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Szanowni Państwo, 

Mamy Człowieka Roku 2009 In Gremio! Tym razem szczecińskim prawnikiem, który został uhonorowany 
tym tytułem przez Radę Programową In Gremio, jest Ryszard Różycki - prokurator Prokuratury Okręgowej 
w Szczecinie w stanie spoczynku, Wiceprezes Zarządu tutejszego Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich. 
Serdecznie gratulujemy!

W ostatnim numerze opisywaliśmy pięciolecie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Kontynuujemy rozlicze-
nia ostatniej 5-latki. Tym razem głos oddajemy przedstawicielom Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. 

Adwokaci i radcowie prawni ciągle dyskutują o połączeniu. Głośno wyrażane przez władze obydwu sa-
morządów niezadowolenie z opracowanego projektu radykalnych zmian odniosło – przynajmniej chwilowo 
– skutek. Minister Sprawiedliwości wstrzymał prace nad ustawą o połączeniu zawodów. Czy słusznie – odpo-
wiada dr Adam Bodnar, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Swoje zdanie na ten temat 
postanowiła wyrazić również szczecińska palestra, która stosowną uchwałę podjęła w dniu 25 lutego 2010 r. 
Uważna lektura obydwu tekstów obowiązkowa!

W dniu 6 lutego 2009 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyła się premiera sztuki „Którędy do morza”. Jej 
autorem jest doskonale Państwu znany adwokat Roman Ossowski. To wyjątkowe w naszym środowisku wy-
darzenie artystyczne recenzuje z właściwą dla siebie dozą humoru sędzia Marian Szabo. 

Inny ciężar gatunkowy, ale równie miły dla szczecińskiego środowiska, należy przypisać wyborowi sę-
dziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Macieja Strączyńskiego na prezesa zarządu Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich „Iustitia”. Wierzymy, że środowisko sędziowskie stowarzyszone w „Iustitii” zyskuje prężnego lide-
ra, który będzie potrafił przeforsować, w imię dobra Wymiaru Sprawiedliwości, uzasadnione postulaty – nie 
tylko sędziów, ale także i innych profesji prawniczych - w bezpośrednich rozmowach z Ministrem Sprawie-
dliwości. 

Nie od dzisiaj wiemy, że In Gremio jest chętnie i uważnie czytane. Potwierdzeniem tego są napływające 
do redakcji komentarze prawników nie tylko z naszego, szczecińskiego okręgu. Tym razem adwokat profesor 
Andrzej Zieliński i wiceprezes NRA adwokat Andrzej Michałowski postanowili zabrać głos w sprawach opi-
sywanych w poprzednim numerze IG. 

Gorąco zachęcam do lektury 
Piotr Dobrołowicz

In Gremio 

   Finał plebiscytu Człowiek In Gremio 2009
W dniu 27 stycznia 2010 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie ze-
brała się Rada Programowa In Gremio. Jej członkowie: Prezes Sądu Apelacyjnego Tadeusz 
Julian Haczkiewicz, Prokurator Apelacyjny Beata Nowakowska, Dziekan Okręgowej Rady 

Adwokackiej Andrzej Gozdek, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Marian Falco, 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Zygmunt Chorzępa, Prezes Rady Izby Nota-

rialnej Leszek Pietrakowski i Przewodniczący Izby Komorniczej Jan Woźniak dokonali wyboru 
zwycięzcy plebiscytu na Człowieka Roku 2009 naszego pisma.

W kolejnych numerach przedstawiliśmy cztery postacie szczecińskiego środowiska prawni-
czego. Poprzez wywiady z kandydatami, staraliśmy się przybliżyć zarówno sylwetki kandydatów do 
tytułu, jak i przede wszystkim wartości, na jakie chcielibyśmy wskazać, statuując ten honorowy tytuł 
i jakie są bliskie naszym rozmówcom. Idea nagrody jest niezmienna: budowanie tożsamości naszych 
szczecińskich środowisk i gremiów skupionych wokół profesji prawniczych. Aktywizowanie ich do 
działalności pozazawodowej, publicznej - pro bono oraz wymiany poglądów. 

Do grona nominowanych zaprosiliśmy w ubiegłym roku: sędziego sądu okręgowego w stanie spo-
czynku Mariana Szabo, sędziego sądu okręgowego Macieja Strączyńskiego, mecenasa Andrzeja Zaj-
dę i prokuratora prokuratury okręgowej w stanie spoczynku Ryszarda Różyckiego. Rada po dyskusji 
i głosowaniu wskazała jako zwycięzcę prokuratora Ryszarda Różyckiego. 

Ryszard Różycki jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich w Szcze-
cinie. Aktualnie poświęca się organizacji cyklicznych spotkań z osobistościami życia społecznego 
i świata prawniczego pod egidą Zrzeszenia. Zorganizował prelekcje wygłaszane w Prokuraturze Okrę-
gowej w Szczecinie, które przedstawiali m.in. profesor Andrzej Zoll, Sędzia Sądu Najwyższego Lech 
Paprzycki, metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

Nagrodę Człowieka In Gremio symbolizuje statuetka Gremiusa. Wręczenie Gremiusa nastąpi trady-
cyjnie na uroczystym Wieczorze In Gremio, organizowanym w kwietniu tego roku w Teatrze Polskim. 

Zwycięzcy, jak też i wszystkim nominowanym w plebiscycie, w imieniu Redakcji In Gremio i zespo-
łu współpracującego składam serdeczne gratulacje!

Grzegorz Szacoń
Redakcja In Gremio
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05 •   Nie siedźmy tylko za tym biurkiem 
i nie przekładajmy papierów,  
bo nam się kora mózgowa wyprostuje!
z Beatą Nowakowską, Prokuratorem Apelacyjnym  
w Szczecinie, rozmawia Piotr Dobrołowicz

08 •  5 lat Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie 
Tadeusz Kulikowski, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego  
w Szczecinie

10 •  Szkoda dobrego projektu. Kilka słów o niedoszłej 
koncepcji połączenia zawodów prawniczych 
dr Adam Bodnar 

12 •   Maciej Strączyński prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia 
Grzegorz Szacoń, Wiceprezes Zarządu Oddziału Szczecińskiego

13 •  Wysłuchujmy swoich poglądów i budujmy 
lojalne kompromisy
z Wiesławą Kuberską, sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
rozmawia Grzegorz Szacoń

14 •  Jeszcze w sprawie ostatniego egzaminu adwokackiego
prof. dr hab. Andrzej Zieliński, adwokat

14 •  Do redakcji In Gremio 
Andrzej Michałowski, adwokat

16 •  „Status praesens 2010”
dr n. med. Ewa Kramarz, specjalista psychiatra, biegła sądowa 

18 •  Którędy do morza?
Marian Szabo, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie  
w stanie spoczynku

20 •  Naznaczenie społeczne
prof. nzw. dr hab. Karol Mausch

22 •  Spotkanie z niemieckimi kuratorami w Berlinie
Barbara Paczewska, Aleksander Cywiński

24 •  Jesteśmy w Europie!
Paweł Szcześniewski, radca prawny 

26 •  Rychu i Zdzichu, czy ustawodawca?
Grzegorz Szacoń, Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie

26 •  Jaki będzie ten rok 2010?
Marian Szabo, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie  
w stanie spoczynku

29 •  Otwarcie nowej siedziby wydziałów cywilnych 
Sądu Okręgowego w Szczecinie
Grzegorz Szacoń, Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie

29 •  Minister Sprawiedliwości rozmawia z sędziami
Grzegorz Szacoń, Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie

30 •   Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

32 •  „Papierowa rewolucja”
Marta Marcinkiewicz (OBEP IPN w Szczecinie)

33 •  „Probacja Cup 2010”
Radosław Bielecki

34 •  Nic o nas bez nas!
relacja z Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Szczecińskiej Izby Adwokackiej 
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fot. na okładce: Cezary Aszkiełowicz / Gazeta Wyborcza



5

Piotr Dobrołowicz, In Gremio: Prokuratura Apelacyjna 
w Szczecinie ma już 5 lat. Jaki jest bilans tego okresu?

Beata Nowakowska: Oczywiście są powody i do zadowo-
lenia i do narzekania, jak w życiu - są dni dobre i dni gor-
sze. Generalnie bilans jest jednak zdecydowanie dodatni. 

P.D.: Co Pani zapisuje po dobrej stronie?

 Sprawny i odpowiedzialny zespół, który na pewno 
nie jest skostniały. Nie jesteśmy tylko urzędnikami prze-
kładającymi papiery. Uważam, że kiedy trzeba, prokura-
tor z apelacji musi schodzić na dół, do tzw. ludu, czyli pro-
kuratorów w prokuraturach rejonowych i okręgowych. I 
ja tak robię. Objeżdżam prokuratury rejonowe cyklicznie, 
wymagam też tego od moich pracowników. Jeśli coś się 
dzieje, to prokurator jedzie do okręgowej w ramach nad-
zoru, schodzi piętro w dół. Maile, telefony – to codzien-
ność. Nie ma tylko wysyłania papierów. Dobrze pamię-
tam, że tego nienawidziłam jako prokurator występujący 
„na linii”. Dbam więc o wszechstronność i sprawność mo-
jego zespołu. Ogólnie mamy niezłe wyniki, nie mówię, że 
rewelacyjne, bo to byłoby nieskromne. W skali kraju – co 
widać po tzw. słupkach – jest naprawdę dobrze. 

P.D.: A powody do niezadowolenia? Minusy?

B.N.: Zawsze mówię, że tam, gdzie ktoś pracuje, zdarzają 
się też błędy. Na pewno zawsze niepokoją nas umorzenia 
z art. 17§ 1 i 2 kpk - tu istotną rolę ogrywa współpraca z po-
licją, którą wysoko cenimy, ale zdarza się, że niedoświad-
czony personel w komisariatach zbyt szybko wszczyna 
postępowania, nie kontaktuje się z nami, nie omawia ma-
teriału, co powoduje, że później, oceniając to prawniczym 
okiem, musimy podejmować decyzje o umorzeniach. In-
nym „minusem” dla prokuratury jest i zawsze była kwe-
stia zdarzających się uniewinnień, choć w tym roku wy-
nik jest bardzo dobry – liczba tzw. uniewinnień areszto-
wych jest śladowa. Nie dają powodów do satysfakcji zwro-
ty. W tym przypadku uważam jednak, iż pewne sytuacje 
są kontrowersyjne, można to sprowadzić do lapidarnego 
ujęcia: ile prawników, tyle poglądów. 

P.D.: W przypadku niesłusznych tymczasowych aresz-
towań, odpowiedzialność spada jednak w dużej mierze 
na sąd. To on przecież je stosuje. 

B.N.: To prawda, ale nie chciałabym mówić o tym w kon-
tekście winy sądu czy prokuratury. Nazywam to pewną 
nieudolnością wymiaru sprawiedliwości. Do takiej sytu-
acji doprowadzić może pochopny wniosek prokuratora, 

zbyt pobieżna ocena materiału, czasami bardzo obszerne-
go, przez sąd. Jak powtarzam, nie chcę się wdawać w dys-
kusję o winie sądów. Nie lubię tego, choć nie wynika to z 
tego, że się boję, bo ilekroć byłam na sali sądowej, to po-
trafiłam, gdy było trzeba, dobitnie wyrażać swoje zdanie. 
Byłam i jestem zresztą zwolenniczką systemu amerykań-
skiego, kontradyktoryjności. Nie spałam na sali, wcale nie 
uważałam, że tylko i wyłącznie sąd rządzi na sali. 

P.D.: Etap budowania Prokuratury Apelacyjnej jest już 
zakończony. Jakie obecnie stoją zadania przez Panią?

B.N.: To prawda, Prokuraturę Apelacyjną stworzył w ca-
łości mój poprzednik, prokurator Błażej Kolasiński. We-
szłam do prokuratury która już sprawnie funkcjonowa-
ła. Teraz dostosowujemy nasze działania do bieżących 
wyzwań. Mogę powiedzieć, że starałam się i staram po-
kazać, że po pierwsze nie zepsuję tego, co zbudowano 
przede mną, a po drugie, że mając świeże spojrzenie na 
pewne sprawy, na sposób działania jednostki, udoskona-
lę jej funkcjonowanie. Prokuratura to ciągle pracująca 
maszyna, zmuszona reagować na codzienne życie, coraz 
to nowe przejawy zła, krzywdy. Nie możemy, więc skost-
nieć, rutyna by nas zabiła.

P.D.: Przed nami wybór Prokuratora Generalnego. Co 
by Pani doradziła Prezydentowi RP? Który z dwóch 
kandydatów jest bardziej przekonujący?

B.N.: Ciężko mi odpowiadać na to pytanie, dlatego że je-
stem członkiem Rady Prokuratorów i wolałabym tego te-
matu nie poruszać. Odnoszę wrażenie, że media upoli-
tyczniają każdą podejmowaną w tej sprawie decyzję. Je-
stem bardzo konkretna, mam wyrobione zdanie, ale aku-
rat w tym przypadku nie powinnam publicznie wyrażać 
swojej opinii z uwagi na obowiązującą mnie tajemnicę 
obrad Rady Prokuratorów. 

P.D.: Jak Pani ocenia ostatnie zmiany ustawowe, roz-
dzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra 
sprawiedliwości. To dobre rozwiązanie?

B.N.: Tak, dobre, choć to wcale nie oznacza, że sam fakt 
rozdzielenia zmieni mentalność prokuratorów. Albo ktoś 

Nie siedźmy tylko za tym biurkiem 
i nie przekładajmy papierów, 
bo nam się kora mózgowa wyprostuje!
z Beatą Nowakowską, Prokuratorem Apelacyjnym 
w Szczecinie, rozmawia Piotr Dobrołowicz



6

ma kręgosłup moralny, twardy charakter i w pewnych mo-
mentach nie boi się powiedzieć przełożonemu „nie”, albo 
nie ma. Z drugiej strony, szef nie może bać się powiedzieć 
swojemu podwładnemu: ja to polecam, zrób to. Rozdziele-
nie samo w sobie jest słuszne, bo jest szansa, że w ocenie 
opinii społecznej oderwiemy się od politycznej gry i prze-
staniemy z racji dotychczasowego umiejscowienia w wy-
miarze sprawiedliwości odgrywać rolę „złego”. 

P.D.: W tym ostatnim przypadku, poczucie bycia najgo-
rzej traktowanym przez media jest jednak względne. W 
adwokaturze zauważalny jest syndrom oblężonej twier-
dzy. Sędziowie narzekają na zarobki i brak zrozumie-
nia ich postulatów. 

B.N.: To prawda, ale faktem jest, że w prokuraturze po-
wielany jest przez wielu pogląd, że jesteśmy dziećmi gor-
szego boga. Nigdy się z tym nie zgadzałam. Nauczono 
mnie, że jeżeli się z czymś nie zgadzam, to w odpowied-
niej formie to przekazuję. I gdy tutaj przyjechałam, to po-
wiedziałam: słuchajcie, nigdy nie wstydziłam się, że je-
stem prokuratorem. Ta praca potrafi dać dużo satysfak-
cji, wymaga umiejętności szybkiego podejmowania de-
cyzji, odpowiedniego reagowania. Prokurator to napraw-
dę fajny zawód prawniczy. 

P.D.: A wspomniany pogląd o „dzieciach gorszego 
boga”. To mit, kompleks? Skąd się wziął i dlaczego 
funkcjonuje? 

B.N.: Powszechnie uważa się, że jesteśmy niżej w hierar-
chii prawniczej niż sędziowie, mniej sprytni niż adwo-
kaci, mniej zaradni niż radcowie prawni, nie zarabiamy 
tyle co notariusze.

P.D.: Jeśli, jak Pani mówi, widać to w postawach niektó-
rych prokuratorów, słychać w środowisku, to może jed-
nak jest coś na rzeczy. W końcu mówimy o nastawieniu 
samych prokuratorów do swojej pracy. 

B.N.: Jest mi przykro, ale niestety tak bywa. Może nam 
samym nie chce się tego mitu zwalczać? Jeżeli ktoś mówi 
o nas źle, a tak się zdarza, to środowisko prokuratorskie 
powinno reagować. Zamiast tego zauważam specyficz-
ną postawę, prokuratorzy machają ręką i mówią: „a co 
mi tam, niech gadają, wiem swoje, sam nie jestem złym 
prawnikiem”. Szkoda, musimy z tym walczyć. 

P.D.: Dla zdecydowanej większości prokuratorów funk-
cja prokuratora apelacyjnego to piękne zwieńczenie ka-
riery. Jak Pani osiągnęła to stanowisko? Co Pani radzi 
prokuratorom niższej rangi? Co robić, żeby być dostrze-
żonym, docenionym, żeby zasłużyć na takie stanowisko?

B.N.: Moja rada jest prosta. Mają pokazywać dobry, pro-
fesjonalny warsztat. Bronić swoich spraw, angażować się 
w nie. Ważne jest, w jaki sposób moja sprawa jest pro-
wadzona w sądzie, muszę o nią zadbać, nawet, jeśli na 
niej nie mogę być. W swojej wcześniejszej pracy zawsze 

pilnowałam poważniejszych spraw i zastrzegałam sobie, 
że chcę być na nich w sądzie. Nie znosili tego adwoka-
ci i oskarżeni. Natomiast, jeśli popełniałam jakieś błędy, 
to sama za nie odpowiadałam. A zatem trzeba być pro-
fesjonalnym, lubić swoją pracę, bo niektórzy traktują ją, 
jako etap przejściowy do przeskoczenia do innej pracy, 
na przykład w sądzie - tam jest jednak łatwiej, mniej stre-
sująco. Nie można wstydzić się tego, że jest się prokura-
torem, należy pokazywać, że ma się dobry kręgosłup. Za-
wsze mówię tak: jeżeli w pewnym momencie złamiemy 
się i będziemy robili tylko i wyłącznie to, co zadowala 
szefa, to ten szef w któryś momencie się zmieni, a kolej-
ny niekoniecznie będzie to doceniał. 

P.D.: Przeszła Pani całą ścieżkę pracy prokuratorskiej 
- od prokuratury rejonowej, poprzez okręgową, do pro-
kuratury apelacyjnej. Gdzie było najtrudniej? 

B.N.: Na aplikacji. Gdy przyszłam na aplikację, moja pa-
tronka bardzo ciężko zachorowała. Nie wiedziano, co 
ze mną zrobić, więc wrzucono mnie do sekretariatu. 
Dostałam rzecz zupełnie prostą – stosy, chyba ze dwa 
kartony, zwrotek z kilku lat trzeba było dołączyć do 
właściwych akt. Taka zapchajdziura dla Nowakowskiej, 
niech czymś się zajmie . Nie lubię puszczania pary w 
gwizdek, lubię dobrze zorganizowaną, systematyczną 
robotę, moja babcia mówiła, że dobry warsztat pracy 
to połowa sukcesu. Kierując się mottem babci, poukła-
dałam swoim sposobem te zwrotki w dwa dni, co wy-
wołało popłoch w sekretariacie. Zakładano, że będę się 
tym zajmować cały miesiąc. Panie z sekretariatu poszły, 
więc do jednego z szefów, i powiedziały, że dezorgani-
zuję im pracę. Szef wtedy postanowił mi pokazać, na 
czym polega prawdziwa praca prokuratora, dał referat 
i powiedział: jak taka jesteś, to radź, pokaż, co możesz. 
I wtedy było ciężko. 

P.D.: Sędziowie mają swoją Iustitię, o której ostatnio jest 
głośno. Walczą o swoje zarobki. Co Pani o tym sądzi?

B.N.: Znam ich działalność. Jedno z haseł wypowiedzia-
ne przez jednego z członków - „Tyle etyki, ile pieniędzy” 
jest mocno kontrowersyjne. Myślę, że takie podejście do 
kwestii zarobków jest błędne, zupełnie niepotrzebne, bo 
antagonizuje środowisko. 

P.D.: Prokuratorzy są zadowoleni ze swoich zarobków?

B.N.: Nie są, ale prowadzą walkę o podwyższenie zarob-
ków w inny sposób. Nie jest ona tak głośna i nie opisują 
jej na łamach prasy. I uważam, że nie jest to nam potrzeb-
ne. Tym różni się walka prokuratorów od działań Iusti-
tii. Tak na marginesie, to obawiam się, że Iustitia, która 
- owszem - jest dobrze zorganizowana, z uwagi na swoje 
rewolucyjne podejście do problemu, może źle skończyć 
- przestanie być poważnie traktowana. Myślę, że potrzeb-
na jest im większa sztuka dyplomacji. 

P.D.: Ma Pani na myśli to hasło, dni bez wokandy? 



B.N.: Tak. Nie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, 
choć na pewno takie działania pokazały problem. Zarob-
ki, zarówno sędziów jak i prokuratorów, są za niskie. To 
dla mnie oczywiste. Musimy mieć na tyle godziwe wy-
nagrodzenie, żeby nie opłacało nam się schodzić z do-
brej drogi na złą. Człowiek jest tylko człowiekiem i jeże-
li w pewnym momencie brakuje mu na ratę kredytu, to 
środowiska przestępcze, bo mówimy o zdarzeniach ko-
rupcyjnych, mogą podejmować próby wykorzystania tej 
sytuacji. 
 
P.D.: W dyskusjach pojawia się czasami argument, że 
sędziowie powinni zarabiać więcej od prokuratorów, 
bo z ich pracą wiąże się większa odpowiedzialność. 

B.N.: Drażliwy temat. Odpowiem w ten sposób. Jeżeli za-
wód sędziego byłby zwieńczeniem kariery prawniczej, 
to postulat wyższych zarobków dla sędziów uważałabym 
za trafny. Tak jednak nie jest. 

P.D.: Jest Pani za takim dochodzeniem do zawodu sę-
dziego?

B.N.: Tak, wie pan dlaczego? Jeżeli sędzia ma decydować 
w imieniu RP o winie i karze innego człowieka, to sta-
wiam mu duże wymagania. Musi on przejść pewne eta-
py w życiu - zarówno o charakterze zawodowym, jak i 
emocjonalnym. Trzeba mieć po prostu wysoki poziom 
dojrzałości emocjonalnej, a młodym sędziom nieraz tego 
brakuje. Powtarzam młodym prokuratorom, że my też 
musimy dojrzeć, nie wystarczą same atrybuty władzy. 
Był taki okres, że niektórzy młodzi prokuratorzy chodzi-
li z kaburą, mieli pozwolenie na broń, wyczuwałam w ta-
kim zachowaniu kult macho. Pytali, dlaczego nie mam 
pozwolenia na broń, czemu nie kupię sobie broni. Od-
powiadałam, a po co? Zanim ty wyciągniesz tę broń, ja 
swoim urokiem osobistym zwalę delikwenta z nóg, wal-
nę pięścią – co też potrafię, bo wychowałam się na po-
dwórku z samymi chłopakami. 

