdziwy show,
jakiego nie powstydziłyby się zawodowe cheerleaderki, wzbudzając nieskrywany entuzjazm na
trybunach. Trochę to chyba jednak zdekoncentrowało piłkarzy, którzy
walcząc też z ogromnym zmęczeniem nie byli w stanie pokonać rywali i skończyli rywalizację na czwartym miejscu, za to Piotr Mazuro z
dziewięcioma golami na koncie, został królem strzelców imprezy.
Nim wszyscy przenieśli się na finał koszykówki, niektórzy zdążyli
jeszcze wystartować w rywalizacji kajakarskiej, gdzie drugie miejsce
w mikstach zajęli sędziowie Kinga Misiukiewicz i Ryszard Rutkowski.
No i nadszedł finał. Licznie zgromadzona publiczność mocno dopingowała, nasze dziewczyny dały kolejny pokaz, pocieszając przed
meczem - skazanych naszym zdaniem na porażkę - poznaniaków.
Sama rozgrywka nie przyniosła nam jednak wielu radości, gdyż przeciwnicy, wbrew oczekiwaniom, dość szybko odskoczyli na bezpieczną odległość i mimo starań nie udało się ich dogonić. Mecz skończył
się wynikiem 73:58 dla rywali i jak mówi stare sportowe porzekadło,
łatwiej jest wspiąć się na szczyt niż na nim utrzymać. Ale nasi koszykarze to ambitni sportowcy i już zorganizowali się, by trenować przed
kolejną spartakiadą. Drużyna wystąpiła w składzie: Marcin Stopa, Piotr
Dobrołowicz, Szymon Osowski, Bartłomiej Przyłucki, Adam Jażdżewski, Robert Majchrzak, Grzegorz Wesołowski, Marcin Białas, Jarosław
Grochowski, Marcin Kładny.
No i pozostało nam jeszcze udać się na wieczorne podsumowanie imprezy, która była ze
wszech miar udana. Oczywiście zakończyliśmy ją bawiąc się niemal do rana, a potem kolejne
osiem godzin w pociągu.
W sumie zdobyliśmy 39 medali, czyli jeden więcej niż przed rokiem. Najwięcej, osiem Łucja
Pożoga, choć tym razem bez złota, do czego nas wcześniej przyzwyczaiła. Wiesław Chabraszewski z siedmioma krążkami został najlepszym aplikantem radcowskim, zaś w klasyfikacji
województw, tym razem liczonej według ilości złotych medali (mieliśmy ich dziewięć), zajęliśmy czwarte miejsce. Pewien niedosyt pozostał, ale zwrócić trzeba uwagę, iż mimo tak licznej
ekipy, tylko jeden zawodnik zdobywał dla nas medale w kategorii powyżej 40 lat, zaś wśród
uczestników powyżej 50 lat nie mieliśmy choćby jednego reprezentanta. Dobrze byłoby więc,
aby nieco starsi przedstawiciele naszego prawniczego gremium wspomogli nas w przyszłorocznych zmaganiach.
Tym razem oficjalnie też potwierdzono to, co wiedzieliśmy od dawna. Zostaliśmy przez organizatorów uznani najlepiej zorganizowaną, najlepiej dopingującą i najlepiej bawiącą się ekipą
spartakiady. Mimo więc tego, że kolejna impreza odbędzie się jeszcze dalej, gdyż zorganizują
ją koledzy z Tarnowa, na pewno pojedziemy tam bronić chociażby tego zaszczytnego tytułu. A już dwa tygodnie po powrocie, staraniem nieocenionej Magdaleny Ledworowskiej i przy wsparciu Oddziału ZPP
spotkaliśmy się in gremio w klubie „Tiger”,
by raz jeszcze przeżywać sportowe emocje
oraz obejrzeć zdjęcia i prezentacje przygotowane przez nadwornego fotografa ekipy
Pawła Marycza. I tym razem impreza okazała się przednia. [ ]
Radosław Bielecki,
Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie

Tomasz Cegłowski, asesor sądowy
w Sądzie Rejonowym w Szczecinie

Kontrowersje w zakresie badania właściwości
miejscowej sądu cywilnego w świetle art. 202
kodeksu postępowania cywilnego.
Nowelizacja treści przepisu art. 202 k.p.c., dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw, która weszła w życie 20 marca 2007 r.,
wprowadziła zasadniczy wyłom w zakresie znaczenia
przepisów dotyczących właściwości miejscowej sąd cywilnego, a określonych treścią art. 27 – 46 k.p.c.
Art. 202 k.p.c. ma obecnie następującą treść „niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy
stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem
się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu
tej niewłaściwości również przed doręczeniem pozwu.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu, jak również niewłaściwy tryb postępowania, brak należytego
umocowania pełnomocnika, brak zdolności procesowej pozwanego, brak w składzie jego organów lub niedziałanie jego przedstawiciela ustawowego sąd bierze
pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy.” Przed
nowelizacją art. 202 k.p.c. stanowił, że „niewłaściwość
sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony
i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co
do istoty sprawy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu, jak również niewłaściwy tryb postępowania, brak
należytego umocowania pełnomocnika, brak zdolności
procesowej pozwanego, brak w składzie jego organów
lub niedziałanie jego przedstawiciela ustawowego sąd
bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy.”
Przepis art. 202 k.p.c., zarówno przed nowelizacją
jak i w nowym brzmieniu, wpływa między innymi na
czynności wstępne sądu cywilnego na etapie badania
warunków formalnych pozwu przed zasadniczym nadaniem sprawie biegu. Wstępna część przepisu dotyczy
kwestii uprawnień sądu orzekającego w stadium przygotowawczym, a dotyczących właściwości miejscowej
danego sądu do rozpoznania sprawy cywilnej. Ugruntowana praktyka sądów cywilnych sprzed nowelizacji
art. 202 k.p.c., poparta stanowiskiem Sądu Najwyższego i poglądami przedstawicieli doktryny postępowania
cywilnego1, sprowadzała się do tego, że w początkowym
stadium postępowania sąd pierwszej instancji bada z
urzędu każdą swą właściwość, a ograniczenia zakresu
badania właściwości sądu, przewidzianego w art. 202
zd. pierwsze k.p.c., nie stosuje się przed doręczeniem
pozwu. Konsekwencją tego było uprawnienie sądu na

tym etapie badania sprawy do wydania postanowienia
w przedmiocie stwierdzenia swojej niewłaściwości i
przekazania sprawy do rozpoznania sądowi właściwemu miejscowo według zasad właściwości ogólnej
(art. 27 – 30 k.p.c.), poza przypadkami właściwości
wyłącznej (art. 38 – 42 k.p.c.) i właściwości przemiennej (art. 31 – 37 (1) k.p.c.) – tej ostatniej w przypadku,
gdy powód w pozwie przytoczył okoliczności faktyczne uzasadniające właściwość przemienną sądu (art.
187 § 1 pkt 2 k.p.c.). Uzasadnieniem takich rozwiązań
była istota i funkcja właściwości miejscowej sądu (powiązanej z przepisami prawa materialnego, a dążącej
do rozpoznawania spraw cywilnych przez sądy będące
najbliżej stosunku prawnego, z którego wyniknął spór),
porządek wynikający z ustanowionego terytorialnie zasięgu działalności sądów i zapobieżenie przewlekaniu
postępowania.
Po dniu 20 marca 2007 r. ustawodawca pozbawił sąd
możliwości badania swojej właściwości na etapie przed
doręczeniem odpisu pozwu stronie pozwanej, poza właściwością wyłączną (art. 38 – 42 k.p.c.) i właściwością
rzeczową, stanowiąc, że sąd nie bada z urzędu tej niewłaściwości – niewłaściwości sądu dającej się usunąć
za pomocą umowy stron – również przed doręczeniem
pozwu (zdanie 1 i 2 art. 202 k.p.c.)2. Niewłaściwość
sądu, która da się usunąć za pomocą umowy stron w
rozumieniu art. 202 k.p.c., to właściwość wynikająca z
zasad właściwości ogólnej (art. 27 – 30 k.p.c.) i właściwości przemiennej (art. 31 – 37 (1) k.p.c.).
Tym samym w maksymalnym stopniu ograniczono
znaczenie przepisów odnośnie właściwości miejscowej
sądu – ogólnej i przemiennej. Jako uzasadnienie wskazanej nowelizacji wskazano dążenie ustawodawcy do
przyspieszenia i usprawnienia postępowania cywilnego3. Jednakże taki cel zmian ustawodawczych jest pozorny, czego dowodzi praktyka sądowa. Mianowicie
obecnie powód w zasadzie może wytoczyć powództwo
w sprawie cywilnej przed dowolnym sądem w kraju,
poza ograniczeniami wynikającymi z właściwości wyłącznej i rzeczowej. Nie musi przy tym zgodnie z art.
187 § 1 pkt 2 k.p.c. przytaczać okoliczności faktycznych
uzasadniających właściwość danego sądu, skoro sąd
jest pozbawiony możliwości ingerencji w prawidłowe
oznaczenie właściwości miejscowej, poza przypadkiem
podniesienia odpowiedniego zarzutu przez stronę pozwaną. Co najwyżej powód może narazić się na podniesienie zarzutu niewłaściwości miejscowej sądu przez
stronę pozwaną i to tylko do czasu wdania się w spór co
do istoty sprawy. Jednakże praktyka sądowa wskazuje,
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1) por. wyrok SN z dnia 17 kwietnia 1947 r., sygn. akt C III 70/47 (OSN 1949/II-III poz. 40); uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego
- Izba Cywilna z dnia 25 października 1965 r., sygn. akt III CO 58/65; J. Jodłowski, W. Siedlecki: Postępowanie cywilne - Część ogólna, Warszawa
1958, str. 219; Jędrzejewska Maria, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Tom 1-3, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I)
ss. 1736; 2) por. Magdalena Olczyk, Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw; Marcin Uliasz, Komentarz do art. 202 k.p.c., Legalis 2008 r.; 3) por. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 484);