P.D.: Wracając do kwestii oczekiwanego od sędziów 
poziomu emocjonalnego, jak rozumiem także kultury 
osobistej, spodziewanego szacunku dla stron, to nieste-
ty tak prokuratorzy jak i adwokaci są czasami świadka-
mi niestosownych zachowań sędziów na sali sądowej. 
Nierzadko jednak nic z tym nie robią, a komentarz zo-
stawiają samym sobie. 

B.N.: A wie pan, że ja w takich momentach reagowałam. 
Prawdą jest, że znam swoje miejsce w szeregu, na sali 
sądowej również. Natomiast zdarzało mi się kilka razy 
wstać i podejść do stołu sędziowskiego, gdy widziałam, że 
młodzi sędziowie robią błędy. Kiedy na przykład sąd nę-
kał świadka pytaniami, zdradzał swoje emocjonalne na-
stawienie, podchodziłam do stołu sędziowskiego, pochy-
lałam się i mówiłam, że za chwilę każę wpisać do protoko-
łu, że sposób zadawania pytań przez sąd to nękanie świad-
ka. To oczywiście nie służyło moim kontaktom z sądami. 
Wiem, że nie każdy prokurator tak „utrudnia” sobie spra-
wy. Ale tak trzeba. Zresztą reagowałam też w sądzie na 
niewłaściwe zachowanie adwokatów. I tak mówię dzisiaj 
moim prokuratorom: reagujcie! Potrzebne jest zaangażo-
wanie. Nie chcę mieć w prokuraturze ludzi, w stosunku, 
do których oskarżony może powiedzieć na sali sądowej: 
„proszę sobie tutaj tych paznokci nie modelować”.

P.D.: Ważną sprawą jest szkolenie przyszłych prokura-
torów. Działająca od niedawna szkoła w Krakowie jest 
dobrym rozwiązaniem?

B.N.: Trzeba było poważnie rozważyć system wspólne-
go szkolenia dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Nie 
uważam jednak, że to, co wypracowano, jest najlepszym 
modelem. Uważam, że najpierw należy nauczyć się dobre-
go rzemiosła, a dopiero później zostawać artystą. W przy-
padku obecnego rozwiązania mam obawy, co do możli-
wości porządnego wyuczenia podstaw prokuratorskiej ro-
boty. Czy ten model się sprawdzi, nie wiem, ale widać go-
łym okiem, że obecne zcentralizowanie nauki zniechęca 
młodych ludzi, którzy mają świadomość tego, że po jej za-
kończeniu, w wieku ok. 30 lat, będą kierowani na wolne 
etaty w całym kraju, czyli na przykład do miejscowości 
oddalonej od ich rodzinnych miejsc o setki kilometrów. Z 
tego, co wiem, dużo osób rezygnuje ze szkolenia w Krako-
wie, jest ciągła rotacja. To nie wróży dobrze. Ale być może 
to tylko trudne początki, a później będzie lepiej.

P.D.: Ostatnio w niektórych mediach głośno było o mo-
dlitwie odmówionej w tutejszej prokuraturze przez ar-
cybiskupa Dzięgę. Dostrzeżono w tym próbę podważa-
nia rozdziału Państwa od Kościoła. Czy prokuratura to 
dobre miejsce na modlitwy?

B.N.: Nie róbmy problemu tam, gdzie go nie ma. Arcy-
biskup jest prawnikiem, z dużym dorobkiem, był za-
proszony do nas na krótki wykład o godności ludzkiej i 
wyznaczniku granic praw i wolności człowieka. Osobi-
ście wspomniana modlitwa mi nie przeszkadzała. A je-
żeli ktoś poczuł się obrażony, to szkoda, że nie miał na 
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tyle odwagi, żeby zademonstrować brak swojej zgo-
dy, chociażby poprzez niezareagowanie na wezwanie 
do wstania i jej odmówienia. Nie widziałam nikogo ta-
kiego. Gdybym była niewierząca, to może bym wsta-
ła, bo byłoby niegrzecznie siedzieć, ale tej modlitwy 
po prostu bym nie zmówiła. Jak jestem w meczecie, to 
wiem, że trzeba zdjąć buty. Pamiętam pewne zdarze-
nie na zagranicznej wycieczce, w której uczestniczy-
łam, gdy jedna pani oświadczyła, że nie będzie zdej-
mować butów w meczecie. Włożyła na nie reklamów-
ki i po chwili … została z tego meczetu stanowczo wy-
proszona. Innym razem, zwiedzając synagogę, zwróci-
łam koledze uwagę, by założył jarmułkę. Tak po prostu 
trzeba – przez szacunek dla miejsca. 

P.D.: Ale ta sytuacja nie dotyczyła wizyty prokurato-
rów w kościele…

B.N.: Tak, tylko proszę zwrócić uwagę na fakt, że ar-
cybiskup jest szanowanym prawnikiem, którego, jak 
każdego innego światłego człowieka, warto posłu-
chać. Słuchajmy mędrców, czytajmy ich. Czy będzie-
my się z nimi zgadzać czy nie, to inna sprawa. To kwe-
stia naszej analizy, naszego podejścia, rozumowania. 
Nie możemy obracać się tylko we własnym gronie. Ta-
kie spotkania dają nam możliwość poszerzenia wła-
snego światopoglądu. Ten temat został moim zdaniem 
sztucznie rozdmuchany. 

P.D.: „In Gremio” promuje postawy prospołeczne. Za-
chęcamy prawników do tego, by wychodzili ze swoich 
gabinetów, nie poświęcali całej swojej energii tylko na 
sprawy zawodowe. Jak wygląda ten temat w prokura-
turze? 

B.N.: Robimy bardzo dużo rzeczy niezwiązanych stricte 
z pracą zawodową. Przeprowadzamy własne projekty, z 
których jesteśmy dumni. Uważam, że jesteśmy w tym w 
Polsce najlepsi. Nie ma innej prokuratury, która by była 
tak aktywna jak my. Jako pierwsi przystąpiliśmy do ko-
alicji na rzecz przyjaznego przesłuchania dziecka. Wy-
stąpiliśmy z projektem „Nie każdy pociąg jedzie do Hol-
lywood”, który dotyczy handlu ludźmi. Współdziałamy 
w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim i Komen-
dą Wojewódzką Policji. Mamy też nasze „Stanowcze nie 
przemocy w szkole i w rodzinie” - nie musisz cierpieć 
przez złe zachowanie bliskich i kolegów w szkole. Te-
raz ruszamy z tematem „cyberprzemocy”, współpracu-
jemy z „SOS Dla Rodziny”. Pomijam „Tydzień pomocy 
ofiarom przestępstw”, bo to wszyscy robią. W najbliż-
szym czasie chciałabym bardziej upowszechnić w na-
szych jednostkach mediację, która daje wiele możliwo-
ści. Po co chodzić do sądu z bijącymi się małżonkami, 
czy skonfliktowanymi mamusią i synem. Skorzystajmy 
z tych instytucji, które przecież w innych państwach do-
brze się sprawdzają. Nasze działania pokazują więc, że 
chcemy być aktywni, chcemy pomagać innym. Sama 
przy każdej okazji apeluję: Nie siedźmy tylko za tym 
biurkiem i nie przekładajmy papierów, bo nam się kora 
mózgowa wyprostuje! [  ]

1 lipca 1993 r. utworzono w Rzeczypospolitej Pol-
skiej 10 prokuratur apelacyjnych. Na liście tej nie 
znalazła się stolica Pomorza Zachodniego – Szcze-
cin. Środowisko prawnicze Szczecina rozpoczęło 
starania o zmianę tego stanu rzeczy. Dziekan ORA 
Marek Mikołajczyk apelował, że Szczecin powi-
nien mieć siedziby możliwie najwyższych instan-
cji. Szczeciński Oddział ZPP wystąpił do władz miej-
skich z petycją o poparcie starań o utworzenie Sądu 
Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. 22 kwiet-
nia 2002 roku władze Miasta Szczecina wystąpiły 
do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o utwo-
rzenie Sądu i Prokuratury Apelacyjnej w Szczeci-
nie. Na sesji Rady Miasta Szczecina w dniu 23 lipca 
2003 r. uchwalono stanowisko w sprawie utworzenia 
w Szczecinie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Ape-
lacyjnej. W udzielonym w dniu 1 października 2003 
r. wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Minister Spra-
wiedliwości Grzegorz Kurczuk oświadczył „podją-
łem pozytywną decyzję w sprawie utworzenia apela-
cji szczecińskiej”. 27 października 2003 r. w siedzibie 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Mi-
nister Sprawiedliwości spotkał się m.in. z Wojewo-
dą Zachodniopomorskim Stanisławem Wziątkiem 
– gorącym zwolennikiem powołania apelacji szcze-
cińskiej. Rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2003 r. 
przesądzono o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2005 r. 
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie podjęła 
funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2005 r. Minister 
Sprawiedliwości Andrzej Kalwas z tym dniem po-
wierzył Błażejowi Kolasińskiemu pełnienie funkcji 
Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie. 

Już za I półrocze 2005 r. Prokuratura Apelacyjna 
w Szczecinie odnotowała dobre wyniki. W ówcze-
snym zestawieniu wyników pracy Prokuratur Apela-
cyjnych najwyżej sklasyfikowana została Prokuratu-
ra Apelacyjna w Szczecinie, uzyskując 181 pkt. (ko-
lejna Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku osią-
gnęła 157 pkt.). Dobre wyniki prac utrzymywane są 
do dnia dzisiejszego, co pokreślił również Minister 
Sprawiedliwości w czasie wizyty związanej z pięcio-
leciem Apelacji Szczecińskiej w dniu 11 lutego 2010 
r.

1 czerwca 2006 r. Prokurator Apelacyjny Błażej 
Kolasiński przeszedł w stan spoczynku. Podzięko-
wania za wieloletnią pracę w resorcie sprawiedliwo-
ści złożył Prokurator Krajowy Janusz Kaczmarek.

23 czerwca 2006 r. Minister Sprawiedliwości Zbi-
gniew Ziobro pełnienie funkcji Prokuratora Apela-
cyjnego w Szczecinie powierzył Prokuratorowi Pro-
kuratury Okręgowej w Gdańsku Beacie Nowakow-
skiej. 

Marzec 2009 r. pogrążył w głębokim smutku Pro-
kuraturę Apelacyjną w Szczecinie. 11 marca 2009 r. 
zmarł Twórca tej prokuratury, wybitny prawnik, wy-
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chowawca wielu pokoleń prokuratorów dr Błażej Ko-
lasiński. 18 marca 2009 r. na Cmentarzu Katolickim w 
Myśliborzu Błażeja Kolasińskiego pożegnali prokura-
torzy i pracownicy Apelacji Szczecińskiej, przedstawi-
ciele sądownictwa, organów ścigania, kadra naukowa 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz niezliczone tłumy 
bliskich i znajomych.

Oprócz działalności związanej bezpośrednio 
z ustawowymi zadaniami prokuratury Prokura-
tura Apelacyjna w Szczecinie jest organizatorem 
bądź współorganizatorem szeregu przedsięwzięć.  
W listopadzie 2005 r. w Prokuraturze Apelacyjnej opra-
cowano pod redakcją dr Błażeja Kolasińskiego kolej-

ną – drugą wersję „Obywatelskiej Karty Antykorup-
cyjnej”. Zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego 
wszyscy prokuratorzy w Polsce zostali zobowiązani do 
wykorzystywania Karty w prowadzonej działalności. 

W dniach 21-23 listopada 2007 r. Prokuratura Ape-
lacyjna w Szczecinie zorganizowała Międzynarodową 
Konferencję dot. Problematyki Przestępstw Związa-
nych z Transgranicznym Przemieszczaniem Odpadów. 
Celem konferencji było przedstawienie skali zjawiska 
nielegalnego transgranicznego obrotu odpadami. 

W czerwcu 2008 r. we współpracy z KWP w Szczeci-
nie, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskie-
go, Wojewodą Zachodniopomorskim i Zachodniopo-
morskim Kuratorem Oświaty Prokuratura Apelacyjna 
zorganizowała kampanię przeciwko handlowi ludźmi 
„Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood”. Celem trwa-
jącej nadal kampanii jest przekazanie społeczeństwu 
wiedzy o przestępstwie handlu ludźmi i sposobach 
uniknięcia stania się jego ofiarą. 

W ramach kolejnego etapu kampanii „Nie każdy po-
ciąg jedzie do Hollywood” zorganizowano spotkania 
szkoleniowe z dyrektorami szkół i pedagogami szkol-
nymi z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego. 

W trakcie tych spotkań przedstawiono kadrze pedago-
gicznej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
kluczowe zagadnienia dotyczące zwalczania i zapobie-
gania handlu ludźmi oraz systemu pomocy udzielanej 
ofiarom tego typu przestępstw.

8 października 2008 r. w siedzibie Prokuratury Ape-
lacyjnej w Szczecinie odbyło się zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „S.O.S. dla Rodziny” przy współudzia-
le Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie seminarium 
na temat „Pomoc dzieciom krzywdzonym. Ochrona 
dzieci w procedurze karnej”.   

W czerwcu 2009 r. Prokuratura Apelacyjna w Szcze-
cinie rozpoczęła akcję edukacyjno- informacyjną pt. 

„Przeciwstawmy się przemocy w rodzinie i szkole. 
Ofiary najbliższych i kolegów nie muszą milczeć”. Za-
łożeniem akcji jest przekazanie uczniom, nauczycie-
lom i pedagogom szkolnym wiedzy o zjawisku przemo-
cy w szkole oraz prawnych możliwościach reakcji na 
takie zachowania. 

W związku z planowanymi zmianami w funkcjono-
waniu polskiej prokuratury w dniu 8 grudnia 2008 r. w 
Prokuraturze Apelacyjnej gościł Przewodniczący Sej-
mowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Pan 
Poseł Ryszard Kalisz. Spotkanie było okazją do wymia-
ny poglądów na temat projektowanych zmian i zapo-
znaniem się Pana Posła ze stanowiskiem środowiska 
prokuratorskiego.

Tego typu spotkania zarówno Prokuratura Ape-
lacyjna jak i Szczeciński Oddział ZPP organizuje cy-
klicznie. Między innymi 15 września 2006 r. odbyło się 
spotkanie z prof. Markiem Safjanem, 17 października 
2008 r. zorganizowano spotkanie z Prezesem Trybuna-
łu Konstytucyjnego Bohdanem Zdziennickim, 12 maja 
2009 r. z Lechem Krzysztofem Paprzyckim - Prezesem 
Izby Karnej Sądu Najwyższego , 21 września 2009 r. z 
Arcybiskupem prof. dr hab. Andrzejem Dzięgą.  [  ]
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We wtorek 17 lutego 2010 r. Minister Sprawiedli-
wości Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział wstrzyma-
nie prac nad projektem ustawy o połączeniu zawodów 
prawniczych. Decyzję Ministra można potraktować ra-
czej jako element politycznej gry niż kolejny etap mery-
torycznych prac nad reformą tych zawodów. Minister 
Sprawiedliwości motywował zawieszenie prac reakcją 
na gwałtowny sprzeciw środowisk prawniczych prze-
ciwko temu projektowi. Wskazał, że lepiej aby nad pro-
jektem teraz zaczęły pracować same samorządy praw-
nicze. Należy się jednak spodziewać, że jeden z nich w 
ogóle nie będzie przejawiał woli jakichkolwiek kon-
struktywnych działań, bo przecież po cichu uznaje de-
cyzję o wstrzymaniu prac za swój wielki sukces.

W wyniku decyzji Ministra Sprawiedliwości dalsza 
dyskusja na temat połączenia zawodów z powrotem 
zamieni się w dyskusję czysto akademicką, bez więk-
szych konkretnych rezultatów. Zamiast jednego silne-
go samorządu zawodowego, wzorem wielu państw de-
mokratycznych, będziemy mieli dwa odrębne zawody 
prawnicze, którym trudno będzie zachowywać wyso-
kie standardy etyczne, najlepszej jakości system szko-
leniowy czy pełną niezależność od państwa. Niemniej 
warto przypominać argumenty, które przemawiały za 
tym, że wiele osób z różnych środowisk prawniczych 
- naukowych, pozarządowych, adwokackich czy rad-
cowskich - zaangażowały się w prace nad koncepcją 
połączenia, a także nad argumentami przeciwników 
tego rozwiązania. 

Środowisko adwokatów i radców prawnych naj-
bardziej oburzał fakt, iż prace nad projektem ustawy 
nie były konsultowane z przedstawicielami zawodów 
prawniczych. Moim zdaniem, jest to argument – wy-
trych. Sugeruje bowiem, że jeśli dana dyskusja nie to-
czy się w sztywno określonych strukturach i nie jest 
poddana konkretnym regułom, to tak jakby w ogóle się 
nie odbywała. Tymczasem dyskusja na temat połącze-
nia zawodów adwokata i radcy prawnego toczy się już 
od kilku lat w ośrodkach rządowych, nauki, w trakcie 
debat organizacji pozarządowych i przede wszystkim 
w łonie samych samorządów prawniczych. Świadczy o 
tym chociażby fakt, że już przed oddaniem projektu do 
konsultacji społecznych wiadomo było mniej więcej ja-
kie będzie stanowisko poszczególnych samorządów. W 
tworzenie założeń projektu do ustawy o zawodzie ad-
wokata zaangażowało się wielu znaczących przedsta-
wicieli środowisk adwokatury, radców prawnych oraz 
organizacji pozarządowych. Osoby te nie były związa-
ne z żadną partią polityczną i poświęciły swój czas, aby 
nad projektem pracować, zdając sobie sprawę z jego 
wagi dla interesu publicznego. 

W szerokiej dyskusji na temat projektu ustawy „połą-
czeniowej” utarło się powiedzenie o likwidacji samorzą-

dów prawniczych. Jest to stwierdzenie całkowicie nie-
prawdziwe. Celem projektu nie jest likwidacja jakiejkol-
wiek organizacji, lecz połączenie dwóch w jedną. Wytrą-
ca to zatem przeciwnikom połączenia argument o rzeko-
mej niekonstytucyjności takiego działania. Artykuł 17 
Konstytucji nie zostanie naruszony, ponieważ państwo 
nie likwiduje samorządu, ale jedynie łączy dwa istnieją-
ce samorządy – co więcej w celu ich wzmocnienia w re-
lacjach z państwem, a więc jeszcze szerszego urzeczy-
wistnienia zasady subsydiarności. Piecza nad należy-
tym wykonywaniem zawodu pozostanie w rękach ad-
wokatury. Ponadto, majątek obydwu samorządów na 
skutek połączenia nie zostałby przejęty przez Skarb Pań-
stwa (pojawiały się i takie obawy), lecz przeszedłby na 
własność połączonego samorządu – adwokatury.

Błędnym jest również stwierdzenie, że projekt usta-
wy został stworzony na korzyść dzisiejszych radców 
prawnych. Główną motywacją do stworzenia tego pro-
jektu była chęć utworzenia jednego silnego samorządu, 
z skutecznym i rzetelnym sądownictwem dyscyplinar-
nym, szkoleniami, ujednoliconymi zasadami etyczny-
mi i świadczenia usług prawnych, co przyczyniłoby się 
do ochrony praw jednostek, a nie partykularnych inte-
resów danego zawodu.

Kolejny mit, który wytworzył się wokół tego projek-
tu dotyczy zatrudnienia adwokata. Przeciwnicy projek-
tu stwierdzali, że adwokat jako wolny zawód nie może 
być zatrudniony na etacie. W świetle projektowanych 
zmian, adwokat byłby wciąż wolnym zawodem, ale w 
pewnych sytuacjach istniałaby możliwość zatrudnienia 
go na umowę o pracę. Jednocześnie zostałyby wprowa-
dzone ścisłe ograniczenia co do zakresu spraw, którymi 
taka osoba mogłaby się zajmować, a także normy doty-
czące konfliktu interesów oraz konfliktów etycznych. 
Założenia do projektu ustawy przewidują aż osiem róż-
nych obostrzeń z tym związanych. Z punktu widzenia 
interesu publicznego trudno znaleźć przeszkody przed 
zaakceptowaniem tego rozwiązania

Również wątpliwy jest argument o tym, że połącze-
nie zawodów prawniczych przyczyni się do osłabienia 
roli adwokatury, a co za tym idzie osłabienia jej etosu 
i tradycji. Moim zdaniem pielęgnowanie tych wartości 
zależy zgoła od innych czynników, niż tylko uregulo-
wanie w świetle prawa statusu samorządu zawodowe-
go. Przypadki z ostatnich kilku lat pokazują, że etos i 
tradycja wśród adwokatów powoli tracą na znaczeniu. 
To samo dzieje się, jeśli chodzi o solidarność pomiędzy 
osobami wykonującymi ten zawód. Adwokatura jest w 
stanie wydać pisemne stanowisko w sprawie zawiesze-
nia dwóch adwokatów w zawodzie (przykład oświad-
czenia w sprawie zawieszenia mec. Piotra Rychłow-
skiego i mec. Marka Małeckiego). Jednak jej głosu czy 
przedstawiciela brakuje na posiedzeniu sądu rozpatru-

|  dr Adam Bodnar

Szkoda dobrego projektu
Kilka słów o niedoszłej koncepcji połączenia zawodów prawniczych



Autor jest adiunktem w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW oraz se-
kretarzem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest jednym 
z autorów niezależnej koncepcji połączenia zawodów adwokata i rad-
cy prawnego „Nowa Adwokatura” (wraz z Łukaszem Bojarskim oraz 
Filipem Wejmanem). Był członkiem zespołu ds. połączenia zawodów 
prawniczych pracującym w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. 

jącego zażalenie na postanowienie prokuratury o za-
wieszeniu – kiedy właśnie „fizyczne” okazanie solidar-
ności jest szczególnie ważne. Nie widziałem także, do 
tej pory zapowiedzi zakwestionowania do Trybunału 
Konstytucyjnego art. 276 k.p.k. w zakresie w jakim po-
zwala na zawieszenie adwokata w zawodzie decyzją 
prokuratora. Adwokatura w ostatnich miesiącach mia-
ła wiele okazji pokazać, jak bardzo dba o etos i tradycję. 
Pytanie tylko, czy nie jest to chwyt retoryczny, używa-
ny na potrzeby debaty publicznej, i czy ten etos znajdu-
je rzeczywiste odzwierciedlenie w codziennych dzia-
łaniach, pamięci oraz solidarności. Z rozmów z kolega-
mi - adwokatami wnioskuję, że nie do końca.

Pojawiały się również głosy co do tego, że połączenie 
obydwu zawodów może negatywnie odbić się na roz-
woju aktywności samorządowej. Przeciwnicy projektu 
podnosili, że w małych izbach aktywność samorządo-
wa lepiej się rozwija, tworzą się silniejsze więzy i poczu-
cie odpowiedzialności za wykonywany zawód. Tymcza-
sem, aktywność ma też odwrotne skutki – brak wystar-
czającej skrupulatności i rzetelności w rozpoznawaniu 
spraw dyscyplinarnych. Wprowadzenie dużych izb sa-
morządowych miało na celu zapewnienie profesjonali-
zacji orzecznictwa dyscyplinarnego. Dla społeczeństwa 
miałoby to zdecydowanie większą wartość, gdyż prowa-
dziłoby do wzrostu jakości usług prawniczych.