że takie przypadki są rzadkością. Przykładowo powód
zamieszkały w Rzeszowie może wytoczyć powództwo
z czynu niedozwolonego, który nastąpił w Szczecinie,
a zobowiązany mieszka w Goleniowie, przed sądem w
Warszawie. Sąd w Warszawie w razie niepodniesienia
przez stronę pozwaną zarzutu niewłaściwości miejscowej przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,
będzie zmuszony do prowadzenia procesu, w tym postępowania dowodowego, na przykład przesłuchania
świadków, stron, oględzin miejsca zdarzenia, opinii
biegłego, której przedmiotem będzie rzecz, miejsce,
eksperyment procesowy w Szczecinie, w drodze pomocy sądowej sądu wezwanego. Te czynności przedłużą
postępowanie rozpoznawcze, wypaczając cel ustawodawcy, który nowelizując art. 202 k.p.c. z zasady zmierzał do usprawnienia i przyspieszenia postępowania
sądowego. Inne przykłady mogą dotyczyć w szczególności podmiotów korzystających z profesjonalnej
obsługi prawnej, które kierując się tylko i wyłącznie
swoim celem procesowym będą wytaczały powództwa
przed sądy dla siebie korzystne ze względu na miejsce
zamieszkania powoda, jego siedziby czy z innych powodów, co przekreśla podstawową zasadę procesu cywilnego actor sequitur forum rei.
Wybór dowolnego sądu przez powoda może prowadzić do naruszenia fundamentalnych zasad postępowania cywilnego – zasady prawa do sądu i równości stron
(celowy wybór przez powoda sądu miejscowo niewłaściwego, np. ze względu na utrudniony dojazd strony
pozwanej do sądu, nieuzasadnione koszty związane z
utrudnionym dostępem do sądu), zasady bezpośredniości i koncentracji materiału dowodowego (np. zmuszenie sądu niewłaściwego do wykonywania czynności
dowodowych przez sąd wezwany w drodze pomocy
prawnej).
Zasadniczym celem przepisów normujących właściwość miejscową sądu w postępowaniu cywilnym było
zapewnienie stronom sporu rozpoznanie sprawy przez
sąd najbardziej bliski przedmiotu sporu. Systematyka
właściwości ogólnej i przemiennej sądu została tak
skonstruowana, aby zapewnić powiązanie właściwości
miejscowej sądu cywilnego ze sporem materialnym,
to znaczy, że sąd właściwy dla miejsca zamieszkania,
siedziby pozwanego (art. 27, 29, 30 k.p.c.), miejsca
wykonania umowy (art. 34 k.p.c.), miejsca czynu niedozwolonego (art. 35 k.p.c.), położenia nieruchomości
wynajętej, dzierżawionej (art. 37 k.p.c.), itd., jest sądem,
w którego okręgu z reguły koncentruje się materiał dowodowy, a zasady ekonomiki procesowej przemawiają
właśnie za tym, aby spór rozpoznał ten właśnie sąd, a
nie inny, który ze względu na obszar swej właściwości
niejednokrotnie nie ma nic wspólnego z przedmiotem
sporu. Nowelizacja treści art. 202 k.p.c. w nieracjonalny sposób prowadzić może częstokroć do wypaczenia
zasad regulujących właściwość miejscową sądu, co w
konsekwencji nie sprzyja zasadom szybkiego i sprawnego rozpoznawania spraw przez sądy cywilne. Zasadnym byłoby rozważenie nowelizacji art. 202 k.p.c.,
przywracającej możliwość badania właściwości miejscowej sądu na etapie postępowania wstępnego, przed
doręczeniem odpisu pozwu stronie pozwanej. [ ]

Moja odpowiedź na list Pana
prof. dr hab. A. Zielińskiego
W numerze 7/8 „In Gremio” podzieliłam się moimi
niepokojami dotyczącymi ostatnich wydarzeń w Mieście. Między innymi pisałam o sporach wokół terenów
Pogoni. Podkreślałam, że nie jestem prawnikiem, nie
rozumiem istoty Sądu Polubownego.
Pięknie dziękuję Panu Mecenasowi A. Zielińskiemu za opis funkcjonowania takiego Sądu. Niedawno
media podały, że Pan Premier nazwał – przy jakiejś
okazji – jednego z Panów K. – „ciasteczkowym potworem”. Na podobieństwo przesympatycznych bohaterów „Ulicy Sezamkowej”. Wrażliwy Pan K. nie odebrał
tego określenia jako zniewagi. Na zasadzie pewnej
licentia poetica przypomniałam tych uroczych bohaterów filmowych. Jeżeli Sąd Polubowny poczuł się
znieważony tym określeniem – przepraszam.
W swoim artykule nie operowałam nazwiskami.
Stąd pisząc o „znanym adwokacie” mówiącym, że
wszystkiemu jest winna „kostyczna postawa uprzednich władz”, że może należało miastu pomóc, bo wszyscy będziemy płacić – miałam na myśli autora tych
sformułowań, tj. Pana Mecenasa B. Sochańskiego. W
jednym z wywiadów bowiem użył takich określeń.
Wierzę w Pana Profesora wspaniałomyślność. Pisząc opierałam się wyłącznie na doniesieniach medialnych. W ostatnim numerze „In Gremio” Pan Redaktor M. Parkitny przyznaje, że media doskonałe nie
są. To mnie trochę usprawiedliwia. Te same media
pisały, że w CBA ma powstać grupa zajmująca się wyłącznie lekarzami. Pozwólcie więc Państwo i Pan, Panie Profesorze, że jeszcze trochę sobie pohasamy.
Z poważaniem Ewa Kramarz
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Szanowny Pan
Sławomir Nitras
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
al. Papieża Jana Pawła II 11/2
70-415 Szczecin
Zwracam się do Pana Posła z upoważnienia Okręgowej Rady Radców Prawnych w Szczecinie. Nasz samorząd liczy
630 członków radców prawnych, oraz 119 aplikantów radcowskich.
Piszę w sprawie planowanych projektów legislacyjnych, mających na celu powołanie nowego zawodu prawniczego
– doradców prawnych (projekt rządowy) bądź według projektu Klubu PIS prawnika licencjonowanego.
Zawód radcy prawnego, tak jak adwokata jest zgodnie z art. 17 ust.1 Konstytucji zawodem zaufania publicznego.
Z tego względu, na zawodach tych ciążą określone obowiązki, które nasi członkowie starają się wypełniać należycie.
Według kwestionowanych przez nas projektów, zawód doradcy prawnego pozwalałby na reprezentowanie osób
przed sądami, z wyjątkiem spraw rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw karnych, a jednocześnie stanowiłby drogę
do uzyskania wstępu do zawodu radcy prawnego czy adwokata. Projekty dopuszczają reprezentowanie strony
przez doradcę prawnego przed sądem w procesach cywilnych, prawa pracy, postępowaniu nieprocesowym itp. Biorąc pod uwagę, iż uprawnienie to przyznaje się absolwentowi wydziału prawa, należy zadać pytanie, po co w takim
razie utrzymuje się odbywanie aplikacji prawniczych, w tym radcowskiej.
Tworzy się system obsługi (pomocy) prawnej, w której:
doradcy prawni mogą prowadzić obsługę prawną i pomoc prawną w pełnym zakresie oraz występować przed sądami we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw rodzinnych i opiekuńczych i spraw karnych i karno skarbowych;
radcowie prawni mogą prowadzić obsługę prawną i pomoc prawną w pełnym zakresie oraz występować przed sądami we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw karnych i karno skarbowych;
adwokaci mogą prowadzić obsługę prawną i pomoc prawną w pełnym zakresie oraz w pełnym zakresie występować
przed sądami.
Uwaga: adwokaci i radcowie prawni muszą zdać egzaminy zawodowe po odbyciu aplikacji, są zobowiązani przestrzegać zasad etyki zawodowej, ciąży na nich przestrzeganie tajemnicy zawodowej i obowiązują ich inne ograniczenia bądź obowiązki wynikające z charakteru zawodu zaufania publicznego. Z przepisów kodeksu postępowania
cywilnego wynika, że skargę kasacyjną sporządzić ma adwokat lub radca prawny, chociaż sprawę prowadzić będzie
doradca prawny.
W mediach i niestety w argumentacji niektórych polityków zawarta jest sugestia bronienia przez samorząd wyłączności, ograniczenia dostępności itp. To są niesłuszne zarzuty. W naszej Izbie obecnie odbywa aplikację radcowską
119 aplikantów radcowskich. W stosunku do radców prawnych wykonujących zawód radcy prawnego (465) aplikantów jest 26%, a w stosunku do wszystkich członków a więc także będących na emeryturze, rencie czy z innych
względów nie wykonujących zawodu radcy prawnego procent ten wynosi 19. Czy to jest „zamknięty samorząd?”
A oprócz aplikantów radcowskich uczą się przecież i aplikanci adwokaccy.
Nabór na aplikację w roku 2008 odbędzie się w dniu 20.09.2008 r. a więc procent aplikantów radcowskich do czynnych radców prawnych ulegnie zwiększeniu. Z roku na rok coraz większa liczba absolwentów prawa przystępuje
do takich egzaminów. W naszej Izbie złożyło wnioski o dopuszczenie do egzaminu na aplikację radcowską 180
absolwentów prawa. Absolwenci zdają sobie sprawę, że w obecnym modelu kształcenia prawników, aplikacja jest
dobrym i koniecznym etapem do wykonywania zawodu.
Powtarzany jest kłamliwy argument, że tylko w Polsce wymagana jest aplikacja i egzaminy. Jest odwrotnie: jedynie
w Finlandii i w Szwecji jest możliwe występowanie w sądach prawnika bez aplikacji, a w Szwecji nie musi to być
nawet prawnik. W Hiszpanii wprowadzono eksperymentalnie również możliwość reprezentowania klientów przed
sądami przez prawników bez aplikacji i obecnie zmieniono zasady, zmierzając do tego, aby w roku 2011 wykształcić
odpowiednią ilość adwokatów po aplikacji. Uważamy, że nie można wprowadzać różnych modeli wykonywania
zawodu, nadając im jedynie inne nazwy i różnicując zakres wykonywania zawodu w części polegającej na występowaniu przez sądami.
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Brak jest również refleksji na gruncie przeprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości egzaminów na aplikację i egzaminów radcowskich. Mimo, że celem jest przyjęcie jak największej ilości aplikantów, to metodą nie jest
podnoszenie poziomu umiejętności absolwentów prawa, a zaniżanie progu egzaminu testowego.