Kolejnym, zdaniem przeciwników, wadliwym zało-
żeniem projektu jest stworzenie centralnego ośrodka 
szkoleń dla aplikantów. Taki ośrodek w żadnym stop-
niu nie mógłby zapewnić lepszego przygotowania do 
wykonywania zawodu niż dotychczasowy, uświęco-
ny tradycją, sposób szkolenia aplikanta oparty na jego 
bezpośredniej współpracy z patronem. Przy czym, już 
teraz nietrudno zaobserwować, że takie szkolenie staje 
się fikcją ze względu na ograniczoną liczbę patronów 
oraz zwiększającą się liczbę aplikantów. Warto nato-
miast dbać o w miarę jednolity system szkolenia, opar-
ty na najlepszych wzorach, z użyciem materiałów szko-
leniowych przygotowanych na potrzeby aplikantów, z 
użyciem e-learningu, dostępem do najlepszych wykła-
dowców w danych izbach, współpracą z organizacja-
mi pozarządowymi. Nadzieje na pozytywne efekty ta-
kiej pracy przynosi obserwowanie obecnej pracy Krajo-
wej Rady Radców Prawnych czy Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Warszawie. 

Przeciwnicy projektu pesymistycznie zapatrują się 
również na próby ujednolicenia podmiotów świadczą-

cych usługi prawne. Wskazuje to na nierozwiązaną w 
kontekście połączenia zawodów kwestię statusu do-
radców prawnych - czyli osób korzystających z zasady 
wolności działalności gospodarczej. Moim zdaniem po 
ostatnim egzaminie na aplikacje ich znaczenie będzie 
maleć. Głównym założeniem projektu było stworzenie 
systemu adwokatury jako podstawowej formy świad-
czenia pomocy prawnej i to w najpełniejszym wy-
miarze. Wykonywanie czynności prawniczych przez 
przedstawicieli innych zawodów byłoby wówczas do-
puszczalne tylko w ograniczonym zakresie, szczegóło-
wo określonym ustawą. 

I wreszcie, zdecydowanie poza marginesem tej po-
lemiki należy pozostawić argumenty, porównujące po-
mysł połączenia zawodów prawniczych do komuni-
stycznego imperatywu towarzysza Gierka dotyczącego 
zniszczenia adwokatury. Trudno jest bowiem dyskuto-
wać z stwierdzeniami populistycznymi i pozbawiony-
mi merytorycznego sensu. Zamiast tego, należy przyj-
rzeć się argumentom podnoszonym przez większość 
przedstawicieli adwokatów, które wyrażały ich zanie-
pokojenie pracami nad projektem.

Prace nad połączeniem zawodów prawniczych zo-
stały wstrzymane do odwołania. Jedną decyzją mini-
ster Kwiatkowski uspokoił wzburzone nastroje wśród 
samorządów prawniczych, a sobie zapewnił chwilo-
wy, polityczny spokój. Pytanie tylko, jakie będą konse-
kwencje takich decyzji po latach, kiedy np. władza wy-
konawcza zacznie używać całego swojego aparatu, aby 
ukrócić swobodę adwokatów w ważnych procesach 
czy oskarżać ich o przestępstwa, których nie popełni-
li. Lata 2005-2007 pokazały, że jest to bardzo łatwe, a 
protest adwokatury czy samorządu radców prawnych 
był wtedy słabo słyszalny. Jakie będą konsekwencje dla 
klientów, którzy wciąż w wielu przypadkach spotykają 
się z nierzetelnymi pełnomocnikami, a postępowania 
dyscyplinarne w stosunku do nich wciąż nie pogłębia-
ją zaufania do zawodów prawniczych? 

Rolą Ministra Sprawiedliwości nie jest nadmierne 
wsłuchiwanie się w głos partykularnych interesów, 
ale skrupulatne kierowanie się interesem publicznym 
i konsekwencja w działaniu. Jeszcze pod koniec 2009 
r. projekt połączenia zawodów prawniczych był dla 
Ministra Kwiatkowskiego sukcesem, który wymie-
niał w drugą rocznicę Rządu Premiera Donalda Tu-
ska. Po 3 miesiącach ten sukces przestał pasować do 
wizerunku? [  ]
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XV Zebranie Wyborcze Delegatów 
Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iu-
stitia dokonało wyboru władz naczel-
nych Stowarzyszenia. Prezesem Zarzą-
du został wybrany Sędzia Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie Maciej Strączyń-
ski. W głosowaniu nie miał kontrkan-
dydata. Zdobył przeważającą liczbę 
głosów obecnych na zjeździe delega-
tów: 102, przy sprzeciwie 32 delegatów 
i 6 głosach wstrzymujących się.

Zjazd wybrał również nowy Zarząd 
Stowarzyszenia. W jego gronie znaleź-
li się: Jolanta Korwin – Piotrowska, Łu-
kasz Piebiak, Wojciech Buchajczuk, 
Bartłomiej Przymusiński, Jacek Przy-
gucki, Anna Adamska – Gallant, Kry-
stian Markiewicz, Barbara Nowacka i 
Rafał Puchalski.

Głosowanie było swoistym wotum 
zaufania dla „rdzenia” poprzednie-
go Zarządu. Największą liczbę głosów 
uzyskała Jolanta Korwin–Piotrowska, 
sprawująca w ostatnim zarządzie funk-
cję wiceprezesa ds. finansowych – 122. 
Wysokie poparcie uzyskał również je-
den z liderów portalu sedziowie.net 
Jacek Przygucki – 114 głosów. Zbliżo-
ne poparcie delegatów otrzymali rów-
nież pozostali członkowie poprzednie-
go Zarządu, kojarzeni z tą grupą ini-
cjatywną. „Nowymi” osobami w Za-
rządzie będą: Anna Adamska-Gallant 
z Lublina, Barbara Nowacka z Gdań-
ska i Krystian Markiewicz z Katowic. 
Nie zmieniony został w dużym zakre-
sie kształt osobowy Komisji Rewizyj-
nej. W gronie członków tego ciała sta-

tutowego znaleźli się: Lech Wiśniew-
ski, Tomasz Marczyński i Konrad Wy-
trykowski.

Zebrani wysłuchali przemówienia 
gościa Zjazdu, założycielki Stowarzy-
szenia - Marii Teresy Romer, które było 
wezwaniem do zachowania najwyż-
szych standardów osobowych przez sę-
dziów i walorów strukturalnych same-
go Stowarzyszenia. Było także przesła-
niem jedności, niezależnie od przed-
stawianych poglądów na doraźne me-
tody pracy i reprezentacji stanowisk 
Stowarzyszenia. Przemówienie zosta-
ło przyjęte szczególnym aplauzem i 
wyrazami szacunku, zwłaszcza w kon-
tekście przypominanego przez delega-
tów dorobku Marii Teresy Romer i jej 
zasług dla Iustitii.

Delegaci przyjęli uchwałę progra-
mową, która w ogólnym zarysie przy-
pomina zbiór postulatów programo-
wych dwóch poprzednich zjazdów w 
Zegrzu. Podkreśla ona dalszą determi-
nację środowiska w dążeniu do uzy-
skania właściwego kształtu ustrojowe-
go sądownictwa oraz poziomu wyna-
grodzeń, aż do osiągnięcia 4-krotno-
ści średniego wynagrodzenia. W osob-
nej uchwale delegaci zwrócili uwa-
gę na konieczność uregulowania cha-
osu wywołanego uchyleniem ustawy o 
awansie poziomym, szczególnie w sfe-
rze niewypłacanych sędziom wyna-
grodzeń, należnych z uwzględnieniem 
stawek z tego awansu. Ponadto wezwa-
li do poparcia listu otwartego przedsta-
wionego przez grupę inicjatywną por-

talu sedziowie.net, w sprawie wstrzy-
mania doraźnych i nie opartych na 
konsultacjach ze środowiskiem prac 
nad nowelizacją Ustawy Prawo o 
ustroju sądów powszechnych. Na ko-
niec delegaci, kierowani doświadcze-
niami dwóch ostatnich zjazdów, uzna-
li potrzebę opracowania nowego sta-
tutu Stowarzyszenia i w tym celu wy-
znaczyli Zarządowi zadanie powoła-
nia specjalnego zespołu do opracowa-
nia jego projektu. 

Skład delegacji okręgu szczeciń-
skiego po raz pierwszy od pewnego 
czasu był w pełni reprezentatywny dla 
całego Oddziału (znaleźli się w nim 
przedstawiciele dużych i małych są-
dów, a także delegaci wybrani z okrę-
gu Sądu Okręgowego w Koszalinie). 
W gronie delegatów znaleźli się: Ra-
dosław Bielecki, Bożena Majgier–Strą-
czyńska, Marek Burzyński, Zbigniew 
Łasowski, Tomasz Klimczak, Bożena 
Matuszewska, Paweł Kaczyński, Kin-
ga Misiukiewicz, Anna Kaźmierczak i 
Grzegorz Szacoń.

Wkład delegacji szczecińskiej w 
XV Zjazd można uznać za znaczący. 
Poza wskazanym na wstępie wybo-
rem Macieja Strączyńskiego na Preze-
sa Zarządu, docenieniem dla znacze-
nia i siły Oddziału był wybór na Prze-
wodniczącego Zebrania Grzegorza 
Szaconia. 

 SSR Grzegorz Szacoń
Wiceprezes Oddziału  

Szczecińskiego SSP Iustitia

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
Sędziów Polskich IUSTITIA stwierdza, 
że nadal nie zostały spełnione postu-
laty, zawarte w uchwałach programo-
wych Stowarzyszenia, podjętych w la-
tach 2008 – 2009. Podejmowane są nato-
miast dalsze polityczne działania zmie-
rzające do deprecjacji sądów i sędziów 
poprzez zwiększanie nadzoru politycz-
nego Ministra Sprawiedliwości, z naru-
szeniem konstytucyjnych zasad nieza-
leżności sądów i niezawisłości sędziów. 

Zmiany w sądownictwie dokonywa-
ne są chaotycznie, bez spójnej wizji i 
nadal nie gwarantują obywatelom wła-
ściwego dostępu do sądu. Przejawem 
tej polityki jest m.in. forsowanie przez 

obecny rząd, wbrew zgodnym opiniom 
sędziów, nowelizacji ustawy - Prawo o 
ustroju sądów powszechnych oraz prze-
prowadzane zmiany w strukturze są-
downictwa, sprowadzające się do likwi-
dacji sądów i ich wydziałów, bez głęb-
szej refleksji nad skutkami społecznymi 
takich działań. 

Kierując się troską o poszanowanie 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym dobra wymiaru sprawiedliwości 
i godności urzędu sędziego, zobowiązu-
jemy organy stowarzyszenia do wystą-
pienia do organów władzy wykonaw-
czej i ustawodawczej z żądaniem: 
1. niezwłocznego zwołania „okrągłego 
stołu”, z udziałem przedstawicieli wła-

dzy ustawodawczej, wykonawczej i są-
downiczej, którego celem będzie rozpo-
częcie prac nad projektem ustawy ustro-
jowej wspólnej dla wszystkich sądów;
2. całkowitego uniezależnienia sądów od 
urzędu Ministra Sprawiedliwości oraz 
powierzenia nadzoru służbowego nad sę-
dziami I Prezesowi Sądu Najwyższego;
3. wprowadzenia zmian legislacyjnych, 
prowadzących do ograniczenia kognicji 
sądów i usprawnienia ich pracy;
4. zrealizowania złożonej sędziom przez 
Ministra Sprawiedliwości obietnicy 
podjęcia w pierwszym kwartale 2010 
r. prac legislacyjnych, zmierzających 
do ostatecznego uregulowania kwestii 
podwyższenia wynagrodzeń sędziow-
skich postulując, aby wynagrodzenie 
sędziego sądu rejonowego nie było niż-
sze niż czterokrotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. 

Maciej Strączyński prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Uchwała programowa XV Wyborczego Zebrania 
Delegatów SSP Iustitia we Wrocławiu
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Grzegorz Szacoń, „In Gremio”: Co Pani zdaniem 
przyniosło sędziom ostatnie Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wro-
cławiu?

Wiesława Kuberska: Jednym z celów, dla których po-
wstała „Iustitia” była integracja środowiska sędziow-
skiego poza miejscem pracy, na zasadzie dowolno-
ści i tym samym większej otwartości, spontaniczno-
ści i swobody wyrażania poglądów. W ostatnich la-
tach cel ten nie był realizowany, co wywołało wiele 
nieporozumień, niedomówień i powstanie tzw. pół-
prawd. W mojej ocenie już w Zegrzu, w listopadzie 
2009 roku, okazało się, że wiele spraw wygląda ina-
czej, kiedy można o nich porozmawiać patrząc roz-
mówcy w oczy. Zebranie Delegatów we Wrocławiu 
dało szansę kolejnego dialogu - tym razem bardziej 
zakulisowego i pokazało, że środowisko chce jedno-
ści, a sędziowie szanują mechanizmy demokratycz-
nego funkcjonowania Stowarzyszenia. Internet jest 
doskonałą formą przekazywania informacji, ale nie 
zawsze dialogu.

G.S.: Jak zatem ocenia Pani wybory władz Stowa-
rzyszenia dokonane przez delegatów na zjeździe we 
Wrocławiu?

W.K.: Jak wskazałam, odbyły się one zgodnie z zasa-
dami ustalonymi - co prawda w bardzo niedoskona-
łym - ale obowiązującym statucie i nie ma woli ich 
kwestionowania. Wybrano wszystkich, którzy chcie-
li być wybrani. Czas pokaże na ile osoby, które zo-
stały wybrane, poważnie traktują swoje obowiązki i 
posiadają deklarowane umiejętności. Mam nadzieję, 
że nie przyniosą ujmy Stowarzyszeniu swoimi działa-
niami lub zaniechaniami. Chcę wierzyć, że ta kaden-
cja władz będzie rzeczywiście trzyletnia.

G.S.: W czasie wrocławskich obrad wysłuchaliśmy 
przemówienia twórczyni „Iustitii” - Pani Sędziego 
Marii Teresy Romer, które prowadzący zebranie na-
zwał „życiowym i zawodowym credo”. W jakiej czę-
ści te idee powinny być przekonaniem każdego sę-
dziego?

W.K.: To jest oczywiście indywidualna sprawa każ-
dego sędziego, który powinien rozważyć to jeszcze 
przed podjęciem decyzji o objęciu urzędu sędziego. 
Potem może być już za późno, co czasami widać w 

praktyce. Ja osobiście w 
całości podzielam „credo” 
Pani Sędziego Teresy Ro-
mer. Starałam się je reali-
zować w Stowarzyszeniu, 
na przestrzeni minionych 
17 lat członkowstwa w „Iu-
stitii”.

G.S.: Ostatnio dość liczne głosy przynoszą wieść o 
zjeździe sędziów pragnących odłączyć się od „Iusti-
tii” i założyć nowe stowarzyszenie. Jaki jest Pani sto-
sunek do pomysłu takiej secesji i jakie wartości mia-
łoby realizować to nowe stowarzyszenie, których 
gwarantem nie jest „Iustitia”?

W.K.: Nie mam żadnych informacji na temat zjazdu, 
który miałby być początkiem nowej organizacji sę-
dziowskiej. W łódzkim Oddziale „Iustitii” w dniu 19 
marca odbędzie się zebranie, na którym zapewne bę-
dziemy dyskutować o planach na przyszłość. Nastro-
je są zróżnicowane, ale nie wydaje mi się, aby kto-
kolwiek z członków naszego Oddziału chciał tworzyć 
nowe stowarzyszenie. Ja osobiście takiej potrzeby na 
dzień dzisiejszy nie widzę.

G.S.: A jeśli jednak powstanie kilka stowarzyszeń 
sędziów, czy nie zaistnieje niebezpieczeństwo mani-
pulacji opiniami środowiska? Każda decyzja jakiejś 
większości politycznej przy wielości oceniających ją 
podmiotów, zyska u niektórych bliższe jej oczekiwa-
niom, lepsze i przychylniejsze recenzje - i tylko te 
lepsze oceny będą lansowane publicznie. Po co więc 
dzielić środowisko sędziowskie?

W.K.: Wydaje się, że istnienie kilku stowarzyszeń sę-
dziowskich może mieć zarówno zalety, jak i wady. 
Obok „Iustitii” - o czym wielu z nas zapomina - od 
lat funkcjonuje stowarzyszenie sędziów rodzinnych i 
nie ma kolizji pomiędzy tymi organizacjami. Wszyst-
ko zależy od celów i metod działania stowarzyszeń. 
Osobiście, co podkreślam, nie uważam pomysłu two-
rzenia nowego stowarzyszenia, które miałoby cele i 
założenia podobne do „Iustitii” za właściwe. Próbuj-
my dalej uczyć się demokracji w atmosferze wzajem-
nego poszanowania, wysłuchiwania odmiennych po-
glądów i budowania dobrych, lojalnych kompromi-
sów. Choć nie za wszelką cenę. [  ]

Wysłuchujmy swoich poglądów 
i budujmy lojalne kompromisy 
z Wiesławą Kuberską, sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
rozmawia Grzegorz Szacoń



W numerze styczeń/ luty 2010 Kol. Marek Miko-
łajczyk wprowadził czytelników w przesłanki uchwa-
lenia nowego Regulaminu wykonywania zawodu ad-
wokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach. 
Każdy akt prawa, w tym przepisy uchwalane przez 
NRA, powinien bronić się sam. Jednak wyjaśnienie 
okoliczności związanych z jego tworzeniem zwykle 
bywa przydatne. Nie powinno jednak odbiegać od 
rzeczywistości i dlatego pozwolę sobie na sprostowa-
nie informacji, że „projekt regulaminu opracowywała 
na zlecenie NRA jedna z większych kancelarii praw-
nych w Warszawie”. Projekt był przygotowany przez 

Komisję Wykonywania Zawodu działającą przy NRA, 
w której skład wchodzą adwokaci z różnych izb, wy-
konujący zawód w różnych formach i znajdujący się 
na różnym etapie powodzenia zawodowego. Jej prze-
wodniczącym jest adw. Krzysztof Wierzbowski, któ-
rego dorobek zawodowy zmaterializował się rzeczy-
wiście w prowadzeniu znaczącej firmy. Uważam to 
za zaletę, nie za wadę. Wydaje się, że niewątpliwy 
wpływ doświadczeń Przewodniczącego na prace Ko-
misji nie powinien być określany jako zlecenie. Zle-
canie kancelariom przygotowywania projektów regu-
lacji to zresztą ciekawy postulat, dotychczas jednak 
nie był realizowany przez NRA.

Wielu adwokatów zgłaszało od dawna potrzebę 
zmian sztywnych reguł wykonywania zawodu wy-
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Artykuł mecenasa Andrzeja Zajdy pt. „Szukałem 
wśród was sędziów i znajduję jedynie oskarżycie-
li”, który stanowi zarazem motto tego artykułu zmusił 
mnie do zajęcia stanowiska w sprawie wyników ostat-
niego egzaminu adwokackiego. Ściślej rzecz ujmując – 
w sprawie niedostatecznych ocen z pisemnego egzami-
nu z prawa cywilnego (sporządzanych apelacji). 

Cenię wysoko i darzę sympatią mecenasa Andrze-
ja Zajdę, ale zdecydowanie nie zgadzam się z zajętym 
przez niego stanowiskiem co do przyczyn negatywnych 
ocen z pisemnych prac cywilnych niektórych aplikan-
tów. Wydaje mi się Andrzeju, że zamiast wyszukane-
go motta (tytułu) swojego artykułu, powinieneś rozwa-
żyć mądre polskie przysłowie: „Milczenie jest złotem”. 
Zwłaszcza w tej kompromitującej dla Komisji Egzami-
nacyjnej sprawie.

Nie mogę przyjąć twierdzenia mec. Andrzeja Zajdy, 
że „nie można zatem kwestionować decyzji wydanych 
przez dziewięcioosobowy skład egzaminujący”. Co in-
nego bowiem konstatacja, że oceny Komisji Egzamina-
cyjnej na egzaminie adwokackim są ostatecznie nie-
podważalne. Do innej zaś kategorii należy merytorycz-
na treść tych ocen. 

Autor artykułu winą za rzekome nieprzygotowanie 
aplikantów do egzaminu adwokackiego obarcza patro-
nów, gdyż jednoznacznie stwierdza, że „jeżeli spełnione 
zostaną przesłanki prawidłowego patronatu..., to zdają-
cy egzamin aplikant nie powinien napotkać trudności 

na żadnym z etapów egzaminu końcowego”. Jednym z 
aplikantów, którego apelację w sprawie cywilnej Komi-
sja Egzaminacyjna oceniła jako niedostateczną był mój 
aplikant. Zatem zarzut nieprawidłowego sprawowania 
patronatu dotyczy m.in. mnie. Z zarzutem tym nie zga-
dzam się i myślę, że pozostałych siedmiu patronów jest 
również oburzonych taką oceną sprawowania przez 
nich patronatu nad aplikantem adwokackim.

W rzeczy samej pracę pisemną z prawa cywilnego 
(apelację) oceniało dwóch egzaminatorów.

Jeden z egzaminatorów wszystkie apelacje sporzą-
dzone na egzaminie adwokackim przez zdających apli-
kantów ocenił pozytywnie. Natomiast drugi z egzami-
natorów osiem apelacji, w tym jedną, która uzyskała 
ocenę dobrą, ocenił na niedostatecznie. 

Zapoznałem się z większością tych apelacji oraz tre-
ścią ich recenzji, dokonanych przez tego egzaminatora. 
Recenzje te nie odpowiadają kryterium rzetelnej, zgod-
nej z obowiązującymi przepisami i merytorycznie traf-
nej oceny prac. Dla ilustracji kilka przykładów uzasad-
niających moje stanowisko:

1. W recenzjach postawiono zarzuty, że nie powoła-
no w tych apelacjach, zgodnie z obowiązkiem art. 367 
kpc i art. 368 kpc, jako „podstaw apelacji” (sic!). 

Tymczasem :
a) żaden przepis obowiązującego kodeksu postępo-

wania cywilnego nie nakłada na sporządzającego ape-
lację obowiązku powoływania art. 367 kpc i art. 368 
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Jeszcze w sprawie ostatniego 
egzaminu adwokackiego

Do redakcji In Gremio 



kpc (patrz: art. 368 kpc, który zawiera wymogi formal-
ne apelacji), 

b) apelacja nie ma podstaw, a zarzuty (art. 368 § 1 
pkt 2 i 3 kpc). Podstawy zarezerwowane są dla skargi 
kasacyjnej (art. 3984 § 1 pkt 2 kpc i art. 3983 kpc),

c) art. 367 § 1 kpc stanowi o dopuszczalności ape-
lacji. Pozostałe § 2 – 4 nie mają związku ze sporządza-
niem apelacji,

d) art. 368 § 1 i § 2 kpc określają wymogi formalne 
apelacji. 

2. Jeden z zarzutów Recenzenta stanowił zarzut bra-
ku uzasadnień wysokości opłaty sądowej, co rzekomo 
uniemożliwiło weryfikację prawidłowości ich określa-
nia. 

Żaden przepis, a zwłaszcza art. 368 § 1 i § 2 kpc nie 
stanowi wymogu formalnego uzasadnienia wysokości 
uiszczonej opłaty od apelacji. Przepis art. 370 kpc naka-
zuje jedynie odrzucać apelację nie opłaconą. 

Zarzut niemożności weryfikacji prawidłowości okre-
ślania wskazanej opłaty od apelacji jest wręcz żenują-
cy. Wystarczy otworzyć ustawę (o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych) aby stwierdzić, czy określona 
opłata jest zgodna z ustawą. 

3. W jednej z recenzji zarzucono, że wniosek ape-
lacji powinien zawierać roszczenie o ustalenie, a nie 
o świadczenie. Pomijając już problem przedmiotowej 
zmiany tego rodzaju powództw w drugiej instancji, do 
kanonów należy, iż jeżeli jest możliwe powództwo o 
świadczenie, to wykluczone jest w zasadzie powództwo 
o ustalenie. Nota bene roszczenie o świadczenie zawie-
ra w sobie implicite roszczenie o ustalenie. 

Takie, przykładowo wskazane, rzekome wadliwości 
sporządzonych przez aplikantów apelacji były między 
innymi podstawą oceny niedostatecznej ich prac. 

Twierdzenie mecenasa Andrzeja Zajdy o nienależy-
tym przygotowaniu się aplikantów do egzaminu adwo-
kackiego, przynajmniej w zakresie dotyczącym sporzą-
dzania apelacji w sprawach cywilnych, należałoby skie-
rować do zupełnie innego adresata. 

Do curiosum należy też sytuacja, w której jeden eg-
zaminator ocenia apelację sporządzoną przez aplikanta 
na stopień dobry, drugi na niedostateczny. Takiego wy-
padku nie było dotąd w skali kraju. 

Wskazane, poważne, merytoryczne niedostatki re-
cenzji niektórych apelacji cywilnych prowadzą do 
wniosku, że oceny niedostateczne nie są wynikiem rze-
telnych ocen tych apelacji. W konsekwencji również 
pejoratywne oceny pracy patronów z tymi aplikantami 
nie są usprawiedliwione. 

Na koniec trzeba powiedzieć, że zgodnie z Regulami-
nem egzaminu adwokackiego, w wypadku rozbieżno-
ści w ocenach prac pisemnych między dwoma egzami-
natorami, ostatecznej oceny dokonuje Komisja Egzami-
nacyjna. I to Komisja Egzaminacyjna większością gło-
sów, przesądziła na rzecz ocen niedostatecznych, po-
mimo tak rażących, merytorycznych błędów w recen-
zjach oceniających sporządzone apelacje na stopień 
niedostateczny. Aplikantom, o których mowa, wyrzą-
dzono poważną krzywdę, która może zdecydować o 
ich losach życiowych. Natomiast egzaminu nie zdali Ci 
członkowie Komisji Egzaminacyjnej, którzy głosowa-
li za oceną niedostateczną, nie wyłączając przedstawi-
ciela Ministra Sprawiedliwości i przedstawiciela Na-
czelnej Rady Adwokackiej. 

W taki oto sposób, budowany przez Autora artyku-
łu dogmat o nieomylności Komisji Egzaminacyjnej legł 
w gruzach. A Autorowi artykułu, w podobnych, jak ta 
sytuacja, zalecam wzięcie sobie do serca motta: „Ciszej 
nad tą trumną”.  [  ]

łącznie w jednym miejscu na terenie jednej izby. 
W tym wielu adwokatów z mniejszych izb, któ-
rzy dopominali się o możliwość świadczenia po-
mocy prawnej w kilku filiach w kilku miejscowo-
ściach np. na terenie Górnego Śląska. Wielu też ad-
wokatów wykonywało zawód w kancelarii indywi-
dualnej w mniejszej miejscowości i jednocześnie 
uczestniczyło w spółkach adwokackich w więk-
szych aglomeracjach poza obszarem własnej izby. 
Powinniśmy także pamiętać, że od wielu lat adwo-
kaci z krajów unijnych mogli wykonywać zawód 
w filiach położonych nie tylko w miejscowościach 
poza ich izbą, ale także w innym kraju (tzw. sprawa 
Klompp), a dotychczasowy Regulamin był z tymi 
zasadami sprzeczny.

Regulamin umożliwia nowoczesne wykonywanie 
zawodu bez uszczerbku dla zasad, którymi kieruje-
my się w adwokaturze. Uważam nawet, że zmiany na-
stąpiły zbyt późno. Wielkie kancelarie poradziły so-
bie bez oczekiwania na zmiany regulaminu wykony-
wania zawodu. Ponadto więcej jest filii kancelarii i 
oddziałów spółek z Trójmiasta, Wrocławia, Katowic 
i Poznania w Warszawie niż warszawskich w innych 
miastach.

Jeżeli zmiany regulaminu doprowadzą do zagroże-
nia interesów którejś z równych grup w zróżnicowanej 
adwokaturze będziemy szukali innego rozwiązania. 

adw. Andrzej Michałowski,
Wiceprezes NRA
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„Status praesens 2010”
Życie duchowe człowieka składa się z kilku funkcji 

psychicznych. 
Świadomość (sensorium - łac.), czyli przytomność, 

tj. poczucie przeżywania zjawisk psychicznych. Spo-
strzeganie, tj. dostrzeganie otaczającego nas świata na-
rządami zmysłów. Smakiem, węchem, dotykiem, wzro-
kiem i słuchem. 

Czynności poznawcze to pojmowanie, pamięć, uwa-
ga. Napęd psychoruchowy, tj. wewnętrzna siła wpły-
wająca na nasze funkcjonowanie. I sfera uczuć. 

Uczucia protopatyczne - popędy (appetitus - łac.), 
czyli popęd do utrzymania siebie przy życiu, do zaspo-
kajania pragnienia i głodu oraz popęd seksualny, płcio-
wy. Uczucia archaiczne to złość, nienawiść, zazdrość, 
gniew, pożądanie. Najwyższą formą uczuć, charaktery-
styczną dla homo sapiens (łac.) jest tzw. uczuciowość 
wyższa. Nazywana tak w nadziei, że proces rozwijania 
się płatów czołowych, odpowiadających za nią trwa i 
przyszłe pokolenia będą ujawniać tzw. uczuciowość 
najwyższą. 

Do uczuciowości wyższej zaliczamy miłość wysu-
blimowaną, przyjaźń bezinteresowną, solidarność, po-
święcenie, prawdomówność, praworządność, normy 
moralne, etyczno-estetyczne.

Jeżeli którakolwiek z wymienionych czynności psy-
chicznych ulega zakłóceniu, to wyraża się to tzw. obja-
wem, czyli symptomem. Zespół objawów tworzy syn-
drom chorobowy.

Opisując stan psychiczny używamy klasyczne-
go nazewnictwa: status praesens. Wkraczając w A.D. 
2010 myślimy także o naszej formie duchowej.

Świadomość? Jesteśmy prawidłowo zorientowani w 
czasie, miejscu, sytuacji i osobowości własnej. Właści-
wie podajemy swoje personalia. Gorzej z orientacją co 
do czasu i sytuacji. W szerokim tego słowa znaczeniu. 
Gdzie jesteśmy? Do czego dążymy? Oczekiwaliśmy 
zmian systemu. Mamy. I co z tego wynika? Państwo w 
salach sądowych, w kancelariach, pokojach prokura-
torskich i my w gabinetach lekarskich gubimy się. Czy 
o to nam chodziło? Czy niektóre batalie procesowe, ich 
uczestnicy nie przypominają czasów minionych? Czy 
sposób prowadzenia śledztw, dochodzeń, tzw. materiał 
i techniki operacyjne, zaangażowanie służb nie jest łu-
dząco podobne do czasów przeszłych? Łącznie z miej-
scem pozbawienia wolności, przeludnionymi celami, z 
przyjmowaniem w nich związków psychoaktywnych, 
brakiem resocjalizacji.

Spostrzegamy otaczający nas świat narządami zmy-
słów. Bywa, że doznajemy - w cudzysłowie - iluzji czy 
halucynacji słuchowych, wzrokowych. Tego nie wi-
działeś, nie słyszałeś, tej rozmowy nie było. Nawet nie 
wiemy, jak bardzo w ramach mechanizmów obron-
nych - ocieramy się o psychopatologię.

Najwięcej kłopotów mamy ze sferą poznawczą. Na 
co dzień skupiamy uwagę. Równocześnie rejestruje-

my w pamięci kilka zdarzeń, przechowujemy je czy-
li zapamiętujemy i odtwarzamy czyli przypominamy. 
Ale bywa, że jesteśmy zestresowani presją przełożo-
nych, koniecznością podjęcia szybkiej decyzji, przypo-
mnienia sobie zagadnienia. Pamiętaliśmy. I właśnie za-
pomnieliśmy. Próbujemy skupiać uwagę na wypowie-
dziach przełożonych, ale ich forma, treść, zabarwie-
nie uczuciowe, emocje, z jakimi są wygłaszane powo-
dują, że gubimy się, nie pamiętamy, uwaga zatrzymu-
je się na jednym zagadnieniu, staje się nieprzerzutna. 
Nasz iloraz inteligencji spada. Pojmujemy otaczający 
nas świat coraz trudniej. Przestajemy się dziwić cze-
mukolwiek. Ulegają zakłóceniu interpretacje poszcze-
gólnych słów. Sformułowania dotychczas jednoznacz-
ne stają się aluzyjne. Mówimy półprawdy. Bawimy się 
słowami. Szukamy w zdaniach niedopowiedzianych 
informacji. Potrafimy słowami zranić, zrazić, znisz-
czyć. Nasze funkcje poznawcze, sprawność intelektu-
alna staje się względna. Czasem potrzebna, czasem je-
dynie wskazana, to znowu szkodząca tzw. sprawie. Ma 
się wrażenie, że w dzisiejszych czasach ludzie inteli-
gentni przeszkadzają. Bo inteligencja jest bronią. Groź-
ną w codziennym funkcjonowaniu. Zagrażającą tym, 
którzy nią dysponują i tym, którzy przebywają w oto-
czeniu osób inteligentnych. Ale też dlatego, że inteli-
gencja pozwala na manipulowanie, sterowanie poglą-
dami innych, ustawianiem ich w zależności od własne-
go zysku. Manipulacja jest szczególnie dostrzegalna 
w mediach, które w jednej chwili potrafią wykreować 
bohatera, to znowu pogrążyć w niebycie, ośmieszyć, 
odrzeć z godności. Odnosi się wrażenie, że mechani-
zmy obronne zdominowały nasze życie. Nie tylko ma-
nipulacja. Ale i zaprzeczanie, projekcja, wypieranie 
itd. Przerzucamy swoje niepokoje na innych, nie przy-
znajemy się do swoich pragnień, poglądów, kłamiemy. 
W życiu publicznym stroimy się w piórka obrońców 
społeczeństwa, mających szczytne cele, chcących po-
prawy losu innych. Tak naprawdę zależy nam na wy-
eksponowaniu siebie, na byciu w błysku fleszy, obecno-
ści w mediach. Promujemy się na forum pracy, miasta, 
Kraju. Kolory jasne nazywając ciemnymi i odwrotnie, 
oszukując siebie i innych, pojęcia proste komplikując. 
W manipulowaniu, wprowadzaniu w błąd rzekomo 
w imię wyższych racji osiągamy mistrzostwo. Proste 
zasady, w których zostaliśmy wychowani i które nam 
wpajano gdzieś sobie poszły. Nasza inteligencja niejed-
nokrotnie nie służy naszemu wewnętrznemu wzboga-
caniu się. Jest zmuszana do tzw. praktycznego usta-
wiania się w życiu. Albo w coraz częstszych przypad-
kach reaguje urojeniowo tłumacząc swoją bierność ist-
nieniem „układu”, którego ruszyć nie można. Istotnie, 
żyjemy w układzie? W układach? W powiązaniach ko-
rupcyjnych i nepotyzmie? Czy przypadkiem w naszym 
myśleniu nie zaczyna kłaniać się już paranoiczna in-
terpretacja rzeczywistości?
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dr n. med. Ewa Kramarz, 
specjalista psychiatra, biegła sądowa

Najstarszymi uczuciami są popędy. Popęd samo-
zachowawczy tj. popęd do utrzymania siebie przy 
życiu. Narzekamy na rzeczywistość, odgrażamy, że 
„skończymy ze sobą”. Ale biegamy do lekarza źle 
się czując, przechodzimy na zielonym świetle, przy-
słowiowy wyprysk niepokoi nas. Po prostu chcemy 
żyć. Jeżeli przesadnie dbamy o swoje życie, nazywa-
my to nastawieniem hipochondrycznym. Naprawdę 
nie chcą żyć pacjenci z depresją endogenną. Dlate-
go Józef Conrad -Korzeniowski stale uciekał w mo-
rze. Szukał okazji. Powiedział o sobie, że jest najgor-
szym śmieciem znajdującym się na dnie najwięk-
szego śmietniska świata. Popęd do zaspokojenia 
pragnienia i głodu, czyli popęd do odżywiania sta-
je się problemem ostatnich lat. Pomijając nieprawi-
dłowości odżywcze (tzw. ciążowe picae - łac.) u pań 
w stanie błogosławionym, stajemy się światem cier-
piącym na nadwagę w ramach tzw. otyłości prostej, 
typu gruszkowatego. Jemy zauroczeni olbrzymią ilo-
ścią produktów odżywczych, ich barwnością, za-
chęceni kampaniami reklamowymi, które skutecz-
nie absorbują nasz mózg i kubki smakowe. Porusza-
my się mało, siedzimy z pilotem i kilkudziesięcioma 
programami telewizyjnymi. I jemy. Powoli zaczyna-
my przypominać społeczeństwo amerykańskich gru-
basów. Chorobą wieku jest też odwrotność nadwagi, 
tj. jadłowstręt (anorexia - łac.), połączona z bulimią, 
czyli żarłocznością.

Nie jemy, bo chcemy uzyskać niską wagę, chcemy 
się podobać, a także ukarać rodziców za to, że nie po-
święcają nam należytej uwagi. Więc wypadają nam 
włosy i cykl menstruacyjny, stajemy się drażliwe, 
wybuchowe, słabniemy i nie jemy dalej. Albo przy-
siadamy się wieczorem do lodówki i pochłaniamy w 
ramach bulimii wszystko. Po to, aby jutro odczuwać 
wstręt do siebie. Uruchamiamy wówczas odruch wy-
miotny, środki przeczyszczające i ponownie wracamy 
do pierwotnej wagi. Albo jeszcze niższej.

Popęd seksualny, a ściślej sposoby zaspokajania 
go, także zaczyna być dyskusyjny. Popęd heterosek-
sualny, czyli do przedstawiciela płci przeciwnej jest 
oczywisty, panuje od tysięcy lat, a zdaniem jego prze-
ciwników służy jedynie prokreacji. Zaczyna się przyj-
mować za wyłącznie odmianę popędu seksualnego 
inny sposób zaspokajania go, tj. popęd do płci tej sa-
mej. Nie nazywając tego tzw. zboczonym sposobem 
zaspokajania popędu. Bo nie można. Bo w ten sposób 
obrażamy środowiska pań i panów o homoseksualnej 
orientacji. Uczono nas, że popęd prawidłowy to popęd 
heteroseksualny, a każdy inny sposób zaspokajania 
popędu, który daje danej osobie największą i jedyną 
satysfakcję seksualną, nazywano zboczonym sposo-
bem zaspokajania popędu. Tak też powstały określe-
nia pedofilii, pederastii jako odmiany homoseksuali-
zmu, gerontofilii, sadyzmu, masochizmu, zoofilii itd. 

Zawodowo spotkałam się z wieloma paniami i pana-
mi okazującymi swoje zainteresowania płcią tą samą. 
Większość tych zainteresowań wynikała z poczucia 
samotności, trudności w znalezieniu partnera innej 
płci, konieczności posiadania kogoś bliskiego, nawet 
płci tej samej. Po latach kilka z osób, które poznałam 
funkcjonowały heteroseksualnie. Właśnie samotno-
ścią tłumacząc poprzednie wybory. Chwilami odno-
si się wrażenie, że środowiska pań i panów sympaty-
zujących z przedstawicielami tej samej płci, narzeka-
jąc na brak tolerancji, właśnie ten brak tolerancji w 
stosunku do przedstawicieli heteroseksualnych ujaw-
niają.

Nieco wyżej - w sensie rozwojowym - od życia po-
pędowego umiejscowione są uczucia archaiczne czyli 
te wszystkie brzydkie - jak mściwość, zazdrość - emo-
cje, których rzekomo w sobie nie pielęgnujemy. Oczy-
wiście, ujawniamy je i to bardzo. Szczególnie w sta-
nach upojenia alkoholem, kiedy to uczuciowość wyż-
sza, pilnująca naszych zachowań także ulega intoksy-
kacji i przyzwala na harce uczuciowości archaicznej.

Wreszcie uczuciowość wyższa. To co w nas najpięk-
niejsze, najszlachetniejsze. Normy moralne, etycz-
ne, prawdomówność, lojalność et caetera. Czy dzi-
siaj jeszcze istnieją? Czy potrafimy być wierni nie tyl-
ko naszym ideałom, ale i osobom, czy bywamy lojal-
ni w stosunku do najbliższych, współpracowników, 
przełożonych? Czy jesteśmy słowni, uczciwi, solidar-
ni, bezinteresowni? A nie egoistyczni, egocentryczni? 

Nasza moralność staje się elastyczna na zasadzie 
wszystko wolno, co nie jest zakazane prawem. Stąd 
żenujące fakty z naszego życia prywatnego, alkohol, 
związki psychoaktywne przyjmowane tak przez mło-
dych jak i doświadczonych polityków, żony nasze, wa-
sze, wspólne, mężowie i dzieci też. Wszystko wolno. 
Uczuciowość wyższa chyba poszła na długi spacer.

Ostatnia funkcja naszego życia psychicznego to 
napęd psychoruchowy. Czyli aktywność ruchowa i 
psychiczna skutkująca codziennym krzątaniem się. 
W epizodach depresyjnych sfera psychomotoryczna 
jest zahamowana, w zespołach maniakalnych - pod-
wyższona. My jesteśmy tacy sobie. Czasem spowol-
niali, bez chęci do czynienia czegokolwiek. To zno-
wu z pewnym ożywieniem, wzrostem aktywności, 
głównie w sytuacjach, które dotyczą nas samych. Na-
pęd psychoruchowy to nie tylko bieganie wokół wła-
snych spraw, ale też działalność zawodowa, służbo-
wa, społeczna, nawet charytatywna. To wewnętrzna 
siła ustroju, która sprawia, że żyjemy intensywnie lub 
w bojaźni i spowolnieniu, że może nam przytrafić się 
nieszczęście. Lub po prostu nie chce nam się chcieć.

Powyższy przegląd funkcji psychicznych, czyli 
tym, czym żyjemy i dzięki czemu, być może sprawi, 
że którąś z nich w bieżącym roku będziemy chcieli po-
prawić albo udoskonalić. [  ]
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Dnia 6 lutego w Teatrze Polskim w Szczecinie od-
była się prapremiera sztuki Romana Ossowskiego 
„Którędy do morza”. 

Zaczęło się to wszystko… od rozmowy telefonicz-
nej, jaką przeprowadził Adam Opatowicz z Madame 
(„Adwokaturą” obchodzącą jubileusz swego 90-le-
cia) zaprezentowanej 6 grudnia 2008 r. w części ar-
tystycznej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Szczeciń-
skiej Izby Adwokackiej w Teatrze Polskim. Rozmowę 
tę opublikowało „In Gremio” w 1/56 numerze ze stycz-
nia 2009 r. Dyrektor Opatowicz oceniwszy profesjo-
nalnie tekst rozmowy uniósł brwi i pod adresem Ro-
mana rzucił: „a może by coś większego…?”. Przymu-
szony w ten sposób kolega Ossowski, przed długim 
majowym weekendem 2009 r. zapowiedział, że pod 
żadnym pozorem nie da się wyciągnąć z domu, przy-
siadł… i resztę Państwo już znacie.

Nie, to oczywiście nieprawda. To licencia poetica 
piszącego recenzję. Nic nie zaczyna się wtedy, gdy wy-
daje się, że dopiero się zaczyna. To wszystko musia-
ło się zacząć znacznie wcześniej. „Którędy do morza” 
to najbardziej szczeciński tekst ze wszystkich sce-
nicznych tekstów. To niezwykle trafnie, a przy tym 
dowcipnie odtworzone losy pionierskiego pokolenia 
szczecinian; ich radości i troski, zajęcia, rozrywki, a 
przede wszystkim ich drogi do tego miasta. Ale także 
późniejsze losy ludzi i miasta.

Autor, który do Szczecina przybył dopiero w 1992 r. 
musiał sobie przyswoić to w szczególny sposób. Gdy-
bym pisał hagiografię musiałbym w tym miejscu do-
dać, że bez zżycia się z tym miastem i bez polubienia 
go nie powstałoby to dzieło. 

Ta sztuka nie miała na celu odtworzenia historii 
powojennego Szczecina, fakty z jego życia docierają 
do nas z rozmów stoczniowców pracujących przy bu-

dowie Pomnika Czynu Polaków. Jednocześnie przy 
biurku sekretarza Partii temat budowy tego pomnika 
jest rozważany w rozmowie pełnej troski o to jak re-
agują na tę instalację towarzysze z konsulatu przy ul. 
Piotra Skargi i czy ewentualnie nie należałoby zaase-
kurować się powiadomieniem „tych z góry”. Znakomi-
cie wypadają Zbigniew Filar w roli Sekretarza oraz 
Michał Janicki jako Aparatczyk.

W drugim akcie zaczynają znikać szczecińskie 
pomniki. Colleoni oddala się w kierunku Wenecji. 
W trzy strony świata odlatują orły z Pomnika Czynu 
Polaków, znika „Anioł Wolności” (według opowieści 
jednego ze świadków wsiadł do czarnego bmw i od-
jechał). Zapada się papież z cokołem swojego pomni-
ka wobec utraty siły nośnej przez grunt. Wprawia to 
w stan niepokoju Prezydenta Miasta (w tej roli Jacek 
Piotrowski), który z odmienionym Aparatczykiem, 
obecnie swoim asystentem, rozważa ewentualne kon-
sekwencje tych zdarzeń dla czekającego ich w tym 
dniu niezwykle ważnego wydarzenia, jakim będzie 
podpisanie umowy z międzynarodowym konsorcjum 
na rozległe i istotne dla miasta inwestycje. Okazuje 
się jednak, że lądujący w Goleniowie notable bizne-
su zostali zatrzymani przez policję jako poszukiwana 
międzynarodowym listem gończym szajka oszustów.