Należy odpowiedzieć na pytania:
Czy ci, którzy się nie dostaną na żadną aplikację, faktycznie będą dobrymi prawnikami jako doradcy prawni bądź
licencjonowani?
oraz
Jaki jest sens i trud odbywania aplikacji i zdawania trudnego egzaminu, jeśli można prawie to samo uzyskać, zatrudniając się w urzędzie czy otwierając kancelarię?
Naszym zdaniem propozycje te są niekorzystne dla społeczeństwa i nie mają uzasadnienia w obowiązującym w
Polsce systemie kształcenia na uczelniach. Nie można akceptować modelu organizacji zawodów prawniczych, w
którym istnieją obok siebie dwa zawody zaufania publicznego i jeden pozbawiony tego atrybutu, niewymagający
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.
Proszę, szczególnie posłów prawników, o podjęcie dyskusji w ramach swoich ugrupowań politycznych, o celowości
tworzenia nowego zawodu prawniczego.
				
pozostaję z szacunkiem
Dziekan OIRP w Szczecinie
Marian Falco
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Nowe władze SSP Iustitia
W dniach 25 i 26 października 2008 roku w Zegrzu
pod Warszawą odbyło się XII Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. W
związku z przerwaną kadencją poprzedniego zarządu
150 delegatów oddziałów okręgowych odbyło dyskusję programową. Jej efektem są uchwały wyznaczające kierunki protestu w postaci powstrzymania się od
udziału sędziów w komisjach wyborczych oraz dni
bez wokandy w okresie 26 – 28 listopada 2008 roku, 19
– 23 stycznia 2009 roku, 23 – 27 lutego 2009 roku i w
dalszych miesiącach. Ponadto w uchwałach zawarto
postulaty wyodrębnienia budżetowego sądów, ograniczenia nadzoru administracyjnego, zwiększenia
uprawnień samorządu sędziowskiego i zmiany systemu wynagradzania, gwarantującego realny wzrost
wynagrodzeń.
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W wyborach o stanowisko prezesa Stowarzyszenia
stanęli: sędzia Maciej Strączyński – dotychczasowy
wiceprezes ds. organizacyjnych oraz sędzia Teresa
Kamińska. Różnicą 7 głosów, po burzliwych obradach, wybory wygrała sędzia Teresa Kamińska.
Zebranie dokonało również wyboru nowego zarządu głównego. Delegaci docenili wkład pracy organizacyjnej i zaangażowanie w walkę o podwyżki
wynagrodzeń sędziego Macieja Strączyńskiego, który
został wybrany do zarządu największą liczbą głosów.
Równie wysokie uznanie stało się udziałem sędzi
Sądu Najwyższego Katarzyny Gonery, pod której kierunkiem, z ogromnej ilości wypowiedzi i wniosków
delegatów zredagowane zostały uchwały Zebrania.
W gronie nowego zarządu głównego przewagę
osiągnęli sędziowie związani z forum internetowym www.sedziowie.net. Pełny skład tego gremium
ukształtował się następująco (w kolejności uzyskanych głosów): M. Strączyński, K. Gonera, J. Sobczak,
A. Nikiel, R. Puchalski, D. Marszałkowska, J. Przygodzki, B. Przymusiński i J. Korwin–Piotrowska.
Nowi członkowie władz Stowarzyszenia w pierwszych wypowiedziach powyborczych podkreślali zachowanie pełnej jedności Stowarzyszenia i determinację w walce o podwyżki wynagrodzeń oraz zmiany
ustrojowe w sądownictwie. [ ]
Grzegorz Szacoń
Wiceprezes Zarządu
Oddziału Szczecińskiego

XVIII Zjazd Katedr Teorii
i Filozofii Prawa
W dniach 22 – 24 września 2008 roku w Warszawie
odbył się XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji była „Dyskrecjonalność w prawie”. Uczestnicy
wysłuchali rozważań najwybitniejszych polskich teoretyków prawa oraz gości reprezentujących dziedziny dogmatyczne oraz praktykę prawa, dotyczących
dyskrecjonalności sędziowskiej w systemie prawa
stanowionego (prof. Jerzy Stelmach), prawotwórczej
roli sędziego (prof. Jerzy Zajadło) i swobody decyzji
sędziowskiej (prof. Walerian Sanetra). Wiele kontrowersji i krytyki wzbudziło omówienie przez prof. Lecha Morawskiego przedstawianej od pewnego czasu
w piśmiennictwie koncepcji tzw. aktywizmu i pasywizmu sędziowskiego oraz jej rozwinięcie na polu
etyki (prof. Marek Smolak).
Szczecińską Katedrę Teorii i Filozofii Prawa reprezentował zespół pod kierunkiem profesorów Macieja
Zielińskiego i Stanisława Czepity. W jego składzie
znaleźli się: dr Andrzej Municzewski, dr Beata Kanarek, dr Robert Piszko, Joanna Wieczorkiewicz – Kita,
Olgierd Bogucki i Grzegorz Szacoń.
Prof. Stanisław Czepita i Joanna Wieczorkiewicz
– Kita przedstawili referat „Wybrane problemy teoretyczne wymogów uczciwego procesu”, stanowiący
analizę polskiego modelu procesu karnego w odniesieniu do założeń uczciwego procesu, zawartych m.in.
w europejskiej konwencji praw człowieka. [ ]
Grzegorz Szacoń

Maciej Krzyżanowski, starosta aplikantów prokuratorskich rocznika 2005-2008
Robert Gierszewski, zastępca starosty
Początek tegorocznej jesieni dla byłych już 27 aplikantów prokuratorskich apelacji szczecińskiej kojarzyć
się będzie od tej pory z najtrudniejszą chyba sytuacją,
z jaką spotkali się dotychczas na swojej prawniczej drodze. Mowa oczywiście o egzaminie prokuratorskim,
który w gmachu Prokuratury Apelacyjnej został przeprowadzony w dniach 1-2 oraz 6-7 października.
Tradycyjnie ostatnia odsłona naszej trzyletniej aplikacyjnej drogi rozpoczęła się od pisemnej części tj. od
napisania apelacji od wyroku karnego, a następnie w
drugim dniu pozwu oraz skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Już taka „przystawka” dostarczyła tylu wrażeń i emocji, a przecież po niedzieli