Po skończonym spektaklu oczekując w foyer teatru 
na spotkanie z twórcami przedstawienia wysłuchi-
wałem przy lampce wina gorących wrażeń innych wi-
dzów. Najczęściej powtarzało się stwierdzenie o nie-
zwykłej „szczecińskości” tej sztuki. Wielu jednak wi-
dzów trafnie wychwytywało kolejne wątki. W pierw-
szym rzędzie znikanie pomników rozszyfrowano 
jako zanik wartości. Inni dodawali, iż jeszcze bar-
dziej zdumiewające jest, że nikt z przechodniów tego 
nie zauważa, że nie stanowi to powodu do społeczne-

|  Marian Szabo, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie 
w stanie spoczynku



Z prac Fundacji „Bądźmy In Gremio”

W dniu 21 stycznia 2010 r. odbyło się uroczy-
ste spotkanie arcybiskupa prof. dr. hab. Andrze-
ja Dzięgi z władzami Miasta Szczecina i przed-
stawicielami różnych środowisk. Osobami zapro-
szonymi były także władze Fundacji „Bądźmy in 
Gremio”, czyli mec. Roman Ossowski, mec. Ma-
rek Mikołajczyk i dr med. Ewa Kramarz. Spotka-
nie poprzedziło odwiedzenie chorych w ich po-
kojach, wspólne modlitwy i uroczystość religijna. 
Gospodarz uroczystości, Dyrektor Hospicjum św. 
Jana Ewangelisty w Szczecinie ks. mgr Eugeniusz 
Leśniak SAC m.in. zapewnił obecnych o wdzięcz-
ności nieuleczalnie chorych za dary, a także 
uczynił miły gest pod adresem Fundacji, deklaru-
jąc jeszcze raz przygotowanie sali chorych, prze-
znaczonej do leczenia osób z odleżynami, a finan-
sowanej przez naszą Fundację.

Zarząd Fundacji jest w trakcie przygotowań 
do kolejnego, IX-ego już, „Wieczoru z In Gre-
mio”, który – o ile nie wystąpią nadzwyczajne 
przeszkody – odbędzie się 9 kwietnia 2010 r. w  
Teatrze Polskim w Szczecinie w sali Kabaretu 
Czarny Kot Rudy. Tym razem rozmawiać będzie-
my o mniejszościach narodowych w Polsce. Na-
szymi gośćmi będą znamienici reprezentanci 
mniejszości narodowych - żydowskiej, niemiec-
kiej, ukraińskiej i wietnamskiej. Zapowiada się 
ciekawy Wieczór, tym bardziej, że właśnie w jego 
trakcie zostanie uroczyście wręczona statuetka 
„Gremiusa” dla Człowieka In Gremio Roku 2009. 

Zarząd Fundacji informuje nadto, że Funda-
cja wpisana jest do rejestru organizacji pożytku 
publicznego i znajduje się w wykazie organizacji 
pożytku publicznego uprawionych do uzyskania 
środków z jednoprocentowego podatku docho-
dowego. Początkowe nieporozumienia związa-
ne z wątpliwościami, czy nasza Fundacja ma sta-
tus organizacji pożytku publicznego, zostały osta-
tecznie rozwiane po rozmowach z urzędami skar-
bowymi i nie ma wątpliwości, że wszyscy, którzy 
mają ochotę wesprzeć naszą Fundację, mogą skła-
dać takie oświadczenia w deklaracjach podatko-
wych. Wzór deklaracji i dane niezbędne do prze-
kazania 1% od podatku zamieszczone są na 35 
stronie In Gremio. Zachęcamy do wspierania na-
szej Fundacji. 

Zarząd Fundacji:
Ewa Kramarz

Roman Ossowski
Marek Mikołajczyk 19

go niepokoju - z wyjątkiem władzy, albowiem zagraża 
jej osobiście uświadamianym interesom.

Wątków pobocznych, dobrze przedstawionych 
i rozegranych zauważono więcej. Jednym z nich są 
dalsze losy osób przedstawionych w pierwszym ak-
cie, w szczególności stoczniowców stawiających Po-
mnik Czynu Polaków, ale także innych (sekretarz 
Partii zostaje wykonawcą tzn. przedsiębiorcą). 

Zaznaczył się także wątek władzy. Tej poprzed-
niej uwięzionej w ideologicznych schematach i tej 
obecnej, niczym nie przymuszanej ani ogranicza-
nej, ale tak uwikłanej w partyjne i osobiste myśle-
nie, że samo rządzenie wychodzi jej niezwykle nie-
poradnie. Toteż kiedy ze sceny pada, że Szczecin nie 
ma szczęścia do prezydentów, widownia reaguje rzę-
sistymi brawami.

Przez całą sztukę przewija się postać Dziennikar-
ki Radia Szczecin (w tej roli Dorota Chrulska). Jej 
dowcipne zetknięcia z materią życia ilustrują tezę o 
istnieniu medialnej rzeczywistości obok tej prawdzi-
wej.

Istotnym dla mnie wydał się wątek inżyniera nad-
zorującego prace przy budowie pomnika (gra go Mi-
rosław Kupiec). Przez cały spektakl poszukuje on 
czegoś, uporczywie gromadząc imponderabilia nie-
zbędne do tych poszukiwań (mapy terenu, urządze-
nie do wykrywania metalu).

W tekście pisanym, na zakończenie pojawia się 
odnaleziony wreszcie cokół, na którym z jednej stro-
ny jest napis „Szczecin”, z drugiej zaś „Stettin”, co su-
gerowałoby, że chodzi o ewentualnie pomnik Sedi-
ny (zaryzykowałbym twierdzenie, iż jest to niewypo-
wiedziany postulat uregulowania naszego mentalne-
go stosunku do sąsiadów zza Odry bądź skompliko-
wanych w przeszłości losów miasta).

W przedstawieniu oglądanym ukazuje się suro-
wy nieozdobiony cokół, który pod wpływem zapalo-
nych na widowni świateł rozżarza się i na jego lu-
strzanej powierzchni odbijają się roześmiane jesz-
cze twarze widzów. Nie wiem czy to zamysł realiza-
torów czy tylko moja fantazja, że akurat to odwzoro-
wanie śmiejącej się publiczności skojarzyło mi się z 
gogolowskim „z kogo się śmiejecie, śmiejecie się z sa-
mych siebie”.

Żywiołowo reagująca publiczność po skończo-
nym spektaklu wywoływała na scenę kolejno: auto-
ra – wiadomo kto, reżysera – Adam Opatowicz, sce-
nografa – Mariusz Napierała i kierownika muzycz-
nego – Krzysztof Baranowski.

Pragnąc przedstawić garść niezbędnych wiado-
mości o sztuce nie rościłem sobie ambicji do oceny 
zamysłu realizacyjnego ani też gry aktorskiej. Po-
wiem tylko, że ocenę tę widzowie wyrazili dosta-
tecznie jasno oklaskami i spontaniczną reakcją na 
przebieg sztuki. W sceniczną akcję wpleciono udat-
nie dawne piosenki o Szczecinie. Osiemnaście z nich 
znalazło się na specjalnej płycie, którą widzowie 
otrzymywali bezpłatnie jako dodatek do programu.

I ja tam byłem (z żoną) i miód i wino piłem. [  ]
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Prawdopodobnie od czasu, kiedy ludzie posługu-
ją się w sposób świadomy mową, istnieje zjawisko 
określane współcześnie „naznaczeniem społecznym”, 
„etykietowaniem” lub „stygmatyzacją”1. Pojęcie „styg-
mat” (gr. stigma, stigmatos) oznacza znamię, piętno. 
W terminologii religijnej stygmaty to znaki w posta-
ci czerwonych plam, ran, występujące na ciele osoby 
znajdującej się w stanie ekstazy religijnej, jako odbi-
cie ran Jezusa. W starożytności stygmatem określa-
no znak, którym piętnowano niewolników lub prze-
stępców2. W średniowieczu piętno wiązało się z tabu 
społecznym. Wiązano je z sytuacjami rozlewu krwi 
(z osobami pełniącymi role żołnierzy, katów, graba-
rzy), z nieczystością (praczka, krawiec, kucharz i in.) 
i z pieniędzmi (np. prawnik, lichwiarz). W przeszło-
ści nosicielami piętna były także osoby znajdujące się 
na dole drabiny społecznej, np. prostytutki, łaziebne, 
hazardziści, żebracy i in. Napiętnowani byli także in-
nowiercy, przedstawiciele innych ras i kultur, osoby 
nieżyjące w zalegalizowanych związkach itp.3 Piętno-
wanie w średniowiecznej Europie polegało m.in. na 
farbowaniu na żółto włosów prostytutek, na znako-
waniu heretyków i Żydów przy pomocy czerwonego 
kółka z białym środkiem, na posługiwaniu się dzwon-
kami przez trędowatych itp. W XX wieku naziści, na-
wiązując do symboliki średniowiecznej, napiętnowa-
li Żydów żółtą gwiazdą, a osadzonych w obozach kon-
centracyjnych przyodziali w pasiaste stroje4. Napięt-
nowani ludzi w sposób materialny i widoczny dla oto-
czenia, mieli być skazani na infamię, mieli zostać po-
zbawieni czci i ochrony prawnej, skazani byli na hań-
bę i powszechne odtrącenie, gdyż byli moralnie i fi-
zycznie niebezpieczni dla innych. W teologii jude-
ochrześcijańskiej istotą napiętnowania stała się tria-
da: cierpienie – naznaczenie – wina. 

Pojęcie „napiętnowania” można rozpatrywać w 
kontekście teorii przemocy symbolicznej P. Bour-
dieu5. Przypisanie osobie etykiety powoduje oddzia-
ływanie na nią przy pomocy symboli, tj. pojęć, które 
wpływają na zachowanie osoby, ustalają ramy reak-
cji społecznych, determinują role socjalne, ogranicza-
ją swobodę myślenia, reakcji afektywnych itp. Pięt-
no ma więc rangę siły sprawczej, przemocy stosowa-
nej za pośrednictwem symboli, z którymi etykietowa-
na osoba nie może sobie często poradzić. P. Bourdieu 

1  E. Goffman, Piętno, Gdańsk 2005
2  M. Jarosz, Słownik wyrazów obcych, Wrocław 2001
3  E. Goffman, Piętno, op.cit.
4  Tamże
5  P. Bourdieu, Przemoc sybiliczna (w): P. Sztompka, M. Kucia, So-
cjologia. Lektury. Kraków 2005

uważa: „Przemoc symboliczna istnieje więc dzięki 
szczególnemu typowi posłuszeństwa, którego zdomi-
nowany nie może wypowiedzieć dominującemu (i do-
minacji), gdyż myśląc o nim i o sobie oraz o łącznych 
ich relacjach, dysponuje narzędziem poznania, które 
jest im wspólne, a które - pośrednicząc w procesie wcie-
lania dominacji – zarazem wprowadza tę relację jako 
naturalną. Oznacza to, że schematy służące postrzega-
niu ocenianiu siebie oraz grupy dominującej (wysoki/
niski, męski/kobiecy, biały/czarny) są produktem wcie-
lania systemu klasyfikacji (podlegającego naturaliza-
cji), któremu zawdzięczają społeczne istnienie.”6

Piętno według Goffmana to odstępstwo wiążące 
się z taką różnicą, której konstrukcja odznacza się bar-
dziej represyjnym charakterem niż odstępstwo cha-
rakteryzujące człowieka wybitnego lub chorego. Pięt-
no ma dużą siłę sprawczą i wartościuje tożsamości 
społeczne. Powstaje wskutek: 1. rozpoznawania róż-
nic wyraźnie odbiegających w swojej istocie od cech 
u innych osób, 2. dewaluacji osoby, która piętno nosi. 
Piętno w ujęciu Goffmana ma charakter relacji mię-
dzy nosicielem piętna (napiętnowanym) a tym, który 
go nie posiada (tzw. normals). Zjawisko piętna jest wy-
nikiem przyjętej perspektywy społecznej i indywidu-
alnej. To społeczeństwo, grupy, instytucje itp. typują 
osoby do roli napiętnowanych. Decyduje o tym per-
spektywa społeczna. Natomiast pewne indywidual-
ne atrybuty osoby, które ona posiada przez całe życie 
lub w wybranych jego fazach, decydują o tym, że oso-
ba może zostać wytypowana do roli napiętnowanej i 
grać rolę nosiciela piętna w niektórych lub wszystkich 
sytuacjach społecznych. Możemy więc stwierdzić, że 
istnieją osoby szczególnie predestynowane, z uwa-
gi na cechy psychofizyczne, do roli napiętnowanych. 
Jednak z uwagi na relacyjny charakter zjawiska pięt-
na społecznego, napiętnowanie w niektórych interak-
cjach społecznych osoby, nie musi prowadzić do roli 
napiętnowanego w innych sytuacjach społecznych. 
Zjawisko napiętnowania ma zatem także charakter 
niestały. Potencjalnie każdy człowiek jest nosicielem 
jakiegoś piętna, które może ujawnić się w sprzyjającej 
interakcji społecznej. Piętno jest typem związku mię-
dzy atrybutem a stereotypem. Goffman ma na myśli 
„atrybut dotkliwie dyskredytujący”7, a więc piętno ma 
charakter negatywny.

Goffman wyróżnił trzy rozumienia pojęcia piętna. 
Po pierwsze, pod pojęciem piętna ujmował brzydotę 
cielesną, w tym także różne deformacje fizyczne. Po 

6  Tamże
7  E. Goffman, Piętno, op.cit.

|  Prof. nzw. dr hab. Karol Mausch, nauczyciel akademicki, 
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
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drugie, napiętnowanie wiąże się z zaburzeniami oso-
bowości, charakteru, zachowania itp., które ujawnia-
ją się w postaci chorób psychicznych, przestępczości, 
alkoholizmu, narkomanii, homoseksualizmu itp. Jako 
trzecią odmianę napiętnowania wymienia Goffman 
piętno rasy, narodowości i wyznania. Wspólną cechą 
zjawisk piętna jest deprecjonowanie osób i/lub grup 
naznaczonych. Do napiętnowania służą w społeczeń-
stwie pojęcia, takie jak: kaleka, bękart, idiota itp. Na-
piętnowanie dokonuje się też przy pomocy znaków, 
ubioru, makijażu itp.

Etykietowanie jest jedną z możliwości wpływu spo-
łecznego. Przy pomocy etykietowania ludzie oddzia-
łują na inne osoby. Ten wpływ może mieć zarówno 
charakter pozytywny, jak i negatywny, w zależności 
od treści i znaczenia pojęcia etykietującego. Mówiąc 
o pozytywnych aspektach naznaczenia społecznego 
podkreśla się takie korzyści jak: zdiagnozowanie zja-
wiska odmienności, podjęcie działań zaradczych (le-
czenie, rehabilitacja, psychoterapia, osądzenie, odizo-
lowanie w zakładzie karnym itp.), ułatwienie komu-
nikowania się między specjalistami i/lub niespecjali-
stami w sprawach osoby napiętnowanej (chorego psy-
chicznie, alkoholika, przestępcy, genialnego ucznia 
itp.), obniżenie lub nawet zlikwidowanie dysonansu 
poznawczego oraz negatywnych emocji u tych osób z 
otoczenia napiętnowanego, które nie rozpoznały po-
prawnie przyczyn dewiacyjnego zachowania się. Na-
zwanie – napiętnowanie dewiacji pozytywnych i ne-
gatywnych, ogranicza ryzyko nieadekwatnego trak-
towania ludzi przez otoczenie społeczne, zmniejsza 
traumę z powodu trafnej oceny zachowań ludzi zdia-
gnozowanych (napiętnowanych) i zwiększa prawdo-
podobieństwo skutecznego zlikwidowania dewiacji 
poprzez zastosowanie środków zaradczych.

Przypisanie ludziom etykiet powoduje, że mogą 
się oni zachowywać zgodnie z otrzymaną etykietą. Je-
śli przypisujemy komuś etykietę, np. „pracowity”, to 
będzie się on starał zachowywać jak osoba pracowi-
ta. Z kolei, jeśli nazywa się kogoś „agresywnym de-
wiantem”, to obserwuje się pojawienie się zachowań 
o zwiększonej agresji8. Etykietowanie powoduje tzw. 
dyspozycyjne autoatrybucje zgodne z treścią etykiety. 
Etykietowani zaczynają myśleć o sobie zgodnie z tre-
ścią przypisywanego im piętna i według ich rozumie-
nia tych pojęć (atrybucja wewnętrzna, globalna i nie-
kontrolowalna). 

Negatywne skutki etykietowania mogą być szcze-
gólnie widoczne w przypadku dewiacji społecznych, 
tj. u chorych psychicznie, alkoholików, narkomanów, 
przestępców itp. Etykietowanie w wielu przypadkach 
pogłębia symptomy choroby psychicznej, może ujaw-
niać nowe objawy chorobowe, obniża skuteczność 
farmakoterapii itp. Etykietowanie jest szczególnie 
skuteczne, gdy źródło etykiety jest wiarygodne, może 
nim być specjalista, np. lekarz, psycholog, sędzia itp. 

8  D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005

Etykietujący o niskiej pozycji społecznej, nie mają du-
żej mocy sprawczej, ich piętnowanie nie jest tak sku-
teczne.

Niektórzy autorzy zwracają uwagę na to, że etykie-
towanie jest czasem bardzo oczekiwane, a nawet spo-
łecznie pożądane, obniża niepokój lub lęk, prowadzi 
na porządkowania sytuacji społecznych. Zdefiniowa-
nie sytuacji nienazwanej lub określanej nieprecyzyj-
nie w protodiagnozie (diagnoza wstępna, nieprofesjo-
nalna), przynosi nieraz otoczeniu społecznemu ulgę9, 
pokazuje istotę, przyczynę określonych zjawisk, za-
chowań lub sytuacji. Pozwala także sformułować i 
podjąć środki zaradcze w przypadku zachowań nie-
typowych, dewiacyjnych. Naznaczenie prowadzi tak-
że do „wejścia w rolę” przypisaną osobie przez etykie-
towanie. Bywa jednak, że przypisana etykieta znacz-
nie przekracza treściowo problem, który dotyczy oso-
by. Osoba naznaczona może zacząć się zachowywać 
zgodnie z rolą przypisaną jej przez etykietę, mimo, 
że pierwotnie nie posiadała ona wszystkich przypisa-
nych jej przez naznaczenie symptomów. Naznaczenie 
może przyczynić się więc np. do dalszej dezorgani-
zacji psychicznej pacjentów chorych. Wielu autorów 
zwraca uwagę na negatywne dla stanu zdrowia „skut-
ki instytucjonalizacji”, które przekładają się na funk-
cjonowanie społecznego chorych psychicznie i izolo-
wanie ich od społeczeństwa (Jankowski 1972, Kowa-
lik 1989 i in.)10.

Na znaczenie jakie powoduje etykietowanie wska-
zują, m.in. badania R. D. Schwartza i J. H. Skolicka 
(1973)11. Osoby naznaczone jako przestępcy, po odby-
ciu kary pozbawienia wolności, mają nikłe szanse na 
znalezienie zatrudnienia (4%). Podobnie niskie noto-
wania u pracodawców, mimo posiadanych kwalifika-
cji zawodowych, mają osoby naznaczone jako: homo-
seksualiści, upośledzeni umysłowo chorzy psychicz-
nie itp. Napiętnowanie dokonane instytucjonalnie, 
przez ekspertów z danej dziedziny, przynosi dla ety-
kietowanej osoby negatywne skutki, podobnie jak i 
etykiety przypisywane w protodiagnozie społecznej 
przez laików. Badania A. Farina, J. Thaw, R. D. Felner i 
B. E. Hust (1976)12 pokazują, że wobec osób naznaczo-
nych piętnem „chorych psychicznie”, stosowano sil-
niejsze szoki elektryczne niż w przypadku osób nor-
malnych. 

Problematyka naznaczenia społecznego jest spo-
łecznie żywa, gdyż dotyczy szeregu relacji społecz-
nych, poczynając od codziennych kontaktów między-
ludzkich, a kończąc na sformalizowanych relacjach 
ludzi z instytucjami. Jesteśmy etykietowani przez 
całe życie, od poczęcia do śmierci, warto zatem anali-
zować zjawisko piętna i jego psychospołeczne skutki, 
gdyż nie są one dla nas obojętne. [  ]

9  H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1991.
10  Tamże
11  Tamże
12  Tamże
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W dniu 15.01.2010. r. ośmioosobowa grupa kura-
torów zawodowych dla dorosłych i rodzinnych ze 
Szczecina udała się z wizytą do Berlina celem przyj-
rzenia się pracy niemieckich kolegów. Osobą, która 
zorganizowała nasz wyjazd była Pani Dorota Csejka, 
pracownik urzędu ds. młodzieży (Jugendamt) w Ber-
linie-Pankow, która w maju 2009 r. odbyła za zgodą 
pana prezesa Jacka Szredera praktykę w I i II Zespole 
Kuratorskiej Służby Sądowej SR Szczecin – Centrum 
w Szczecinie. W ten sposób zawiązała się nić sympa-
tii, co zaowocowało naszą wyprawą. 

Sama podróż przebiegła bardzo sprawnie i mimo 
bardzo wczesnej pory wyjazdu (6.13) humory uczest-
nikom wyprawy dopisały. Na marginesie dodamy, że 
koszt biletu grupowego dla 5 osób (tzw. Brandenbur-
ger-Berlin-Ticket) to 27 euro. Mając ten bilet można ko-
rzystać również z komunikacji miejskiej w Berlinie. 
Olbrzymie to ułatwienie dla podróżujących...

Wracając jednak do meritum. W samym Berlinie 
kuratorzy ds. dorosłych rezydują w trzech siedzibach. 
My odwiedziliśmy biuro przy ul. Buschkrugallee 95 
w południowej części miasta. Jest to dość zwyczajny, 
4 - piętrowy biurowiec wybudowany w latach 70 XX 
wieku. Dominujące kolory to wszelkie odcienie sza-
rości. Żadnej ekstrawagancji, wszechobecna funk-
cjonalność i coś, co nas zaskoczyło. Stare drewniane 
okna. Pomyśleliśmy – czyżby nie mieli pieniędzy, by 
je wymienić?

Ze względu na nasz przyjazd troje niemieckich ku-
ratorów zostało oddelegowanych do tego, by przed-
stawić nam specyfikę swej pracy. Jak się okazało, naj-
młodszym z nich była Izabela Kowalska, Polka, któ-
ra mając 5 lat wyjechała z kraju ze swoimi rodzicami, 

i co dla nas było bardzo pomocne, nadal bardzo do-
brze mówi po polsku. Pracuje tam od roku. 

Spotkanie prowadził Wolfgang Eichstädter, kura-
tor z 25 letnim stażem pracy. W pierwszej części pre-
zentacji wskazał na to, że zwłaszcza ze względu na 
formę organizacji w Niemczech służba kuratorska jest 
niejednolita. W Berlinie, jako mieście - landzie, funk-
cję organu nadrzędnego nad służbą kuratorską spra-
wuje senat landu (w odróżnieniu od innych landów, 
gdzie służba podlega lokalnym rządom, czy Badenii 
– Wirtembergii, gdzie kuratorzy zostali sprywatyzo-
wani). W samym Berlinie pracuje 140 kuratorów (we 
wspomnianych 3 siedzibach). Kuratorzy urzędują w 
pojedynczych pokojach, które swym wyglądem przy-
pominają trochę pokoje terapeutów. Dyżury mają dwa 
razy w tygodniu – co ciekawe jeden od 9 do 14, a drugi 
od 14 do 19. Pytani o obciążenie wskazali, że mają po 
ok. 100 spraw i uważają, że są zbyt przeciążeni pracą. 

Jako cele służby kuratorskiej wskazano: zapobiega-
nie powrotowi do przestępstwa, dążenie do ustabili-
zowania sytuacji życiowej podopiecznych, redukowa-
nie konieczności zastosowania najcięższych kar. 

Praca kuratora składa się z kilku działów. Pierwszy 
z nich to pomoc w postępowaniu przygotowawczym. 
Ilekroć formułowany jest akt oskarżenia, kurator ma 
przeprowadzić wywiad, w którym ustala najważniej-
sze fakty dotyczące życia oskarżonego. Decydujące o 
tym, czy wywiad zostanie przeprowadzony, jest wola 
oskarżonego, który może nie zgodzić się na jego prze-
prowadzenie. Kurator może zaproponować wymiar 
kary i prognozę co do dalszego postępowania osoby, 
oraz wskazać czy zastosować środek probacyjny w po-
staci zawieszenia wykonania kary. Jak wynika z ba-

Spotkanie z niemieckimi kuratorami w Berlinie
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dań statystycznych ½ sędziów nie bierze pod uwagę 
tych wskazań, ¼ bierze, ale uważają oni, że kurato-
rzy nie powinni wkraczać w ich kompetencje (nawet 
jeśli jest to tylko propozycja), natomiast ¼ sędziów 
przychyla się do wniosków kuratorów – nie wyraża-
jąc przy tym opinii krytycznych. 

Kolejne działy pracy kuratorów to: kontrola wyko-
nywania kary ograniczenia wolności, przeprowadza-
nie wywiadów w postępowaniu wykonawczym oraz 
mediacje między sprawcami a ofiarami dot. naprawie-
nia szkody. 

Jako zasadniczą i właściwą część pracy kuratorów 
Wolfgang Eichstädter określił sprawowanie dozorów 
w przypadku kary pozbawienia wolności z zawiesze-
niem jej wykonywania. Okres próby w takim przypad-
ku trwa od 2 do 5 lat i nie może być krótszy niż sama 
orzeczona kara pozbawienia wolności. Okres dozoru 
może być krótszy niż sam okres próby. Możliwe jest 
również zastosowanie środka probacyjnego wobec 
osób osadzonych w zakładach karnych. Warunkowe 
zwolnienie przysługuje po odbyciu ½ kary, ale w prak-
tyce najczęściej jest stosowany po 2/3 kary. Ku nasze-
mu zaskoczeniu dowiedzieliśmy się, że Sąd może za-
stosować dozór kuratora po odbyciu całości kary w 
przypadku osadzonego, wobec którego sformułowano 
negatywną prognozę. Na pytanie w jaki sposób zmo-
tywować taką osobę do utrzymywania kontaktu z ku-
ratorem, uzyskaliśmy odpowiedz, że unikanie kon-
taktu z kuratorem to czyn karalny zagrożony sankcją 
do 3 lat pozbawienia wolności. 

Co nas bardzo zainteresowało, to fakt, że kurato-
rzy w Berlinie prowadzą trzy poradnie: dla ofiar prze-
stępstw (w zeszłym roku skorzystało z oferty 700 
osób), dla sprawców czynów na tle seksualnym (w ze-
szłym roku skorzystało z oferty 40 osób), dla chcących 
skorzystać z mediacji (w zeszłym roku skorzystało z 
oferty 440 osób). W poradniach powyższych pracują 
kuratorzy oraz specjaliści z danej dziedziny (zwłasz-
cza w przypadku poradni dla sprawców czynów na tle 
seksualnym). Nadto kuratorzy prowadzą programy te-
rapeutyczne dla sprawców przestępstw przeciw bez-
pieczeństwu w komunikacji oraz osób dokonujących 
kradzieży w sklepach. Bardzo ciekawa wydaje się po-
moc oferowana osobom skazanym, które mają proble-
my finansowe. Ustalono, że każda osoba trafiająca do 
zakładu karnego ma średnio 20 tys. euro długów. Po-
moc przy poradzeniu sobie z takim obciążeniem ma 
ułatwić powrót na łono społeczeństwa. 

Kuratorzy niemieccy zapytani, jak wygląda ich 
praca wskazali na to, że zasadniczą część wykonują w 
biurze. To tu spotykają się z dozorowanymi. Na dzie-
sięć kontaktów jakie mają mieć w roku z dozorowa-
nym, tylko jeden odbywa się w miejscu zamieszkania 
skazanego. Jest to zapowiedziana wizyta. Na pytanie 
jednego z polskich kuratorów: a co, jeśli skazany źle 
zachowuje się w swym środowisku i chcemy zapytać 

sąsiadów o osobę skazanego? - podczas gdy Pani Do-
rota tłumaczyła pytanie, dało się słyszeć z ust prowa-
dzącego spotkanie westchnienie: „Mein God, nein”. 
W odpowiedzi na pytanie usłyszeliśmy, że gdy runął 
mur berliński do pracy przyszło kilka osób z NRD i ich 
sposób myślenia był właśnie taki: kontrola, kontrola, 
kontrola. Wolfgang Eichstädter podkreślił, że skaza-
ny jest wolnym człowiekiem, a rolą kuratora jest uka-
zywaniu mu społecznie akceptowanych postaw ży-
ciowych – również poprzez okazywanie mu zaufa-
nia. Nadto kuratorzy często udają się do zakładów 
karnych, gdzie nawiązują kontakt ze skazanymi, co 
do których istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie 
zastosowany wobec nich środek probacyjny, oraz po-
magają dozorowanym przy załatwianiu spraw urzę-
dowych. 

Prowadzący spotkanie w tonie skargi poinformo-
wał nas, że jako urzędnicy państwowi muszą sporzą-
dzać statystyki, również po to, by uzasadnić koniecz-
ność istnienia służby kuratorskiej. Jako podstawowy 
argument przemawiający na korzyść kuratorów podał 
fakt, że dziennie koszt pobytu skazanego w zakładzie 
karnym wynosi 180 euro, natomiast koszt sprawowa-
nia dozoru przez kuratora to 7 euro. Kolejną interesu-
jąca wiadomości jest to, że 50 % dozorów zakończyło 
się pozytywnie, natomiast 70 % z tych, którzy odby-
wali karę pozbawienia wolności powraca do zakładu 
karnego. Chcielibyśmy zatrzymać się chwilę przy da-
nych dotyczących dozorów sprawowanych przez ku-
ratorów. Druga strona medalu jest wobec tego taka, że 
pozostałe 50 % dozorowych nie w pełni wywiązało się 
z obowiązków wynikających z okresu próby. Oznacza 
to, że popadli w konflikt z prawem lub nie podjęli np. 
wskazanej terapii. Wydaje się nam, że należy postrze-
gać te dane jako dowód na to (skoro zwraca się na to 
uwagę), że w systemie niemieckim przykłada się wagę 
do elementu kontroli – tylko akcenty są rozłożone zu-
pełnie inaczej. Priorytetem jest pomoc dozorowanym. 
Broń Boże nie chcę powiedzieć, że polscy kuratorzy 
nie chcą pomagać swym podopiecznym. Odnieśliśmy 
wrażenie, że kuratorzy w Berlinie mają znacznie wię-
cej możliwości niesienia rzeczywistej pomocy pod-
opiecznym, choćby w prowadzonych przez nich po-
radniach. Na ile jest to kwestia zamożności tamtej-
szego społeczeństwa i hojności władz, a na ile filozo-
fia tamtejszego systemu? Prawda zapewne leży gdzieś 
pośrodku. Z drugiej zaś strony jak sobie przypomni-
my ich stare, drewniane okna to myślę, że tam inwe-
stuje się w pierwszym rzędzie w infrastrukturę ma-
jącą służyć społeczeństwu. Nie tylko skazanym, ale 
też ofiarom przestępstw. A sami kuratorzy wcale nie 
wyglądają na przygnębionych z powodu tych okien. 
Z tego co mówili, rekompensują im to ich zarobki. Że-
gnając się naszymi gospodarzami, zaprosiliśmy ich do 
nawiązania stałego kontaktu i wyraziliśmy chęć gosz-
czenia ich w Szczecinie. Co ciekawe mimo bliskości, 
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Jesteśmy w Europie!
Z dniem 5 grudnia 2009 roku Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Szczecinie przystąpiła do Europejskiej 
Federacji Samorządów Prawniczych (The Federation 
of European Bars – FBE).

 
Organizacja i jej cele

FBE (Europejska Federacja Samorządów Prawni-
czych) to organizacja powstała 23 maja 1992 roku w Bar-
celonie jako sukcesor Konferencji Głównych Samorzą-
dów Prawniczych Europy, rozpoczętej 27 czerwca 1986 
r. w Paryżu przez Samorządy Prawnicze: Amsterda-
mu, Barcelony, Brukseli, Genewy, Mediolanu, Paryża i 
Frankfurtu wraz z Prawnikami Portugalskimi, do któ-
rych niewiele później dołączyła Adwokatura Krakowa. 

Siedzibą Europejskiej Federacji Samorządów Praw-
niczych jest Strasbourg. Obok siedziby we Francji 
funkcjonuje jeszcze Sekretariat w Barcelonie.

FBE jest organizacją non-profit otwartą dla wszyst-
kich organizacji prawniczych powstałych w pań-
stwach członkowskich Rady Europy. Samorządami 
Prawniczymi spełniającymi niezbędne warunki są na-
rodowe, regionalne i lokalne samorządy, w zależności 
od odpowiedniej organizacji zawodu, pochodzące z 
każdego państwa członkowskiego Rady Europy.
Zgodnie z treścią Statutu FBE za swoje cele uznaje: 
- łączenie Samorządów Prawniczych państw człon-
kowskich Rady Europy w celu wspólnych działań przy 
zachowaniu ich autonomii i niezależności, 
- stworzenie stałego wzajemnego kontaktu Członkow-
skich Samorządów, głównie przez organizację okreso-
wych spotkań, 
- reprezentowanie zawodu prawnika przed instytucja-
mi europejskimi, 
- promowanie supremacji prawa, niezależności wymia-
ru sprawiedliwości, prawa do procesu i prawa człowieka, 
- promowanie harmonizacji zawodu w Europie, zarów-
no w praktykowaniu jak i etyce zawodowej, ze szcze-
gólnym poszanowaniem niezależności, przywilejów 
zawodowych, form organizacji zawodowej, kontroli 
prawnej, szkoleń, wynagrodzenia, ubezpieczenia, 
- zapewnianie wymiany prawników z innych konty-
nentów ze szczególnym uwzględnieniem Samorządów 
Prawniczych basenu Morza Śródziemnego, 
- zapewnianie odpowiedniego poziomu zawodu i tech-
nicznej kompetencji prawników oraz czuwanie nad 
harmonizacją specjalizacji, 
- promowanie wymiany i kontaktów szkoleniowych 
dla młodych prawników, 
- zapewnianie wszelkich informacji i pomocy by polep-
szyć warunki wykonywania zawodu prawnika, szcze-
gólnie w zakresie doradztwa i obrony lecz także w za-
kresie ochrony zasad zawodowych i zapewnienia obro-
ny przed jakąkolwiek polityczną, ekonomiczną i są-
downiczą władzą,

żaden z naszych miłych gospodarzy nigdy nie był 
w naszym mieście. 

Ponieważ czas naglił, udaliśmy się szybko na 
pobliską stację U - Bahnu, by po dwóch przesiad-
kach znaleźć się w północnej dzielnicy Berlina – 
w Pankow. Trzeba przyznać, iż wewnętrzna ko-
munikacja w Berlinie jest zorganizowana perfek-
cyjnie i w tym kilkumilionowym mieście traci 
się naprawdę niewiele czasu na podróżowanie i 
przemieszczanie się w wybrane jego rejony. To w 
Pankow pracuje nasza miła przewodniczka, pani 
Dorota Csejka, która zabrała nas do organiza-
cji pozarządowej Pfefferwerk Stadtkultur GmbH 
„Soziales Training”, której siedziba znajduje się 
w niepozornym budynku przy Műhlenstrasse 21, 
13187 Berlin. Przywitała nas tam serdecznie pani 
Jutta Roggman, która oprowadziła po wszystkich 
pomieszczeniach: sali terapeutycznej, części ku-
chennej, biurowej oraz służących do pierwszego 
kontaktu z rodzicami i ich dziećmi, skierowany-
mi do odbycia terapii. Do dyspozycji młodzieży 
jest stół bilardowy, istnieje możliwość gry w ping-
ponga. Zachwycił nas pokój z wielkimi szafami, 
w których zgromadzony był sprzęt turystyczny 
(namioty, śpiwory itd.), zaś na ścianach pięknie 
prezentowały się rowery, na których młodzież od-
bywała rajdy. Z zazdrością obejrzeliśmy tam wiel-
kie zdjęcia z wypraw na Kaukaz i do Norwegii. 

Pani Jutta Roggman opowiedziała nam, czym 
zajmuje się jej placówka. Trafiają tam mianowicie 
młodzi ludzie, którym potrzebna jest pomoc tera-
peutyczna i którzy weszli w konflikt z prawem. 
Osoby te kierowane są do ośrodka przez Sąd. 
Około setki rocznie. Zajęcia prowadzone są w 
grupach. Jedna grupa liczy około 7-9 uczestników 
z różnymi problemami (sprawcy przemocy szkol-
nej, niechodzący do szkoły itd.). Podzieleni są oni 
na zespoły, w których wdrażana jest np. indywi-
dualna terapia. Zdecydowanie częściej trafiają tu 
młodzi chłopcy, ale zdarzają się również dziew-
częta. Na terapię składa się 16 spotkań. Jedno spo-
tkanie w tygodniu, które trwa 4 godziny. W tym 
czasie młodzież  uczestniczy w zajęciach dot. np. 
rodziny, odpowiedzialności czy przemocy. Każ-
dy z uczestników jest oceniany w skali od 0 do 5. 
Średnia ocena 3,0 i powyżej daje szansę ukończe-
nia z pozytywnym wynikiem terapię w omawia-
nej organizacji. 

Z wielkim żalem, a zarazem nadzieją na ry-
chłe spotkanie w Szczecinie z kuratorami berliń-
skimi i Panią Dorotą udaliśmy się komunikacją 
pod i naziemną do centrum Berlina. Nieco przy-
gnębieni i zmęczeni wsiedliśmy do pociągu i wró-
ciliśmy do naszej polskiej rzeczywistości. Czy ta 
wizyta zaowocuje czymś ważnym? Czas pokaże. 
My już wiemy, że warto zmieniać i wierzymy, że 
kiedyś nam się to uda. [  ]

Barbara Paczewska, Aleksander Cywiński
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- wymienianie informacji pomiędzy Członkowskimi 
organizacjami na temat praktyki, problemów i zmian 
w regulacjach dotyczących zawodu w ich krajach oraz 
zapewniać wzajemną pomoc w razie potrzeby.

Organy i sposób działania

Organy FBE to Zgromadzenie Ogólne i Prezydium 
(Składające się z Prezydenta, Pierwszego Wiceprezy-
denta lub Prezydenta elekta, Drugiego Wiceprezyden-
ta, Sekretarza Generalnego, Skarbnika). Aktualnie Pre-
zydentem jest Michel Benichou z Izby Adwokackiej w 
Grenoble. 

Ponadto w ramach Federacji działają stałe tematycz-
ne komisje techniczne zajmujące się: prawami człowie-
ka, dostępem do sądów, etyką, szkoleniami zawodowy-
mi, ubezpieczeniami zawodów prawniczych, współ-
pracą z Samorządami Prawniczymi z Europy Wschod-
niej, współpracą z Samorządami Prawniczymi Basenu 
Morza Śródziemnego. W ramach organizacji funkcjo-
nują również komisje doraźne. 

Dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego organi-
zowane są kongresy, na których spotykają się przed-
stawiciele wszystkich samorządów będących członka-
mi Organizacji. Kongresy te organizowane są przez po-
szczególne samorządy będące członkami FBE, za każ-
dym razem w innym mieście. Jedno ze spotkań za-
wsze połączone jest z obradami Zgromadzenia Ogólne-
go. Każdy kongres jest prowadzony pod określonym te-
matem przewodnim. Najbliższy, zaplanowany na maj 
2010 w Aix-en-Provence poświęcony będzie zagadnie-
niu zasadności modernizowania zawodu adwokata i 
samorządów prawniczych w kontekście zmieniającej 
się rzeczywistości gospodarczej.

Niezależnie od spotkań wynikających z uczestnic-
twa w kongresach, przez cały rok w trakcie sesji robo-
czych prowadzone są prace poszczególnych komisji te-
matycznych działających w ramach Organizacji.

Korzyści z uczestnictwa

Konsekwencją funkcjonowania przez prawnika w 
szeroko pojętym obrocie gospodarczym z zagranicą, 
zwłaszcza w obrębie wolnego rynku Wspólnot Europej-
skich, jest możliwość nawiązania kontaktów z prawni-
kami spoza Polski (w minionych dekadach poza okre-
ślonymi branżami kontakty takie występowały w zni-
komym stopniu). Środowiska prawnicze państw „sta-
rej Europy” są w bardzo wysokim stopniu zintegrowa-
ne ze sobą. Wydaje się, że ma to miejsce z racji rozwi-
niętego od długiego czasu obrotu gospodarczego po-
między tymi państwami. Często ta integracja przebie-
ga w sposób zinstytucjonalizowany, a mianowicie po-
przez uczestnictwo w międzynarodowych organiza-
cjach prawniczych, których w samej tylko Europie jest 
kilkanaście. FBE do której przystąpiła OIRP w Szczeci-
nie, należy do najbardziej prestiżowych, największych 
i najprężniej działających organizacji prawniczych. w 
Europie. Aktywne członkostwo w tej Organizacji może 

stworzyć nie tylko możliwość integracji z europejskim 
środowiskiem prawniczym, ale także uzyskanie czyn-
nego wpływu na funkcjonowanie tego środowiska.

Przynależność do Europejskiej Federacji Samorzą-
dów Prawniczych stwarza samorządom członkowskim 
spektrum realnych i potencjalnych możliwości. Wśród 
nich z pewnością można wymienić:
- udział w dyskusji i ustalaniu wspólnego stanowiska 
w bieżących problemach zrzeszonych prawników oraz 
lobbowanie na ich rzecz, zarówno w krajowych insty-
tucjach prawotwórczych, jak i na forum międzynaro-
dowym, 
- czuwanie nad przestrzeganiem niezależności po-
szczególnych samorządów prawniczych oraz reagowa-
nie w przypadku naruszenia ich praw, 
- wzajemną wymianę informacji i doświadczeń dotyczą-
cych praktyki zawodowej w poszczególnych krajach, 
- wymianę informacji dotyczących zmian w regula-
cjach zawodu prawnika w krajach poszczególnych sa-
morządów oraz zapewnienie pomocy w razie potrzeby, 
- wzajemną pomoc w zapewnieniu obsługi prawnej w 
przypadku konieczności prowadzenia spraw na teryto-
rium innego samorządu członkowskiego, 
- propagowanie zasad etyki zawodowej prawników w 
każdym aspekcie ich pracy, dbanie o wysokie standar-
dy wykonywanego zawodu, m.in. poprzez organizację 
szkoleń (konferencji), 
- możliwość nawiązania kontaktów z wybranymi izba-
mi i prowadzenia regularnej wymiany radców/adwo-
katów i/lub aplikantów,
- działanie na rzecz pozyskiwania nowych członków 
Federacji również spoza obszaru państw członkow-
skich Rady Europy oraz aktywne wspieranie w dosto-
sowywaniu ich ustawodawstwa do standardów samo-
rządów zrzeszonych.

Zainteresowanym informacjami na temat FBE pole-
cam stronę internetową Organizacji: www.fbe.org.

Paweł Szcześniewski
radca prawny



Rychu i Zdzichu, czy ustawodawca?
Czasem w uzasadnieniu wyroku sędzia odwołuje się do 

„woli ustawodawcy”, „myśli ustawodawcy” lub zamierzeń, 
którym ów ustawodawca podporządkował dany przepis 
prawa. Ustawodawca jest bytem, który kształtuje porządek 
prawny. Jego działanie jest nie tylko usprawiedliwieniem 
formy tego porządku, ale jako szczególny abstrakt daje gwa-
rancję racji wszelkim przepisom prawa. Przecież już stu-
dentom prawa, a później aplikantom wpajamy pojęcie i ze-
spół przymiotów „racjonalnego ustawodawcy”. 

W pewnym ciągu czynności sędziowie na salach roz-
praw realizują wolę ustawodawcy, na przykład orzekając 
kary za coś, co według ustawodawcy jest czynem zabronio-
nym. Podobnie w prawie cywilnym: obywatel osiągnie tyle 
i na tyle pozwoli mu sędzia, ile ustawodawca przyznaje oby-
watelowi wolności i prywatności, ważniejszej niż prawo pu-
bliczne. 