Kierownik Szkolenia Pani Prokurator Wanda Wołek
może pomarzyć każdy aplikant na świecie. O tym, iż
ma dla swoich aplikantów matczyne serce dowiedzieliśmy się zaraz po ślubowaniu, ale jak się później okazało
nie były to bajeczne opowieści. Jako starostowie przekonaliśmy się o tym najlepiej. W każdej chwili można
było do Pani Prokurator przyjść z jakimkolwiek problemem i zawsze człowiek spotykał się ze zrozumieniem,
dobrą radą i prawdziwym sercem. Nawet kiedy latem
nieszczęśliwie złamała nogę, bardzo chciała być z nami
w tak ważnej chwili jak egzamin. I zapewne nie tylko
dlatego, że odchodząc niedługo w stan spoczynku jesteśmy jej ostatnimi aplikantami, aplikantami szczęśliwy-

Egzaminacyjne boje
czekało nas „danie główne” w postaci egzaminu ustnego, podczas którego siedmiu członków komisji wraz z
przedstawicielem Prokuratora Generalnego Prokuratorem Prokuratury Krajowej Pawłem Korbalem, w bezpośredniej konwersacji chciało poznać do jakich szczytów wiedzy dotarliśmy. A w istocie dróg na szczyty było
wiele, bo w sumie zakres materiału obejmował aż 11 (!)
gałęzi prawa i nauk ściśle związanych z prawem penalnym tj. medycyną oraz psychiatrią i psychologią sądową. Tylko ten, kto poświęcił kilka miesięcy na opanowanie tej prawniczej otchłani jest w stanie zrozumieć jak
wyglądało nasze przedegzaminacyjne życie. W sumie
więc nic dziwnego, że prowadzący z nami zajęcia z psychiatrii dr Jerzy Pobocha indagowany był na ostatnich
zajęciach o najbardziej skuteczne środki wspomagające procesy zapamiętywania. Podobno jedna wyjątkowo
pilna w naszej grupie aplikantka w wakacje szukała nawet telefonu do Pana Doktora…
Jakież to było jednak miłe zaskoczenie, kiedy podczas sądnych dni okazało się, że członkowie Komisji,
choć wymagający, to wykazują wobec nas jednak wiele
aktów dobrej woli, wyrozumiałości, wręcz miłosierdzia,
kiedy nie wszystkie żądane niuanse byliśmy w stanie w
pełni przedstawić. Co prawda od starszych aplikantów
słyszeliśmy wielokrotnie „jak to jest miło i serdecznie”,
ale wiadomo, że prawnik powinien być jak niewierny
Tomasz....
Nie trzeba chyba specjalnie opisywać jak cudownym
uczuciem były dla nas słowa Przewodniczącej Komisji,
Prokurator Apelacyjnej Beaty Nowakowskiej, że wszyscy aplikanci zdali ten trudny egzamin i to na dodatek z
dobrymi wynikami. Najlepsze oceny bardzo dobry plus
uzyskali: Piotr Masierowski (PR Szczecin-Niebuszewo)
oraz Bartosz Swół (PR Szczecin-Śródmieście), a „piątki”
Dorota Nietopiel (PR Szczecin-Zachód), Dominik Puchała (PR Szczecin-Śródmieście) oraz Paweł Szmid (PR
Strzelce Krajeńskie). Cała czwórka w nagrodę jeszcze
w tym roku w roli asesorów rozpocznie pracę dla dobra
Wymiaru Sprawiedliwości. Reszta musi czekać...
Jedni rozpoczynają, a dla innych prokuratorskie życie się kończy. Przez cały okres aplikacji co do jednego
byliśmy zawsze zgodni, że o takiej Opiekunce jaką była

mi, że Ktoś taki był naszym Opiekunem na początku tej
mozolnej prawniczej drogi. Za wszystko zatem bardzo
dziękujemy!!!
A na koniec – jako byli już starostowie - nie tylko
gratulujemy pomyślnie zdanego egzaminu, ale także życzymy wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przez
3 lata godnie reprezentowali swoje jednostki prokuratury jak i sobie również, byśmy w swoich prawniczych
profesjach, niezależnie którą będziemy wykonywać,
kierowali się wyłącznie zasadami sprawiedliwości, godności i prawdy. Aby właśnie ta fundamentalna zasada
procesowa prawdy materialnej była naszą naczelną dewizą, bo tego właśnie oczekuje od nas społeczeństwo.
Tak jak to ujęła egzaminująca nas z prawa karnego materialnego Pani Prokurator Wiesława Palejko podczas
pierwszych zajęć, iż „zęby” prokuratora są ważne, ale
jeszcze ważniejsze jest to, aby przede wszystkim w swoim zawodzie nie zatracić istoty człowieczeństwa. Oby
zatem nikt nigdy nie zapytał nas kiedyś tak jak Fiodor
Dostojewski w Zbrodni i Karze:
„Dlaczego ścina się głowy? Dlatego, że to najprostsze
wyjście”.
Wydaje nam się, że lektura dzieła rosyjskiego mistrza może być cenną odskocznią po trudach egzaminacyjnych. I to nie tylko dla byłych już aplikantów... [ ]
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20 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
W dniu 1 września 2008 r. minęło 20
lat od chwili, gdy na mocy ministerialnego zarządzenia w ustroju Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczął działanie
Wydział Prawa i Administracji. Droga
do utworzenia tego fakultetu, będącego
najważniejszym ośrodkiem nauki prawa
na Pomorzu Zachodnim była długa. Polski Szczecin do czasu utworzenia Uniwersytetu nie był znaczącym miejscem,
w którym prowadzono badania na polu
prawa. Akademia Handlowa czy Politechnika Szczecińska miały niewielkie
katedry prawa, prowadzące dydaktykę w
zakresie podstaw prawa. Wydział prawa
Uniwersytetu w Poznaniu w 1959 r. otworzył w Szczecinie swój Punkt Konsultacyjny, w którym można było zaocznie
studiować prawo. W 1973 r. utworzono
w Szczecinie Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która w swojej strukturze miała Studium Administracji, pozawydziałową
jednostkę kierowaną przez dr hab. Zofię
Kulejewską, a po jej odejściu do Zakładu
Historii Nowożytnej w Instytucie Historii, przez dr hab. Romana Dąbrowskiego.
Zadaniem Studium Administracyjnego
było kształcenie osób zdolnych do objęcia stanowisk w administracji państwowej i gospodarczej.
W 1981 r. w łonie Rady Studium Administracyjnego wykrystalizowała się koncepcja uruchomienia pełnych magisterskich studiów prawniczych. Początkowo
uznano, że realizacja tego celu zostanie
przeprowadzona w drodze przekształcenia Studium w filię poznańskiego Uniwersytetu, lecz pomysł ten zarzucono już
w następnym roku. W wyniku inicjatywy
szczecińskiego środowiska naukowego w
maju 1982 r. wojewoda szczeciński utworzył Komitet ds. Powołania Uniwersytetu
Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Komitet, na wniosek prof. Władysława
Górskiego przyjął ostatecznie, że w ramach uniwersytetu działać będzie Instytut Prawa i Administracji. W ten sposób
uwzględniono pogląd licznych naukowców uznających, że uniwersytecki status
szkole wyższej nadaje m.in. fakt funkcjonowania w jej strukturach samodzielnego fakultetu prowadzącego badania i dydaktykę w zakresie nauk prawnych.
Ogromny wysiłek wielu ludzi zaangażowanych w organizację Uniwersytetu w Szczecinie przyniósł efekt. Sejm
ustawą z dnia 21 lipca 1984 r. utworzył
Uniwersytet Szczeciński, pierwszy polski
uniwersytet na Pomorzu Zachodnim. W
dniu 1 października 1985 r. miała miejsce