Ostatnia afera na szczytach polityki, nazwana gazetowo 
„aferą hazardową” powinna prawnikowi przywołać pyta-
nie o tożsamość owego abstraktu, którego myśl wdraża Wy-
soka Izba w postaci ustaw. Wprost trzeba zapytać: kim jest 
podmiot, który dziś każe sędziom karać obywatela za to, a 
jutro za tamto, orzekać według takich lub innych reguł? Z 
„poetyki” upublicznionych w mediach rozmów bohaterów 
afery hazardowej wynika, iż to osoby dość pospolitej pro-
weniencji i nie kryjące swoich materialnych zainteresowań 
miały ambicję kształtować myśl ustawodawcy. Bez zażeno-
wania pośredniczyli w tym pewni politycy, którzy - jak wi-
dać - działalność propaństwową kojarzyli z wysłuchiwa-
niem oczekiwań różnych Rychów i Ździchów. I jeśli tak 
było, to każdy prawnik wrażliwy na byle jaką kondycję na-
szego świata polityki powinien rozważyć dwa zagadnienia:

Po pierwsze – w co nas wciągają politycy i ich „dzieła” 
powstające z tak niskich pobudek? Czy wykonując ślepo 
myśli w nich zawarte nie doświadczamy czasem naszych 
obywateli jakąś improwizowaną mieszanką norm, które nie 
wynikają z racji stanu, ale z oczekiwań przyjaciół i znajo-
mych niektórych naszych polityków? A jeśli tak bywa, to 
czy nie trzeba wrócić do zadawnionego pytania, czy sędzia 
na sali rozpraw nie powinien w większym zakresie baczyć, 
czy pewne normatywne „półprodukty” są aby zgodne z po-
rządkiem wyższym - na przykład tym wyznaczanym przez 
Konstytucję. Wydaje mi się bowiem, że jest to akt prawny 
będący zapisem racji najwyższych, na które lobbyści nie 
mieli wpływu.

I druga sprawa - czy jakakolwiek większość polityczna, 
która ma w swoim zapleczu popleczników różnych Rychów 
od afer podobnych aferze hazardowej, posiada w ogóle legi-
tymację społeczną, polityczną, czy moralną żeby ochoczo 
brać się za „dziejowe” reformy wymiaru sprawiedliwości, 
kształtu sądownictwa i korporacji prawniczych? Moim zda-
niem wątpliwe jest posiadanie takiej legitymacji, bo skąd 
wiemy, czy tym razem reformy dyktuje racja stanu, a nie 
inne racje, z gatunku tych niskich i najniższych?

Żartobliwe powiedzenie mówi, że koneserzy kiełbasy 
i prawa nie powinni być obecni przy ich produkcji. Szko-
puł w tym, czy prawo zamówione na telefon przez znajo-
mego polityka, czy też prawo zaaranżowane przez zaintere-
sowanego osobistymi korzyściami lobbystę, to w ogóle pra-
wo i czy możemy mówić, że jest ono tworem i myślą Usta-
wodawcy?

Grzegorz Szacoń
Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie

Dokonano już tylu porównań i analiz. Postawiono 
już tyle prognoz co do mody i pogody, sytuacji gospo-
darczej i postępu naukowego. Zastanawiając się nad 
tym, czy da się coś wywieść z porównania go z rokiem 
1910, doszedłem do wniosku, że chyba nie, ale postano-
wiłem spróbować.

Analizując sytuację międzynarodową i politykę na-
leżałoby uznać rok 1910 za spokojny. Wprawdzie Japo-
nia dokonała najazdu na Koreę (24 czerwca) i rozpoczę-
ła jej okupację, zaś w dniu 25 maja wojska francuskie 
rozpoczęły okupację południowej części Maroka, do 
tego należałoby doliczyć jeszcze dwie rewolucje (w Ni-
karagui i Portugalii), i to byłoby tyle.

Rewolucja w Nikaragui wybuchła 20 maja - inter-
weniowała amerykańska piechota morska. Wkrocze-
nia tego dokonano na podstawie doktryny H. Tafta i T. 
Roosevelta, dotyczącej południowej i środkowej Ame-
ryki, iż wszędzie tam, gdzie zapanował polityczny nie-
pokój, Amerykanie mają prawo interweniować z uwa-
gi na potrzebę zapewnienia ochrony praw amerykań-
skich obywateli.

W Portugalii 4 października w wyniku spisku czę-
ści wojska, tajnych stowarzyszeń Carbonaria oraz ma-
sonerii obalono monarchię. Następnego dnia prokla-
mowano republikę zaś 17 października tymczasowy 
rząd pod przewodnictwem Teofila Braga (profesor lite-
ratury na Uniwersytecie w Lizbonie) zniósł tytuły szla-
checkie i skazał na wygnanie króla Manuela II wraz z 
rodziną. 

W 1910 roku nie obyło się oczywiście bez katastrof i 
interwencji żywiołów, ale i one nie wystąpiły ze szcze-
gólną zajadłością. W dniu 20 stycznia połowa Francji, 
w tym także Paryż, znalazły się pod wodą. Powodzia-
nie otrzymali pomoc ze strony społeczności między-
narodowej i Czerwonego Krzyża. 19 marca parlament 
uchwalił ustawę umożliwiającą powodzianom uzyska-
nie 5-cio letnich nieoprocentowanych pożyczek na od-
budowę swych siedzib.

6 maja w trzęsieniu ziemi w Kostaryce zginęło 500 
osób. 15 sierpnia monstrualny tajfun nawiedził Japo-
nię. W wyniku powodzi zniszczeniu uległo ponad 400 
tys. domów, zginęło 800 osób.

Na dalekim wschodzie 7 grudnia dżuma płucna 
przybrała formę epidemii, dając się we znaki szczegól-
nie Mongolii i Mandżurii.

W tamtych czasach poszczególnymi państwami 
wstrząsały strajki. Na początku roku 1910 ogłoszono 
dane o strajkach w roku poprzedzającym. Wynika z 
nich, że w 1909 r. przez Niemcy przeszło 3328 strajków, 
przez Francję 1309, przez Austrię 1083 zaś przez Wiel-
ką Brytanię 486.

17 sierpnia w Warszawie strajkowało ponad 20 ty-
sięcy szewców. Na początku sierpnia rozpoczął się w 
Warszawie strajk konduktorów i motorniczych komu-
nikacji miejskiej na tle zatargu a dyrekcją o warunki 
pracy i płacy. Władze aresztowały 299 osób, które do-
prowadzano pod konwojem do pracy. Wyglądało to w 
ten sposób, że z obu stron prowadzącego pojazd motor-
niczego stali uzbrojeni żandarmi rosyjscy, a na tylnej 
platformie żołnierz z karabinem pilnował konduktora. 



Z czasem liczba aresztowanych i przymuszanych w ten 
sposób do pracy doszła do 500. Warszawiacy, solidary-
zując się ze strajkującymi, zaczęli bojkotować tramwa-
je, co przyczyniło się do szybszego zakończenia straj-
ku i uregulowania spornych spraw w ciągu kilkunastu 
dni.

2 października w Wielkiej Brytanii zamknięto 700 
przędzalni oraz zwolniono kilkaset tysięcy osób (w sa-
mym Lancastershire - 150 tysięcy).

Strajkowali górnicy walijscy. Od 7 listopada nasile-
niu uległy starcia strajkujących z policją. W ciągu tygo-
dnia górnicy uzyskali podwyżkę wynagrodzeń i strajk 
zakończył się.

W dniu 12 października kolejarze północnej Fran-
cji zaprzestali pracy domagając się poprawy warun-
ków pracy. Po tygodniu do strajku przyłączyli się wszy-
scy kolejarze. Premier Aristide Briand podjął decyzję o 
wcieleniu do wojska wszystkich kolejarzy zdolnych do 
służby, co po niewielkich starciach ulicznych i manife-
stacjach doprowadziło do zakończenia strajku.

Nie istniało w tym czasie państwo polskie. Tożsa-
mość Polaków w największym stopniu podtrzymy-
wała literatura. W 1910 r. ukazało się szereg znaczą-
cych dzieł naszej literatury: zbiór nowel E. Orzeszko-
wej „Gloria Victis”, „Dzieje jednego pocisku” - Andrzeja 
Struga , „Wiry” - H. Sienkiewicza, pięciotomowy zbiór 
nowel Kazimierza Przerwy - Tetmajera – „Na skalnym 
Podhalu”, poemat epicki M. Konopnickiej – „Pan Bal-
cer w Brazylii”. Jednocześnie „Kurier Warszawski” dru-
kował w odcinkach „W pustyni i w puszczy” - H. Sien-
kiewicza.

Na 14 lipca przypadły uroczyste obchody 500-lecia 
zwycięstwa grunwaldzkiego. Z tej okazji Maria Konop-
nicka napisała „Rotę”, do której muzykę skomponował 
Stanisław Niewiadomski. J. Paderewski ufundował po-
mnik grunwaldzki wykonany przez Antoniego Wiwul-
skiego. Jego uroczyste odsłonięcie było w Krakowie pa-
triotyczną manifestacją 30 tys. Osób, a udział w niej de-
legacji zagranicznych przypomniał światu sprawę pol-
ską. Nieco wcześniej, to jest 27 czerwca Kongres Polo-
nii USA zażądał przywrócenia Polsce niepodległości.

Inną wymowę miało otwarcie zamku poznańskie-
go 20 sierpnia. Otwarcia tego dokonał cesarz Wilhelm 
II, który przy tej okazji powiedział: „Niechaj na widok 
tej budowli każdy pamięta , że stanowi ona symbol pa-
triotycznej troski, jaką okazuję tej niemieckiej prowin-
cji, która rozkwitła tak bardzo pod berłem mego rodu”.

Michał Drzymała we wsi Podgrowice nabył parcelę, 
jednakże policja odmówiła mu zgody na postawienie 
domu. Na przekór władzy kupił wóz cyrkowy i w nim 

zamieszkał. Po 5 latach sąd nakazał Drzymale usunię-
cie wozu, wówczas zamieszkał on w jamie wykopanej 
w ziemi. W 1910 r. po latach szykan zmuszono go do 
sprzedania parceli. 

W grudniu powstał legalny Związek Strzelecki. 
Składał się z dwóch członów organizacyjnych: Związ-
ku Strzeleckiego we Lwowie - kierował nim Włady-
sław Sikorski i Towarzystwa Strzelec w Krakowie - kie-
rowanego przez Józefa Piłsudskiego. Ciekawostka: z 
tych dwóch największych miast ówczesnej Galicji by-
najmniej nie Kraków był najludniejszy - liczył on wte-
dy 151,8 tys. mieszkańców, podczas gdy Lwów - 206,5 
tysiąca. Według przynależności religijnej we Lwowie 
było 49,2% rzymskich katolików, 27,5% wyznania moj-
żeszowego, 16,7% grekokatolików, zaś resztę stanowili 
prawosławni, ewangelicy i inni.

Władze austriackie zezwoliły na po-
wstanie Związku Strzeleckiego, zainte-
resowane przysposobieniem wojsko-
wym młodzieży polskiej na wypadek 
przewidywanego konfliktu z Rosją.

4 czerwca Reichstag zezwolił na 
kremację zwłok ludzkich wbrew 
głosom katolików - części posłów 
konserwatystów oraz posłów 
polskich (w Reichstagu tej ka-
dencji Polacy mieli 20 man-
datów).

W 1910 r. niemal cały 
świat czekał na pokaza-
nie się (po raz pierw-
szy od 1835 r.) komety 
Halleya. Wielu jasno-
widzów z Wiednia 
przepowiedziało 
na ten dzień ko-
niec świata. Wie-
deńczycy wpa-
dli w popłoch 
i masowo 

Jaki będzie ten rok 2010?
| Marian Szabo, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie w stanie spoczynku
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uciekali z miasta, lekkim trzęsieniem ziemi utwierdze-
ni w przekonaniu co do końca świata. Na ziemiach pol-
skich dzień 11 maja upłynął spokojnie, gdyż z powodu 
stanu nieba kometa nie była widoczna.

Rozpowszechnione już radio zaczyna pełnić ogrom-
ną rolę w kulturze. 1 stycznia można było usłyszeć w 
nim śpiew Enrico Caruso ze sceny Metropolitan Opera, 
natomiast w dniu 13 stycznia radio transmitowało ope-
rę „Pajace” również z udziałem Enrico Caruso. Wspo-
mniany E. Caruso, niezwykle modny wówczas tenor, 
w kwietniu występował z ogromnym powodzeniem w 
Paryżu w „Aidzie” i „Manon Lescaut”. Jego wielka ka-
riera rozpoczęła się w tym mieście w 1904 r. występem 
w „Rigoletto”. Wówczas Arturo Toscanini powiedział 
o nim: „Jeśli ten neapolitańczyk będzie nadal tak śpie-
wał to usłyszy o nim cały świat”. Ci dwaj panowie czę-
sto spotykali się w gmachach operowych, w tym tak-
że w 1910 r. m.in. 10 grudnia w Nowym Jorku na świa-
towej premierze Giacomo Pucinniego „Dziewczyna ze 
złotego Zachodu” (obecnie przyjęła się nazwa „Dziew-
czę z Zachodu”, którą dyrygował Toscanini, zaś Caru-
so śpiewał rolę Dicka Johnsona. Dla nas Polaków istot-
ne jest, że w przedstawieniu tym partię Ashby’ego śpie-
wał Adam Didur. Jeśli Państwo pozwolicie na kolejny 
wtręt, to powiem, że istniał spór co do tego, kto jest naj-
wspanialszym basem: Szalapin czy Didur. Spór ten roz-
strzygnięty został w 1920 r. po mistrzowskim wykona-
niu przez Didura tytułowej partii w Mefistofelesie Arri-
ga Boita. Większość krytyków opowiedziała się za nim.

W Barcelonie zakończono budowę „Casa Mila” pro-
jektu Antonio Gaudiego. Ten olbrzymi mieszkaniowiec 
obfitował w kąty proste i rozwarte powodując wraże-
nie falowania bryły gmachu. To falowanie wyznaczało 
położenie i rozmieszczenie wnętrz. Mówiło się, że Gau-
di wykonuje tu prawdziwe ćwiczenia poetyckie bliższe 
snu niż rzeczywistości.

Natomiast w Wiedniu zbudowano gmach „steinem” 
projektu Adolfa Loosa, stosując po raz pierwszy beton 
zbrojony jako jedyny materiał konstrukcyjny. Ta nowa 
architektura całkowicie pozbawiona ozdób i charakte-
ryzująca się czystością linii rozpoczęła nowy styl.

W sporcie - ponieważ nie był to rok olimpijski - nie-
wiele się działo. Odnotować warto zdarzenie zapowia-
dające trwałe wejście do grona mistrzów osób o czar-
nym kolorze skóry. 4 lipca Jack Johnson, który w 1908 r. 
jako pierwszy czarnoskóry zdobył mistrzostwo świata 
w boksie, gruntował swoją pozycję zwyciężając młod-
szego o 3 lata Jima Jefrusa.

W tym spokojnym dość roku najbardziej ekstrawa-
gancka okazała się moda. Po pończosze koronkowej i 
żółtej najbardziej modne stały się fioletowe.

Szczytem mody zostały proste spódnice, tzw. spęta-
ne z kokardą na wysokości łydek, mimo, że sprawia-
ły trudności w siadaniu, podnoszeniu nogi, a zwłasz-
cza przy wsiadaniu do coraz modniejszych samocho-
dów. Modne stawały się skromniejsze materiały o wzo-

rach geometrycznych, zaś wycięcia sukien pogłębiały 
się odkrywając szyję i biust. Jeszcze bardziej odważne 
kształty przybierały kapelusze od dzwonu do pieroga.

W roku tym nie było wielu urodzin osób, które mia-
ły zdobyć sławę po latach, jeśli nie liczyć Akiro Kuro-
sawy - japońskiego reżysera i scenarzysty filmowego, 
Jeana Geneta - pisarza francuskiego, Jana Dobraczyń-
skiego - pisarza polskiego i Galiny Ułanowej - słynnej 
primabaleriny baletu rosyjskiego.

Natomiast zmarło wielu sławnych ludzi. Wśród 
nich Mark Twain (właściwie Daniel Langhorne). Ten 
człowiek ten miał niezwykle burzliwe i ciekawe życie, 
mimo to w ostatnich latach stał się rozczarowanym mi-
zantropem. Mając 22 lata pracował jako sternik statku 
na Missisipi, później poszukiwał złota w Kalifornii, pa-
rał się dziennikarstwem na Hawajach, w Europie i Pa-
lestynie. W końcu założył wydawnictwo. I to zadecydo-
wało o jego sławie pisarskiej, nie na zasadzie prostych 
następstw lecz z tego powodu, że wydawnictwo to 
szybko zbankrutowało, a powstałe długi spłacał z wy-
głaszanych wykładów oraz pisanych powieści.

6 maja zmarł na niewydolność serca Edward VII - 
syn królowej Wiktorii. Celem umożliwienia wzięcia 
udziału w pogrzebie licznym delegacjom z Europy i 
reszty świata pogrzeb przełożono na 20 maja. Na trasie 
żałobnego pochodu swego władcę żegnało ponad 100 
tysięcy Brytyjczyków. Z uwagi na dotkliwe upały sześć 
tysięcy z nich zaniemogło.

18 maja w wieku 68 lat zmarła w Grodnie Eliza 
Orzeszkowa. W dniu pogrzebu miasto było spowite 
kirem. Za trumną podążało 15 tys. ludzi. Nad grobem 
przemówiło 30 przedstawicieli różnych odłamów pol-
skiej inteligencji.

W dniu 27 maja zmarł lekarz i bakteriolog niemiecki 
Robert Koch. W 1876 r. odkrył on i opisał laseczki wą-
glika, w 1878 r. - gronkowca, w 1882 r. - zarazki gruźli-
cy zaś w 1883 r. - przecinkowca cholery. Zbadał śpiącz-
kę i jej przyczyny. W 1905 otrzymał nagrodę Nobla w 
zakresie medycyny za prace nad gruźlicą.

6 sierpnia zginął w Tatrach, spiesząc z pomocą ran-
nemu taternikowi, Klemens Bachleda - legendarny 
przewodnik i ratownik tatrzański, współzałożyciel Ta-
trzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W dniu 30 października zmarł twórca Międzynaro-
dowego Komitetu Czerwonego Krzyża - Szwajcar Hen-
ri Dunant. Był on pierwszym laureatem Pokojowej Na-
grody Nobla (w 1901 r.).

W dniu 10 listopada hrabia Lew Tołstoj opuścił swą 
posiadłość w Jasnej Polanie by - jak powiedział - pożyć 
razem z ludem i doświadczyć chłopskiego losu. Miał 82 
lata. 20 listopada wielki pisarz zmarł w Astapowie na 
stacji kolei Riazańsko - Uralskiej.

Jak uprzedzałem na wstępie, z porównania z rokiem 
1910 niewiele da się wywieść oprócz tego, że w roku, w 
który wkroczyliśmy, niewątpliwie wzrośnie znaczenie, 
nakład i prestiż „In Gremio”. [  ]



W dniu 11 lutego 2010 roku Prezes Sądu Okręgowego 
w Szczecinie Henryk Sobociński dokonał uroczystego 
otwarcia nowego budynku Sądu przy ulicy Piotra Skar-
gi, w Szczecinie.

Budynek ten, w przeszłości użytkowany przez arbitraż 
gospodarczy, został gruntownie wyremontowany i przy-
stosowany do potrzeb administracyjnych i orzeczni-
czych Wydziału I Cywilnego oraz Wydziału II Cywilne-
go Odwoławczego Sądu Okręgowego w Szczecinie. Obec-
nie parter budynku zajmują sale sądowe. Wyższe kondy-
gnacje są przeznaczone dla sekretariatów wydziałów. W 
wydzielonej części urządzone są gabinety sędziów. 

W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Prezes 
Sądu Apelacyjnego Tadeusz Julian Haczkiewicz, Pre-

zes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iusti-
tia Maciej Strączyński, sędziowie, którzy urzędować 
będą w nowej siedzibie Sądu oraz zaproszeni preze-
si sądów rejonowych, dziekani szczecińskich korpo-
racji prawniczych i przedstawiciele władz samorzą-
dowych. 

Gościem honorowym otwarcia był Minister Sprawie-
dliwości Krzysztof Kwiatkowski. W krótkim wystąpie-
niu podkreślił on znaczenie podobnych inwestycji dla 
poprawy warunków pracy w wymiarze sprawiedliwo-
ści, szczególnie w kontekście rosnącego wpływu do są-
dów powszechnych, który zamknął się w ubiegłym roku 
liczbą 12 milionów spraw.

 Grzegorz Szacoń

11 lutego 2010 roku w nowo otwartej sali konferen-
cyjnej Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Za-
chód w Szczecinie odbyło się otwarte spotkanie Mini-
stra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z sę-
dziami okręgu szczecińskiego. Spotkanie otworzył Pre-
zes Sądu Okręgowego w Szczecinie Henryk Sobociński, 
wyrażając satysfakcję z kolejnej wizyty najwyższego 
przedstawiciela ministerstwa w okręgu szczecińskim i 
możliwości bezpośredniej rozmowy.

Minister Krzysztof Kwiatkowski wstępnie podsumo-
wał wyniki sądów powszechnych w 2009 roku, zwra-
cając uwagę na zauważalny spadek zaległości oraz od-
setka tzw. spraw starych, przy jednoczesnym wzroście 
liczby spraw w pływających do sądów. Zestawienie tych 
dwóch wskaźników prowadzi – zdaniem Ministra - do 
wniosku, że sędziowie wkładali szczególny wysiłek w 
pracę, za co Krzysztof Kwiatkowski podziękował i wyra-
ził uznanie. Szczecińskie sądownictwo sytuował wyso-
ko, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność dąże-
nia do poprawy wyników pionu cywilnego.

Pytania sędziów wskazały na szerokie spektrum pro-
blemów, które oczekują na rozwiązanie. Najistotniej-
szą informacją płynącą ze spotkania było stwierdze-
nie Krzysztofa Kwiatkowskiego, że nie uznaje – w prze-
ciwieństwie do swoich poprzedników – iż etatów sę-
dziowskich jest za dużo. Minister wyraził wręcz obawę, 
że istnieje niebezpieczna tendencja do rozszerzania ko-
gnicji sądów. Stwierdził, że Ministerstwo Sprawiedli-
wości nie posiada aktualnie planów likwidacji sądów, 
w żadnej skali: ani małych, kilkuosobowych jednostek, 
ani przekształcania większych podmiotów. Odnośnie 
kontrowersyjnych projektów nowelizacji u.s.p., Krzysz-
tof Kwiatkowski przypomniał zaproszenie do rozmów 
na ten temat wystosowane dla Zarządu Stowarzyszenia 
Sędziów Polskich Iustitia. Minister potwierdził obawy o 
przyszłość kadr sądów, zwłaszcza w kontekście nietra-
fionych normatywnych kryteriów przyjmowania na sta-
nowiska asystentów sędziów i złych rozwiązań regulu-
jących funkcjonowanie Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury. W Szkole zapowiedział kontrolę i opraco-
wanie wniosków, które zażegnają niebezpieczeństwo 
luki kadrowej w sądach jaka otwiera się do 2014 roku. 

Podkreślającym życzliwość środowiska dla nowe-
go Ministra był apel jednego z sędziów o nieuleganie 
urzędniczej biurokracji i schematom myślenia spychają-
cym tradycyjnie od lat na dalszy plan istotę problemów, 
jakie są do rozwiązania w wymiarze sprawiedliwości.