pierwsza inauguracja roku akademickiego także w Instytucie Prawa i Administracji. Dyrektorem Instytutu został prof. dr
hab. Feliks Prusak. Prace organizacyjne
trwały jednak nadal. Szybki rozwój naukowy i kadrowy Instytutu umożliwił
podjęcie kroków zmierzających do przekształcenia instytutu w wydział uniwersytecki. W październiku Rada Instytutu
podjęła w tej kwestii stosowaną uchwałę.
Władze uniwersytetu także ją poparły i w
marcu 1988 r. wniosek o przekształcenie
instytutu w wydział został wniesiony do
ministra. Zarządzeniem z 18 lipca 1988 r.
minister H. Bednarski powołał Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego, który uruchomiono z początkiem roku akademickiego.
Pierwszym dziekanem wydziału został prof. dr hab. Eugeniusz Tegler, który
pełnił tę funkcję w latach 1988-1990. Kolejnymi dziekanami byli prof. dr hab. Bronisław Ziemianin (2 kadencje 1990-1996),
prof. dr hab. Władysław Rozwadowski
(kadencja 1996-1999), prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (2 kadencje 1999-2005),
prof. dr hab. Stanisław Czepita (kadencja
2005-2008). Obecnie dziekanem jest prof.
dr hab. Henryk Dolecki.
Zmianom podlegała struktura wewnętrzna jednostki. Były one konsekwencją rozwoju akademickiego, obejmowania aktywnością badawczą kolejnych
dziedzin prawa oraz chęci ukształtowania systemu katedr zgodnie z obowiązującymi wzorami na innych starszych
i dostojniejszych wydziałach prawa w
Polsce. Na szczecińskim wydziale prawa
działa obecnie 16 katedr, w których prowadzi się badania na wszystkich kierunkach nauk prawnych. Wydział od 2007 r.
ma pełne prawa akademickie, Rada Wydziału może nadawać stopień naukowy
doktora habilitowanego w zakresie nauk
prawnych.
Na rozwój akademicki i naukowy
wydziału wybitny wpływ mieli profesorowie, którzy byli lub są związani ze
szczecińskim wydziałem. Na wieczną i
wdzięczną pamięć całego szczecińskiego
środowiska naukowego i prawniczego

zasługują profesorowie, którzy odeszli
od nas na zawsze: Eugeniusz Tegler,
Andrzej Górbiel, Bogusław Janiszewski,
Aleksander Ratajczak, Tadeusz Nowak,
Aleksander Peczenik, Adam Chełmoński
i Andrzej Chobot. Ich strata ma niepowetowany charakter nie tylko dla szczecińskiego wydziału, lecz dla całej polskiej
nauki. Liczną i ważną grupą są profesorowie zwyczajni i doktorzy habilitowani,
którzy w całym okresie istnienia wydziału zaszczycili swoją obecnością uniwersytet i znacząco przyczynili się do jego
rozwoju. Do tych osób, nie pracujących
już na wydziale, należą profesorowie:
Jerzy Walachowicz, Zofia Kulejewska,
Jerzy Luciński, Zdzisław Chmielewski,
Stanisław Kaźmierczyk, Bogdan Błażejczak, Irena Rutkowska, Ewa Ferenc-Szydełko, Jerzy Tyranowski, Feliks Prusak,
Karol Sławik, Bronisław Sitek, Marian
Ptak, Henryk Olszewski, Władysław
Górski, Zofia Świda-Łagiewska i Andrzej
Zieliński. Obecnie na wydziale jest 21
profesorów zwyczajnych i doktorów habilitowanych. Są to profesorowie: Maciej
Zieliński, Władysław Rozwadowski, Bronisław Ziemianin, Tadeusz Smyczyński,
Zbigniew Ofiarski, Stanisław Stachowiak, Andrzej Bałaban, Janusz Sługocki,
Stanisław Czepita, Henryk Dolecki, Marek Andrzejewski, Zbigniew Kuniewicz,
Roman Sowiński, Marek Górski, Maria
Zmierczak, Alicja Młynarczyk, Pasquale
Policastro, Łukasz Pohl, Tadeusz Smoliński, Piotr Łaski i Karol Schneider.
Wydział Prawa w Szczecinie ukończyło ponad 8000 absolwentów prawa i
administracji. Znaczna część sędziów,
prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników w okręgu
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie to absolwenci szczecińskiego wydziału. Liczni prawnicy z dyplomem Uniwersytetu
Szczecińskiego pracują także w strukturach administracji publicznej i gospodarczej oraz prowadzą aktywną pracę
naukową.
Dzięki wysiłkowi całego środowiska
akademickiego szczecińska, uniwersytecka nauka prawa stała się liczącym
ośrodkiem. Nie do przecenienia jest też
wpływ Wydziału Prawa, jego absolwentów i pracowników na wszechstronny
rozwój Pomorza Zachodniego i innych
regionów Polski. Mamy nadzieję, że kolejne 20 lat istnienia Wydziału przyniesie
umocnienie jego pozycji jako ważnego
centrum, które ma istotny wpływ na całe
polskie życie naukowe i publiczne. [ ]

dr Marek Tkaczuk,
Katedra Historii Prawa, Wydział Prawa
i Administracji US

Konferencja sprzed lat

Prawnicy i historycy o stalinizmie
To już 10 lat mija, gdy w dniu 6 listopada 1998 roku odbyła się w Zamku Książąt Pomorskich
konferencja naukowa „Prawo elementem represji w okresie stalinowskim”, zorganizowana
przez Zarząd Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie i Okręgową Komisję
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. W konferencji uczestniczyli naukowcy prawnicy i historycy oraz prawnicy praktycy,
a także dyrektorzy okręgowych komisji z całego kraju oraz kombatanci.
Główny referat wygłosił nieodżałowanej pamięci prof. Aaleksander Ratajczak – prezes
Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich na temat: „Sądownictwo wojskowe
w latach 1944 – 1955”.
Mówiąc i pisząc z dzisiejszej perspektywy czasowej o sądach i sędziach wojskowych orzekających w
sprawach politycznych (w latach 1944 – 1955) przyjmuje się na ogół ton oskarżycielski, nie zastanawiając
się nad tym, jakie były przyczyny, że owi sędziowie,
a właściwie sądy wydawały często okrutne – patrząc
zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy – wyroki.
Wyroki wówczas wydawane nazywa się „zbrodniczymi”, mówi się o „morderstwach sądowych”.
W większości wypadków sprawy prowadzone były
przy drzwiach zamkniętych, przeważnie w więzieniu. Wyroków nie ogłaszało się publicznie. Jeżeli natomiast rozprawa była prowadzona publicznie, wszystkie zeznania, które mogły przynieść ujmę rządowi
lub oskarżycielowi były ocenzurowane. Oskarżenie
odczytywane było oskarżonemu 24 godziny przed
rozprawą. Obrońcy oskarżonego byli zastraszani, a
obojętni ograniczali się zwykle do proszenia o karę
lżejszą niż ta, której domagał się prokurator.
Adwokatem oskarżonego w sądzie wojskowym
mógł być tylko ten, kto uzyskał specjalne zezwolenie do występowania przed sądami wojskowymi. Na
sposób funkcjonowania sądownictwa wojskowego,
zwłaszcza na jego orzecznictwo, wywierało przemożny wpływ co najmniej pięć czynników: ideologia, na
której wspierał się ustrój państwa, sytuacja społeczno
– polityczna w kraju i na świecie, obowiązujący system prawa karnego, kompetencje i ustrój sądownictwa
wojskowego, sędziowie – ich pochodzenie, wykształcenie oraz wiedza prawnicza i doświadczenie.
Wraz z wkroczeniem na ziemie polskie Armii Radzieckiej zapanowała w Polsce ideologia marksizmu
– leninizmu, oparta na idei walki klasowej i dyktatury
proletariatu, klasowej sprawiedliwości i klasowej demokracji, a nawet klasowego przestępstwa i kary. Ideologia ta wywarła olbrzymi wpływ nie tylko na świadomość ludzi, ale na sposób funkcjonowania państwa
i prawa, a także na wyroki sądów wojskowych i sposób ich uzasadniania.
Zresztą choroba ta dotknęła nie tylko sędziów,
ale także elity intelektualne ówczesnej Polski, w tym

także wybitnych przedstawicieli prawa karnego. Na
przykład w referacie ówczesnych czołowych przedstawicieli nauki prawa karnego, prof. prof. Władysława Woltera, Leszka Lernella, Jerzego Sawickiego i
Leona Schaffa, „Węzłowe zagadnienia prawa karnego
w świetle Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, wygłoszonym w 1953 r. podczas sesji naukowej,
zwołanej przez Komitet Nauk Prawnych PAN, autorzy
ci powoływali 15 razy Stalina, 6 razy Bieruta, po 2
razy Lenina i Engelsa oraz jeden raz Marksa.
Prawo karne, traktowane instrumentalnie w zależności od aktualnych potrzeb politycznych i ideologicznych, stało się narzędziem „walki klasowej”,
narzędziem unicestwienia wszelkiej opozycji niekomunistycznej. Skazujące wyroki zapadały w sądach
wojskowych zarówno za działalność niepodległościową, jak i za opowiadanie politycznych dowcipów, występowanie przeciwko zarządzeniom władz dotyczących np. obowiązkowego skupu płodów rolnych itp.
Okres ten, określany mianem stalinizmu, obejmuje
lata 1949 – 1955, charakteryzował się nie tylko wytaczaniem bezpodstawnych procesów, niczym nieuzasadnionych aresztowań czy też stosowaniem wymyślnych tortur w celu uzyskania przyznania się do
winy, ale także możliwością pozbawienia pracy, doprowadzenia do ruiny materialnej, uniemożliwienia
podjęcia studiów, awansu zawodowego itp.
Cechą charakterystyczną tego okresu było także
istnienie rozgałęzionej sieci informatorów władz bezpieczeństwa, werbowanych nierzadko szantażem, a
także tzw. ideowe donosicielstwo, będące wynikiem
propagandowej czujności rewolucyjnej i walki z wrogiem klasowym.
Zastanawiając się nad bilansem działalności sądownictwa wojskowego w stosunku do osób cywilnych,
skazywanych przez sądy wojskowe za przestępstwa
polityczne, szacunkowe dane pozwalają na przyjęcie, że w latach 1944 – 1955 wydano ok. 60 tys. wyroków, a wyroki te były na ogół bardzo surowe. Omawiane sądy wydały m.in. ok. 4.400 wyroków śmierci,
z których wykonano ok. 3.000.
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W omawianą problematykę wpisuje się proces karny, jaki miał miejsce w marcu 1952 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie. Mianowicie
autor niniejszego artykułu przedstawił na Konferencji
sprawę karną przeciwko Czesławowi Kowalskiemu (i
innemu oskarżonemu) o usiłowanie uprowadzenia
samolotu pasażerskiego. Wojskowy Sąd Rejonowy w
Szczecinie wyrokiem z dnia 21 marca 1952 r. uznał
oskarżonego Czesława Kowalskiego za winnego m.in.
tego, że dnia 21 listopada 1951 r., w samolocie pasażerskim PLL LOT, po wystartowaniu z lotniska w
Szczecinie do lotu do Poznania, dokonał wspólnie z
inna osobą gwałtownego zamachu przy użyciu broni
w szczególnie niebezpiecznych okolicznościach na
urzędników państwowych, a to w obsługę samolotu
strzelając do kabiny, w której znajdowała się ta obsługa, celem zmuszenia ich do obrania kierunku lotu do
państw imperialistycznych i za to na podstawie art. 1
& 2 i 3 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy
Państwa skazał go na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek mienia.
Z uzasadnienia wyroku wynika, że przy wymiarze
kary oskarżonemu Kowalskiemu sąd wziął pod uwagę, że jakkolwiek jest to osobnik młody (młodociany), to jednak całkowicie zdecydowany wróg Polski
Ludowej, pozbawiony jakichkolwiek skrupułów, nie
wykazujący żadnej skruchy, czego dowodem choćby,
że w ostatnim słowie nie miał nic do powiedzenia, nie
wahając się przed popełnieniem najcięższych zbrodni do zdrady ojczyzny, że zatem prewencja ogólna i
szczególna wymaga wyeliminowania go zupełnie ze
społeczeństwa polskiego. Najwyższy Sąd Wojskowy
wyrok utrzymał w mocy. Prezydent PRL nie skorzystał z prawa łaski. W dniu 12 sierpnia 1952 r. kara
śmierci została wykonana. [ ]
Ryszard Różycki
Wiceprezes Zarządu Oddziału
Zrzeszenia Prawników Polskich
w Szczecinie

Korporacyjny system urzędniczy w epoce feudalnej prowokował liczne patologie. Już w XVI
w. narzekano na brak etosu służby dla króla, na
nieuczciwość, czy na korupcję. Powszechnie narzekano na „zepsucie czasów”. Ludwik XIV ograniczył rozmiary niektórych zjawisk, a zwłaszcza
nepotyzmu. Humaniści tego okresu nie szczędzili pióra, by ośmieszać i piętnować naganne praktyki życia politycznego. Kaznodzieje zaś drukowali serie medytacji dla urzędników w nadziei,
że te pomogą przezwyciężyć słabości ludzkiego
charakteru.
Najsłynniejszym kaznodzieją francuskim był
jezuita Jean Crasset (1618-1692). Kazania głosił
w Paryżu, w ufundowanym przez siebie domu
rekolekcyjnym dla świeckich i duchownych,
głównie osób służby publicznej. Dla pogłębienia
zaś refleksji wydawał skrypty do medytacji. Na
szczególną uwagę zasługuje skrypt z 1675 r., zat.:
„Uwagi na temat głównych działalności życia”,
wielokrotnie reedytowany – w latach 1667, 1687,
1689, 1704, 1732, 1855, 1872, 1932. W rozdział
zat.: „O wykonywaniu swojego urzędu” Crasset
dyskretnie zawarł doktrynę „obowiązków stanu”, czyli powinności wynikających z wykonywania zawodu, bądź pełnionego urzędu.
Wypełnianie powinności podporządkował
fundamentalnym zasadom. Pierwsza wyrażała
ideę porządku. Według Crasseta porządek i cnota były tożsame. Pisał: „Porządek jest cnotą, a
cnota porządkiem. Porządek każdą rzecz ustanawia na właściwym dla niej miejscu. On nakazuje
wszystkim ich rangę, ich funkcje i urząd. Jeśli
pilnujecie ich porządku, on także was strzeże.
Jeśli go zakłócicie, on was zmąci, jeśli go zburzycie, on was zburzy także. Porządek czyni piękno, doskonałość, pokój i daje błogosławieństwo.
Porządek jest zasadą uniwersalną, powszechną.
Porządek tworzy świat, zachowuje go i naprawia.
Pochodzimy od porządku, przez porządek istniejemy i w porządku żyjemy”. Bóg jest porządkiem
przez swoją istotę. Chaos nigdy nie zaprowadzi
nas do Boga. […] Każdy powinien postawić sobie
pytanie: Jesteś w uporządkowaniu? Żyjesz w porządku? Czy twoje działania są prawe? Czynisz
każdą rzecz we właściwym dla niej czasie? […]

dr Iwona Wierzchowiecka, Katedra Historii Prawa,
Wydział Prawa i Administracji US

Obowiązki stanu
Należy przyzwyczaić się do życia w uporządkowaniu i według porządku”.
Druga zasada mówiła, iż każdy jest powołany
przez Opatrzność do wypełnienia swojego powołania. Crasset przekonywał, że „Bóg tworzy wszystko
z właściwym ciężarem, liczbą i miarą – tak mówi
bowiem Mądrość. Nie przeznacza ludziom tego,
czego, by nie mogli udźwignąć. Wyznacza zadania,
wskazuje powołanie. Każdy ma swoje miejsce, które
jest jego przeznaczeniem, ocaleniem i zbawieniem.
Każda rzecz jest w stanie pokoju, jeśli jest na swoim
miejscu. Doświadczenie zbawienia będzie możliwe,
o tyle o ile łaski, które są nam niezbędne służą stanowi (powołaniu), miejscu i urzędowi, które nam
Bóg polecił. Otrzymujmy łaski stanu niezbędne do
wypełniania naszego urzędu. Kiedy dusza nie jest w
stanie, do którego powołał ją Bóg, pozostaje w winie i
grzechu. Nie otrzyma więcej łask, które były dla niego przygotowane i które były związane z jego urzędem. Nie będzie nawet mógł korzystać z tych, które
już otrzymał.
Należy więc posłusznie objąć przeznaczony sobie
urząd, z racji obowiązku jaki na człowieku spoczywa. Człowiek jest szczęśliwy, gdy czyni zadość obowiązkowi, gdy wiernie uczestniczy w budowaniu,
nadanego przez Opatrzność, porządku wszechrzeczy. Cieszy się głębokim pokojem, otrzymuje obfitość
łask, które są jego pokarmem, które go umacniają,
które doskonalą jego cnoty, prowadzą do doskonałości. Jeśli on jest wierny prawu, to prawo będzie wierne jemu. Tak, jak on będzie strzec porządku, tak i porządek będzie strzec i jego, bronić i ochraniać.
Trzecia zasada nakazywała posłuszeństwo porządkowi. „Należy nie ufać chorej wyobraźni, nadmiernej ambicji, które mącą umysł i zakłócają ład”
– pisał Crasset – „łaski są tylko przywiązane do stanu, w którym Bóg nas chce oraz do miejsc i konkretnych urzędów, które nam są wyznaczone. Bóg nie
przeznacza ludzi generalnie, w ogólnej masie, ale
jednostkowo: konkretnego człowieka do konkretnego miejsca i urzędu. W konsekwencji nasze łaski są
przywiązane do miejsca i urzędu, które wyznaczyła
nam Opatrzność”. Crasset przestrzegał ludzi, że wybranie urzędu, który bardziej pragną, albo bardziej
im odpowiada, niż ten który wyznaczył im Bóg, czy
realizowanie własnych celów – zostanie ukarane

tym, że nie otrzymają więcej łask od Boga, bo ten
czeka na nich w innym miejscu i na innym urzędzie.
Kto jednak wybierze urząd wedle własnej logiki, ten
tylko zbierze ciernie, ominie własne przeznaczenie,
„zrujnuje wszystkie swoje projekty, marzenia, pozwoli swoim pasjom zginąć, a demonom zwyciężyć.
Ten, kto opuści drogę wskazaną przez Opatrzność,
kto jest niewierny swojemu obowiązkowi stanu, ten
popadnie w ruinę. Czy żołnierz może sobie wybrać
stanowisko, które mu się podoba, albo opuścić posterunek, który wyznaczył mu kapitan?” - pytał kaznodzieja.
Kolejna zasada dotyczyła obowiązku wierności
urzędowi. Oznaczała ona, że należy brać pod uwagę
wszystko to, co dobre i złe można uczynić pełniąc
swój urząd. Pierwsze należało praktykować, a drugiego unikać. Tych, którzy się nie przywiązywali się
do swojego urzędu nazywał libertynami.
Pytania stawiane przez Crasset’a są aktualne także dzisiaj i dobrze mogą służyć każdemu kto „jest na
publicznym urzędzie” . Współcześnie niektóre „obowiązki stanu” się zlaicyzowały, jednak główne idee
nadal dobrze wpisują się w powinności członków
korpusu służby publicznej. Słynne we Francji hasło
Charles’a de Gaulle’a „Miejsce dla każdej rzeczy, każda rzecz na swoim miejscu” pochodzi właśnie z doktryny Crasset’a. [ ]

W drugą rocznicę śmierci naszej
najukochańszej Żony, Mamusi i Babci

śp. Barbary Krzyżanowskiej
Sędzi i Radcy Prawnej

Msza św. za Jej drogę do Nieba odprawiona
zostanie 5 grudnia w Bazylice
Archikatedralnej w Szczecinie o godzinie 18
o czym zawiadamiają syn Maciek
z tatą i bratem
Ona wciąż jest wśród nas...

Paweł Miedziński, OBEP IPN Szczecin

Morze łez,

czyli jak marynarze uczcili pamięć
Generalissimusa Józefa Stalina na statkach
Polskiej Marynarki Handlowej
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Śmierć „Wodza Światowej Rewolucji”, a raczej jej
społeczny odbiór jest interesującym przedmiotem badań historycznych. Rzadko kiedy odejście z tego świata jakiejś osoby powoduje tak znaczące konsekwencje
dla milionów ludzi na zarówno w państwach bloku
wschodniego jak i na Zachodzie. Badania te są o tyle
ciekawe, że sposób czczenia pamięci był wyjątkowy.
Ogrom oficjalnych uroczystości stanowił apogeum
kultu jednostki w bloku wschodnim. Ból, smutek,
miały opanować „cały postępowy świat”. Skoro żałoba miała być obchodzona wszędzie i przez każdego, to
nie mogła ona ominąć także i marynarzy, nawet jeśli
znajdowaliby się na środku Morza Chińskiego.
Informacja o śmierci Stalina została odebrana
przez marynarzy na statkach będących w morzu inaczej, aniżeli przez resztę społeczeństwa. Opóźnienia
w docieraniu informacji, brak punktów odniesienia
(jak choćby przyozdobionych żałobnie ulic, witryn
sklepów, flag okrytych kirem, żałobnej muzyki w radio, odwołania koncertów) powodowała niedowierzanie. Wieści przyjęto z dużym zaskoczeniem, a w wielu
przypadkach niektórzy nie chcieli w to uwierzyć.
Pierwsze komunikaty o chorobie „Towarzysza
Stalina” dotarły na statki na fali „Głosu Marynarza”
– rodzaju dziennika informacyjnego przesyłanego za
pomocą radia. Na statki, które były poza zasięgiem fal
radiowych wysłano odpowiednie telegramy. Reakcją
na wiadomość o śmierci miał być ból i przygnębienie.
Załogom zarządzono masówki, na których to komunikowano wieści. Zgon „Wodza Klasy Robotniczej”
miał zostać skomentowany na statku m/s Elbląg jako
wydarzenie o „potężnym wpływie na politykę międzynarodową”. Nie sposób odmówić racji takiej konstatacji. Wyrażano również zainteresowanie, kto obejmie
schedę po „Przyjacielu Narodu Polskiego”. Marynarze
mieli typować Grigorija Malenkowa oraz Wiaczesława Mołotowa. Wiele osób wyrażało obawy, czy nie
wybuchnie wojna światowa. Oczywiście z winy „wojującego imperializmu amerykańskiego”.
Marynarze pływający na s/s Sołdek wyrażali smutek po „genialnym Wodzu” słowami tow. Srotyńskiego: „zgasło jego serce wtedy kiedy jest nam bardzo
potrzebny, jest i będzie żył między nami”. Asystent maszynowy Józef Szymanowski w rozmowie z tow. Sitkiewiczem ze statku s/s Kutno mówił, że „zmarł nasz
Ojciec i przyjaciel”.

Następnego dnia po zgonie „Głos Marynarza”
nadał komunikaty KC KPZR, Rady Najwyższej ZSRR,
KC PZPR oraz wskazówki co do sposobu przeprowadzenia masówek. Te miał przeprowadzić sekretarz
statkowej Podstawowej Organizacji Partyjnej. Należało wybrać „przodującego marynarza”, aby odczytał
owe komunikaty. Następnie miała nastąpić minuta
ciszy, a po niej uroczyste odśpiewanie Międzynarodówki. Załogi statków, które akurat tego dnia przebywały w porcie lub miały remont, zostały włączone
do uroczystości odbywających się na terenie stoczni.
Bezpośrednio po masówce, ZMP-owcy na m/s Elbląg
zaciągnęli warty produkcyjne w maszynowni. Niestety brak jest informacji, na czym miałby one polegać,
biorąc pod uwagę specyfikę pracy na statku.
Na zebraniu komórki ZMP na statku „Jedność Robotnicza” tow. Żukowski powiedział: „my młodzież
polska w szczególności powinniśmy być wdzięczni tow.
Stalinowi za nasze wyzwolenie, za udostępnienie nam
nauki w każdej dziedzinie i powinniśmy imię Wielkiego Stalina wnieść w nasze serca poprzez sumienne
wykonywanie swych obowiązków w celu realizacji
twórczej myśli tow. Stalina zbudowania socjalizmu w
naszym kraju”.
Po zakończeniu akcji wysyłania telegramów P.O.P.
otrzymały polecenie „przerobienia” wytycznych referatu tow. Malenkowa, by na bazie tego tekstu „walczyć
o właściwe oblicze członka partii”.
Kolejnym elementem czczenia pamięci „Wielkiego
Wodza i Nauczyciela” były naciski organizacji partyjnych i oficerów kulturalno-oświatowych do „zaciągania” zobowiązań. I tak na przykład na statku m/s Kielce załoga w niedziele i chwile wolne od pracy miała
zakonserwować i pomalować statek, co stanowiło 500
roboczogodzin. W ślad za nim podążyło pięć kolejnych jednostek. Co ważne, pomimo wytycznych, na
niektórych statkach nie było oficerów politycznych z
powodu braków odpowiednich kadr. Na żadnym z takich statków, nie podjęto zobowiązań. Nie uchroniło
to jednak ich od udziału we współzawodnictwie pracy ze zbliżającym się za świętem 1 Maja.
Następnym elementem świętowania pamięci „Towarzysza Stalina” zgodnie z wytycznymi w telegramie był moment pogrzebu. O godzinie 12:00 czasu
moskiewskiego przerwano pracę na 5 minut, dawano
sygnały okrętową syreną oraz opuszczono banderę.
Załogi miały też słuchać kolejnych komunikatów.
Statki stojące w portach wysłuchały także referatu
tow. Edwarda Ochaba oraz transmisji z pogrzebu.
Korzystając z powagi atmosfery przyspieszono tryb
przyjmowania kandydatów do partii i Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
Załogi, a raczej komórki partyjne i oficerowie polityczni prześcigali się tymczasem w wymyślaniu
telegramów nadsyłanych na ręce ambasadora sowieckiego w Warszawie. Warto przytoczyć kilka z nich,

aby móc porównać ich treść z innymi, nadsyłanymi z
zakładów pracy z głębi lądu.
„Towarzyszu Ambasadorze załoga polska m/s Oksywie w porcie szwedzkim Malmo, zebrana na masówce żałobnej na wieść o zgonie Wodza całej postępowej
ludzkości Wissarionowicza Stalina przesyła na Wasze
ręce wyrazy najgłębszego żalu z powodu straty wielkiego przyjaciela ludu polskiego i wyzwoliciela z niewoli
hitlerowskiej. Genialna nauka tow. Stalina będzie nam
drogowskazem w walce o pokój i szczęście ludzkości na
całym świecie”.
Zbliżone w treści są też następne telegramy.
„My załoga s/s Kutno przesyłamy wyrazy głębokiego
żalu po stracie drogiego nam Wodza i Nauczyciela Towarzysza Generalissimusa Józefa Stalina oraz dla zadokumentowania naszej niezłomnej walki na drodze
budowy socjalizmu. Jednocześnie wyrażamy gotowość
przedłużenia okresu eksploatacji naszej jednostki kończący się z dniem 21 marca o dalsze dwa miesiące.
Wzywamy załogi wszystkich statków do podejmowania zobowiązań”.
Interesujące jest ich podobieństwo. Ich twórcy nie
mieli bowiem możliwości skonsultowania treści z kolegami z innych podobnych zakładów pracy.
„My załoga statku Polskiej Marynarki Handlowej s/s
Poznań wstrząśnięci śmiercią Wielkiego Wodza Klasy
Robotniczej Towarzysza Józefa Stalina, przesyłamy na
ręce Ambasady Związku Socjalistycznych Republik

Radzieckich wyrazy głębokiego żalu i współczucia z
powodu zgonu naszego przyjaciela i nauczyciela.
Wcielając w życie jego nauki będziemy wzmacniać
nieustannie zwartość, jedność i siły naszego narodu w
walce o pokój i socjalizm”.
O ile powyższe telegramy zanim trafiły do sprawozdania zostały poddane pewnej obróbce stylistycznej,
to poniższy zdaje się być zgodny z oryginałem:
„Towarzyszu Ambasadorze głęboko odczuliśmy
śmierć Wielkiego Wodza Towarzysza Stalina, pamięć
jego pozostanie na zawsze naszych sercach, jednocześnie prosimy przekazać smutne wyrazy współczucia
Narodowi Radzieckiemu stop my natomiast przyrzekamy pogłębiać nauki i wskazania Jego oraz Partii której
był Wodzem stop Pracować dalej nad realizacją świetlanej przyszłości stop”.
Również i załoga s/s Tobruk nadała podobny w treści i formie telegram. W raporcie z kontroli przeprowadzonej po powrocie z rejsu stwierdza się jednak,
że na statku doszło do „poważnych niedociągnięć”. Ich
przyczyną była „bierność agitatorów i to że piją wódkę i huliganią (…) praca polityczno wychowawcza była
bardzo słabo prowadzona, dochodziło do paradoksalnych wypowiedzi członków załogi, akcja walki z alkoholizmem była nie prowadzona, dowodem czego jest
fakt nadużywania alkoholu przez aktyw, agitatorów,
oficerów itp. Na statku była niezdrowa atmosfera o
czym świadczą wypowiedzi członków załogi odnośnie
śmierci tow. Stalina i współzawodnictwa. I tak starszy
mechanik, który „dzieli załogę na partyjnych i bezpartyjnych, swoich i nieswoich” miał stwierdzić: „trzeba
uje…ć tych którzy pracują społecznie”. Palacz okrętowy Jan Mucha, członek ZMP cechujący się „wrogim
stosunkiem do przywódców proletariatu, wrogo ustosunkowany do współzawodnictwa” na wiadomość
o zgonie „Wielkiego Przyjaciela Narodu Polskiego”
odpowiedział lapidarnie – „h.. mu w d…”, co miało
słyszeć kilkoro członków załogi. Oczywiście obaj marynarze (a także siedmiu innych) zostało przedstawionych w raporcie z poleceniem relegacji z marynarki
handlowej.
Marynarze zdawali sobie sprawę, że z uwagi na
śmierć Stalina zostanie wzmożona czujność, dlatego
też każdy starał się być bardziej ostrożny. W tamtym
okresie zmalała zarówno liczba donosów dotyczących szmuglu, jak i aktów „działalności ukrytego
wroga”. Jednak już w następnym kwartale sytuacja
powróciła do stanu sprzed ogłoszenia żałoby. Mimo
to uwadze politruków nie uszły przypadki „szeptanej
propagandy”. Marynarz Orczykowski ze statku s/s
Kołobrzeg płynący w rejsie do Włoch miał stwierdzić
w rozmowie „dobrze, że skończył się ten największy
komunista, to może teraz się zmieni”. Skutkiem tej wypowiedzi został zdjęty ze statku po powrocie do kraju.
Rejs tego statku obfitował zresztą w wydarzenia, które
miały wprowadzić załogę na jeszcze wyższy poziom
świadomości politycznej. Statek przypłynął podczas
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lokalnych wyborów we włoskim porcie Bari. Według relacji oficera kulturalno-oświatowego schodzący na ląd marynarze mieli natrafić na zorganizowaną z tej okazji „wystawę antyradziecką i
przeciw Krajom Demokracji Ludowej”. Po jej obejrzeniu mieli stwierdzić „jest to bluft (sic!) jakiego
jeszcze nie było, były tam przedstawione warunki
życia naszego społeczeństwa w takiej ochydzie,
że sami marynarze się śmieli i mówili do drugich
‘widzicie jaka lipa jak umią kłamać’”. Drugim
ciekawym elementem tego rejsu, miał być fakt
podarowania chleba przez załogę robotnikowi
portowemu w porcie Kilonia w trakcie drogi powrotnej. Scena ta dała asumpt oficerowi k.o. do
przeprowadzenia pogadanki o nędzy panującej
w Niemczech Zachodnich.
Niestety brak jest dokładnych raportów jakie przesłali oficerowie aparatu politycznego do
swych przełożonych w firmach żeglugowych.
Znamy w zasadzie tylko opracowania zbiorcze
zastępców dyrektorów do centrali. Meldują w
nich, że wszystkie wytyczne zostały wypełnione
zgodnie z planem. Trudno określić, czy tak było
na wszystkich statkach. Raczej nie, czego dowodem może być przykład s/s Chopin. W czasie jego
rejsu do Chin doszło do poważnego spięcia między kapitanem a politrukiem. Jak raportował ten
ostatni: „Kpt. Rybiański Zbigniew – jawny wróg
naszego ustroju, który w swych wypowiedziach
oraz roznoszonych plotkach wśród załogi daje wyraźnie odczuć swą nienawiść. (…) Kiedy tow. Żurawski rozmawiał z kapitanem na temat potrzeby
opuszczenia bandery do połowy masztu z powodu
śmierci tow. Stalina, to Rybiański wówczas odpowiedział nerwowo, że polskie statki nie powinno
nic obchodzić śmierć Stalina a po drugie on nie
ma w tej sprawie żadnej instrukcji. Skrajnie wrogie oblicze kpt. Rybiański ujawnił wówczas kiedy
Oficer KO zwrócił się do niego aby przerwać na 5
minut pracę na statku celem uczczenia pamięci
tow. Stalina, gdzie tak się zdenerwował, że aż się
trząsł i powiedział tow. Żurawskiemu, że godzi się
na to ale incydent ten /jak to nazwał/ musi zapisać
do dziennika okrętowego, twierdząc iż przez to
traci czas i parę”. Co ciekawe, ten sam kapitan doskonale zdawał sobie sprawę, jakie może ponieść
konsekwencje. Zdaniem komisarza politycznego
często „rozsiewał plotki, że w naszym ustroju jest
bałagan i ciągle zamykanie ludzi niewinnych”.
Rozdźwięk między oficjalnymi sprawozdaniami, wyjątkowym patosem i uwielbieniem dla
zmarłego dyktatora, a rzeczywistymi odczuciami
był jak widać był dość znaczny. I choć niewątpliwym jest, ze wiele osób z pewnością poddało się
narzuconemu nastrojowi to ludzie morza, byli
jedną z tych grup społecznych, które z uwagi na
bezpośredni kontakt ze „zgniłym Zachodem” najtrudniej było poddać indoktrynizacji. [ ]

Grobowiec Juliusza Makarewicza
odrestaurowany
W numerze 7/8 In Gremio z 2007 roku poinformowałem o podjęciu przez Krajową Radę Radców Prawnych łącznie z poszczególnymi Okręgowymi Izbami
Radców Prawnych inicjatywy renowacji grobowca
wybitnego prawnika (współtwórcy kodeksu karnego
z 1932 r.) Juliusza Makarewicza. Grobowiec położony
jest na Cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie.
Miło mi poinformować, iż cel został osiągnięty.
Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajową Radę Radców
Prawnych w Warszawie. Pomocy, przede wszystkim
od strony kontaktów z decydentami, udzieliła lwowska organizacja adwokatów. Grobowiec jest już po renowacji. Przedstawiam zdjęcie wykonane w październiku bieżącego roku (z lewej) i proszę o porównanie z
wyglądem tegoż grobowca przed renowacją (zdjęcie z
prawej strony).
Nasza Okręgowa Rada Radców Prawnych w Szczecinie miała udział finansowy w przedsięwzięciu,
natomiast szczególne podziękowania należą się kolegom radcom prawnym Markowi Skierczyńskiemu
i Andrzejowi Hanuszowi z Izby rzeszowskiej, którzy
doprowadzili do odnowienia grobu wybitnego prawnika. [ ]
Marian Falco, Dziekan OIRP
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