Grzegorz Szacoń
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Otwarcie nowej siedziby wydziałów cywilnych 
Sądu Okręgowego w Szczecinie

Minister Sprawiedliwości rozmawia z sędziami



Orzecznictwo  
Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie
Wybór i opracowanie – 
sędzia Janusz Jaromin, rzecznik pra-
sowy Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

Orzecznictwo w zakresie 
spraw cywilnych

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 22 
kwietnia 2009r. 
sygn. akt ACa 459/08
art. 5 k.c., art.991§ 1 k.c.

Celem instytucji zachowku jest ochro-
na interesów majątkowych najbliż-
szych członków rodziny wymienio-
nych w art. 991§ 1 k.c. poprzez zapew-
nienie im niezależnie od woli spadko-
dawcy, a nawet wbrew jego woli, rosz-
czenia pieniężnego odpowiadające-
go określonemu w powołanym prze-
pisie ułamkowi wartości udziału w 
spadku, który by im przypadł przy 
dziedziczeniu ustawowym. Jednakże 
zgodnie z utrwalonym już w orzecz-
nictwie poglądem (np. uchwała SN z 
19 maja 1981r, III CZP 18/81, wyrok 
SN z 7.04.2004r IV CK 215/03) w pew-
nych szczególnych i wyjątkowych sy-
tuacjach dopuszczalne jest obniże-
nie należności z tego tytułu na pod-
stawie art. 5 k.c. przy uwzględnieniu 
zwłaszcza klauzuli zasad współży-
cia społecznego. Ma to w szczególno-
ści zastosowanie, gdy głównym skład-
nikiem majątku jest prawo do loka-
lu, które służy zaspokajaniu niezbęd-
nych potrzeb mieszkaniowych zobo-
wiązanego do zapłaty zachowku w ra-
zie braku innych możliwości do za-
spokojenia tych potrzeb oraz gdy inne 
składniki spadku nie wystarczają na 
pokrycie zobowiązania z tytułu za-
chowku.

Wyrok SA w Szczecinie 
z dnia 17 czerwca 2009r.
sygn. akt ACa 771/08
art. 442 k.c., art.445 § 1 k.c.

Termin przedawnienia roszczenia 
nierozerwalnie związany jest z usta-
leniem daty wymagalności tego rosz-
czenia – art.120 k.c. Ma to w sprawie 
o tyle istotne znaczenie, że zadość-
uczynienie należne jest za wszystkie 
cierpienia fizyczne i psychiczne, któ-
rych doznał powód: te, które odczu-
wał w przeszłości, aktualne i te, któ-
re będzie odczuwał do końca życia. 
Ustalone bowiem bezsprzecznie zo-
stało przez Sąd Okręgowy, że stan po-
woda nie rokuje poprawy. Przedaw-
nienie odnosi się do roszczeń wyma-
galnych, a w rozpoznawanej spra-
wie z przyczyn wyżej wskazanych 
wymagalność roszczeń za cierpie-
nia np. przyszłe jeszcze nie nastąpi-
ła. Zadośćuczynienie zaś ze swej isto-
ty co do zasady uwzględniać winno 
wszystkie cierpienia, jaki łączą się z 
konkretnym czynem – zaniechaniem 
zobowiązanego do zapłaty.

Orzecznictwo z zakresu 
prawa karnego

Wyrok SA w Szczecinie 
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
sygn. akt II Aka 20/09
art. 41 § 1 k.p.k.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
jak i art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., 
organy procesowe winny zachować 

obiektywny stosunek do sprawy, 
stron i uczestników postępowania. 
Konkretyzacją owej zasady w ramach 
postępowania karnego są min. przepi-
sy art. 4 k.p.k., czy przepisy dotyczące 
instytucji wyłączenia sędziego (czy to 
z mocy prawa, czy na wniosek – art. 
40-41 k.p.k.). Zarówno w sytuacji, gdy 
ten sam sędzia (ławnik) orzekł naj-
pierw o odpowiedzialności karnej 
sprawców danego czynu, a następnie 
orzekał w sprawie współsprawców 
owego czynu, jak również w sytuacji, 
gdy ten sam sędzia (ławnik) najpierw 
orzekł o odpowiedzialności karnej 
jednych sprawców czynów, a następ-
nie orzekał w innej sprawie innych 
sprawców, wprawdzie nietożsamych 
czynów z czynami już osądzonymi, 
ale ściśle z nimi powiązanymi, roz-
strzygnięcie co do których wymagało 
oceny w zasadzie tego samego mate-
riału dowodowego, dochodzi do rażą-
cej obrazy przepisów art. 41 § 1 k.p.k. 
Jednocześnie przez współsprawcę w 
tej sytuacji należy rozumieć zarów-
no współsprawcę sensu stricto, jak 
i współsprawcę sensu largo (podże-
gacz, pomocnik).

Zasługiwały zatem na uwzględnie-
nie zarzuty obrazy treści art. 41 § 1 
k.p.k., które w realiach sprawy mu-
siały mieć wpływ na treść orzeczenia 
(nie sposób racjonalnie podważyć ar-
gumentu, że Sąd orzekając we wcze-
śniejszych wyrokach, w tym samym 
lub częściowo w tym samym składzie, 
co do czynów współsprawców lub 
czynów ściśle powiązanych z czyna-
mi zarzucanymi oskarżonym wystę-
pującym w przedmiotowej sprawie, 
nie był niejako związany poczynio-
nymi wcześniej ustaleniami i oceną 
dowodów) podniesione w apelacjach 



obrońców oskarżonych, co skutkowa-
ło uchyleniem w stosunku do nich wy-
roku w części skazującej i przekaza-
niem sprawy w tym zakre\sie do po-
nownego rozpoznania.

Wyrok SA w Szczecinie 
z dnia 30 kwietnia 2009r.
sygn. akt II Aka 43/09
art. 8 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lutego 1991r. 
ustawy o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność 
na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, 
poz. 149 ze zm.), art. 555 k.p.k.

Nowela z 19 września 2007 r. do usta-
wy „lutowej” (Dz. U. Nr 191, poz. 1372) 
daje uprawnienia do dochodzenia od-
szkodowania z mocy art. 8 ust. 4 usta-
wy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu 
za nieważne orzeczeń wydanych wo-
bec osób represjonowanych za dzia-
łalność na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 
149 ze zm.), pomimo że represjono-
wany nie zrealizował w przeszłości 
uprawnienia do dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych, jakie dawa-
ły mu stosowne przepisy kodeksu po-
stępowania karnego. 

Niezgłoszenie roszczenia w terminie 
wskazanym w art. 555 k.p.k. nie powo-
duje wygaśnięcia („utraty”) roszczenia 
i nie zamyka drogi do jego dochodze-
nia. Sąd obecnie nie może uwzględ-
nić przedawnienia z urzędu. Może to 
uczynić dopiero i jedynie na zarzut 
przedawnienia podniesiony przez pro-
kuratora, a i to tylko w sytuacji, gdy 
ten zarzut nie będzie sprzeczny z za-
sadami współżycia społecznego.

Postanowienie SA w Szczecinie 
z dnia 4 listopada 2009r.
sygn. akt II AKz 341/09
art. 345§ 1 k.p.k., art. 52e ust. 3 
i 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1
997 roku o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
olskiemu (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2007r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.)

Celem przygotowania postępowa-
nia lustracyjnego winno być ustale-
nie, czy rzeczywiście zostało złożone 

oświadczenie lustracyjne niezgodne z 
prawdą, wszechstronne wyjaśnienie 
okoliczności sprawy, w tym zebranie, 
zabezpieczenie i utrwalenie dowodów 
dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie spra-
wy nastąpiło na pierwszej rozprawie 
głównej. Nieprzeprowadzenie w po-
stępowaniu przygotowawczym dowo-
du z opinii sądowo-psychiatrycznej w 
wypadku, gdy na podstawie ujawnio-
nych okoliczności zachodzi uzasad-
niona wątpliwość co do poczytalności 
sprawcy uznać zatem należy za istot-
ny brak tego postępowania. Podobnie 
niezaznajomienie osoby lustrowanej, 
czy też wadliwego jej zaznajomienia 
ze zgromadzonym w toku postępowa-
nia materiałem dowodowym, a także, 
pozbawienie tej osoby prawa do złoże-
nia wniosków dowodowych stanowi 
istotne uchybienie tego postępowania.

Orzeczenia z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych

Wyrok SA w Szczecinie 
z dnia 4 czerwca 2009r. 
sygn. akt III AUa 36/09
art. 111 ust. l ustawy z dnia 1
7 grudnia 1998 roku o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
 Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.)

Wskutek apelacji ubezpieczonej Sąd 
Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 
k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok oraz 
poprzedzającą go decyzję i orzekając 
co do istoty sprawy przyznał ubezpie-
czonej prawo do przeliczenia podsta-
wy wymiaru emerytury w ten sposób, 
że wskaźnik wysokości podstawy wy-
miaru wynosi 55,99%.

Wysokość wynagrodzenia, które-
go pochodną jest podstawa wymia-
ru składki na ubezpieczenie społecz-
ne, co do zasady nie może być wyli-
czana hipotetycznie, w szczególności 
w oparciu o wysokość wynagrodzenia 
uzyskiwanego przez współpracow-
ników, chyba że przy uwzględnieniu 
całokształtu okoliczności konkretnej 
sprawy, kiedy to współpracujące oso-
by zatrudnione są w tym samym cza-
sie i w tym samym zakładzie pracy, w 
tym samym zespole produkcyjnym, 
na tożsamym stanowisku, według toż-
samych warunków płacowych oraz 

dysponują dowodami w postaci doku-
mentów, w których znajdują się wpi-
sy o wysokości otrzymywanego wyna-
grodzenia, dopuszczalne jest uznanie, 
że ubezpieczony uzyskiwał wynagro-
dzenie co najmniej w takiej wysoko-
ści, jaka wynika z dokumentacji pła-
cowej osoby współpracującej.

Wyrok SA w Szczecinie 
z dnia 4 czerwca 2009r. 
sygn. akt III AUa 248/09
art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2004r. 
Nr 39, poz. 353 ze zm.) 

Sąd Apelacyjny nie podzielił argumen-
tów organu rentowego i oddalił apela-
cję. Kwestią wymagającą rozstrzygnię-
cia było zagadnienie prawne dotyczą-
ce możliwości wliczenia do podstawy 
wymiaru emerytury wypłat z fundu-
szu premiowego wypłaconych ubezpie-
czonemu w związku z zatrudnieniem 
w Kombinacie Państwowych Gospo-
darstw Rolnych w okresie od 1975-1976.

Stałe premie, bez cech uznaniowo-
ści, wypłacane periodycznie pracow-
nikom Państwowych Gospodarstw 
Rolnych w latach 1975-1976 należy 
przyjąć do ustalenia podstawy wy-
miaru świadczenia, albowiem należa-
ło od nich opłacać składki na ubezpie-
czenie społeczne, jako od składników 
wynagrodzenia wypłacanych z oso-
bowego funduszu płac, w rozumieniu 
§ 18 i § 3 pkt1 rozporządzenia Prze-
wodniczącego Komitetu Pracy i Płac z 
19 sierpnia 1968 r. (Dz. U. nr 35, poz. 
246) w zw. z § 2 i § 7 ust. 1 pkt 1 lit. 
d Uchwały Nr 103 Rady Ministrów z 
25 maja 1971 r., w sprawie składników 
funduszu płac i pozostałych wynagro-
dzeń z tytułu pracy w jednostkach go-
spodarki uspołecznionej (M.P. 1971, 
Nr 31, poz. 196) nie jest obojętne dla 
oceny okoliczności sprawy, że tak też 
te przepisy rozumiał ówcześnie pra-
codawca i w konsekwencji rozliczał 
składki emerytalne, natomiast ubez-
pieczony – bez naruszenia konstytu-
cyjnej zasady zaufanie obywatela do 
państwa i prawa – nie może ponosić 
konsekwencji wynikających z aktu-
alnej zmiany przyjętej linii interpre-
tacyjnej ówcześnie obowiązujących 
przepisów. [  ]
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W szczecińskim oddziale Instytutu Pamięci Naro-
dowej trwają prace nad albumem o prasie bezdebitowej 
w PRL. Fenomen, jakim była „bibuła” dotąd nie docze-
kał się kompleksowego opracowania. Nadal funkcjo-
nuje wiele mitów z nią związanych, np. na temat ilo-
ści wydawanych gazetek. W przygotowywanej publi-
kacji zostanie przybliżona tematyka powojennej prasy 
konspiracyjnej, prasy młodzieżowej, zakładowej, skie-
rowanej do rolników, gazetek wydawanych w ośrod-
kach dla internowanych, na emigracji, ale także wpro-
wadzanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeń-
stwa „fałszywek”. Szczególny nacisk zostanie położony 
na wydawnictwa szczecińskie. Zaprezentowane zosta-
ną skany winiet czy zdjęcia wykonane przez funkcjo-
nariuszy SB w czasie przeprowadzanych rewizji. 

Prasa drugoobiegowa pełniła różnorakie funkcje – in-
formowała społeczeństwo o faktach przemilczanych w 
oficjalnych mediach, kształtowała społeczną świado-
mość, motywacje i postawy, wychowywała i mobilizowa-
ła do działania, ale również integrowała społeczeństwo.

Społeczeństwo polskie zaczęło „walkę” z władzą ko-
munistyczną za pomocą słowa pisanego rozpoczęło tuż 
po drugiej wojnie światowej. Była jednak z góry ska-
zana na niepowodzenie. Powrót do tej metody nastą-
pił po wydarzeniach 1976 r. w Ursusie i Radomiu (nie 
oznacza to, że wcześniej nie pojawiły się ulotki-gazet-
ki, przykładowo sygnowane przez organizację RUCH). 
Wyszedł wówczas „Komunikat KOR”, a następnie „Biu-
letyn Informacyjny KOR” i „Robotnik”.

Przed sierpniem 1980 r. w Szczecinie nie ukazywało 
się wiele opozycyjnych pism. W marcu 1980 r. pojawił 
się „Robotnik Szczeciński”, natomiast wcześniej wy-
chodziły wydawane przez środowisko szczecińskich 
katolików „Domysły”. Do Szczecina docierała także „bi-
buła” z innych miast, np. wydawany przez KOR „Robot-
nik” czy sygnowana przez ROPCiO „Opinia”. 

Sytuacja uległa diametralnej zmianie po podpisa-
niu porozumień sierpniowych. Przy pomocy nowocze-
snego sprzętu poligraficznego z Zachodu rozwinięto 
szeroką działalność wydawniczą. Własne pisma wyda-
wały niemal wszystkie środowiska: robotnicy, studen-
ci, lekarze, nauczyciele, bibliotekarze i wiele innych 
grup zawodowych. Dzięki temu, że formalnie przezna-

czone były „do użytku wewnętrznego”, unikały cenzu-
ry. W rzeczywistości były kolportowane także poza za-
kładami pracy. 

Niezwykle prężni byli studenci, którzy również roz-
winęli działalność poligraficzną. Szczecińscy człon-
kowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wydawali 
m.in. „Głos Studencki”, „Półgębkiem”, „Złoty Róg”, „Mu-
chomora” czy „Prawdę”. 

W Szczecinie pojawiły się wówczas takie tytuły, jak 
m.in. „Biuletyn Informacyjny” czy „Jedność”. 

Warunki wydawania opozycyjnej prasy zmieniły 
się po wprowadzeniu stanu wojennego, który począt-
kowo wyhamował ruch wydawniczy. Sprzęt poligra-
ficzny i papier w większości przypadków zarekwirowa-
no, choć w zamieszaniu pierwszych godzin stanu wo-
jennego udało się ukryć część sprzętu i papieru. „Oficy-
nami wydawniczymi” stały się piwnice, strychy i wie-
le innych miejsc ukrytych przed oczami postronnych, 
często mieszkania prywatne. Internowania przetrzebi-
ły również szeregi opozycji, co skutkowało brakiem lu-
dzi, którzy potrafili obsługiwać sprzęt. Powstawały jed-
nak nowe siatki kolporterów i nowe drukarnie. „Drugi 
obieg” szybko odzyskał swą dawną siłę i rozwinął się 
na niespotykaną dotąd skalę.

Aby do minimum ograniczyć ryzyko dekonspiracji 
o lokalizacji drukarni wiedzieli nieliczni wtajemnicze-
ni. Starano się także często zmieniać miejsce druku. 
Funkcjonariusze SB rozpracowywali drukarzy i kol-
porterów w ramach specjalnie zakładanych spraw ope-
racyjnych. Choć za wydawanie nielegalnej prasy grozi-
ła kara pozbawienia wolności nawet do lat 10, to często 
po rozbiciu nielegalnej drukarni i aresztowaniu druka-
rzy lub kolporterów, działalność wydawniczą kontynu-
owała inna grupa. Pozwalało to często na utrzymanie 
ciągłości tytułu, jak np. w wypadku szczecińskiego KO-
S-a. I choć pogorszyła się jakość tych pism, to nie spa-
dła ich ilość. Wśród szczecińskich periodyków z okre-
su stanu wojennego warto wymienić wydawane przez 
Tajną Komisję Zakładową w Stoczni im. A. Warskiego: 
„Z Podziemia” i „Grot”, wydawany przez WPKM „Ter-
mit”, portowy „CDN” czy BIS, „Obraz”, „Prolet”, „Grot”. 

Techniki druku były zróżnicowane – od najbardziej 
prymitywnych, stosowanych np. w ośrodkach odosob-

| Marta Marcinkiewicz (OBEP IPN w Szczecinie)

„Papierowa rewolucja” 



„Probacja Cup 2010”
Już po raz trzeci Kurator Okręgowy przy Sądzie 

Okręgowym w Szczecinie zaprosiła prawników z 
naszego miasta do udziału w Noworocznym Halo-
wym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w dniu 
30.01.2010 r. w hali przy ul. Tenisowej. 

Pomimo mrozu i zwałów śniegu już o 9 rano 
pierwsi zawodnicy solidnie rozgrzewali się na 
sztucznej trawie i choć koledzy Notariusze nie poja-
wiali się, czy to z uwagi na to, że pospać chcieli dłu-
żej, czy też mieli problemy z przebiciem się przez za-
spy, to jednak turniej - z małym opóźnieniem - wy-
startował. Pierwszą bramkę w nowym roku zdobył 
sędzia Piotr Brodniak, a Sędziowie pokonali Nota-
riuszy 3:1. Następnie Prokuratorzy zremisowali bez-
bramkowo z drużyną Zrzeszenia Prawników Pol-
skich, a w kolejnym meczu doszło do starcia fawo-
rytów - drużyna Adwokatów i Radców (przez nie-
których z zazdrością nazywana prawniczym Re-
alem Madryt), zmierzyła się z gospodarzami tur-
nieju. Kuratorzy i Asystenci wygrali ten mecz 2:1, 
a „Galacticos” jakby z rozpędu odebrali jeszcze lek-
cję od ZPP, przegrywając 3:4. Po dwóch rundach tur-
nieju to właśnie „FC Probacja” i „Prawnicy” znajdo-
wali się na czele i dopiero wtedy do walki włączy-
li się Adwokaci z Radcami. Nie pozostawili złudzeń 
Sędziom, ogrywając ich 5:1, pokonali 1:0 Prokura-
torów i mocno ściskali kciuki za Kuratorów, by ci 
ograli ZPP. Jednak „Prawnicy” postawili faworytom 
trudne warunki, wywalczyli remis i dzięki temu ze-
pchnęli Adwokatów i Radców na trzecie miejsce, a 
na zakończenie turnieju mieli okazję raz jeszcze po-
walczyć z Kuratorami w wielkim finale. Tu już wąt-
pliwości, kto jest lepszy, nie było. Gospodarze, nie-
sieni jak zwykle głośnym dopingiem wiernych fa-
nek, przy świetnej grze Rafała Janika, wygrali aż 
6:1. W tym czasie pozostali uczestnicy turnieju mo-
gli już delektować się poczęstunkiem złożonym z 
pysznej grochówki i złocistego napoju, później zaś 
przystąpiono do wręczania nagród, ufundowanych 
przy wsparciu Prezesa Sądu Okręgowego w Szcze-
cinie. Najlepszym piłkarzem został wspomniany 
Rafał Janik, bramkarzem Jakub Goleniowski (Ku-
ratorzy i Asystenci), a najlepszym strzelcem adw.  
Tomasz Falco, strzelec ośmiu bramek.

Wszystkie szczegóły dotyczące turnieju moż-
na znaleźć na stronie internetowej Zachodniopo-
morskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych  
www.kurator.eu 

Radosław Bielecki

nienia, czyli ręcznego przepisywania przez kalkę, po 
druk na profesjonalnym sprzęcie przemyconym z Za-
chodu. Pisma drukowano na powielaczach lub techni-
ką sitodruku.

Nakłady wahały się od kilku sztuk do kilkudziesię-
ciu tysięcy egzemplarzy. Niektóre z pism były efeme-
rydami, inne utrzymywały się nawet kilka lat. Perma-
nentnym problemem było pozyskanie środków finan-
sowych. Wielokrotnie tytuł utrzymywał się wyłącznie 
dzięki składkom czytelników. Na końcu numeru za-
mieszczano wówczas informacje o darczyńcach (pod 
ustalonym wcześniej hasłem bądź imieniem).

Tematyka pism zależała od środowiska, do które-
go była skierowana. Przede wszystkim zamieszcza-
no informacje o wydarzeniach, które były przemil-
czane w prasie oficjalnej. Podawane były także wia-
domości o aresztowaniach wśród opozycjonistów, re-
presjach, strajkach, manifestacjach, sytuacji na uczel-
niach, w zakładach pracy, o aktualnej sytuacji społecz-
no-politycznej w kraju; zamieszczano relacje, oświad-
czenia, uchwały związkowe, wywiady z opozycjoni-
stami, przedruki z czołowych tytułów podziemnych, 
jak również informacje z nasłuchów Radia Wolna Eu-
ropa. Poruszana była problematyka historyczna, przy-
pominająca choćby o zakazanych przez władze rocz-
nicach: 11 Listopada czy 3 Maja, ale także o zbrodni 
katyńskiej. Na łamach prasy nawoływano wielokrot-
nie do akcji protestacyjnych, m.in. dotyczących znie-
sienia stanu wojennego czy uwolnienia więźniów poli-
tycznych. Autorzy najczęściej pozostawali anonimowi 
lub podpisywali się pseudonimami.

Nie sposób odnotować tytuły wszystkich pism wy-
dawanych przez różne środowiska opozycyjne. Trudno 
ustalić rzeczywisty zasięg i podać rzetelne dane o wiel-
kości nakładów. Niejednokrotnie, aby wprowadzić w 
błąd funkcjonariuszy SB, zawyżano podawany w stop-
ce nakład. Znaczne ilości „bibuły” udawało się „bezpie-
ce” przechwycić. Czy zatem docierała ona do większe-
go grona odbiorców czy raczej funkcjonowała w wą-
skim gronie opozycjonistów, ich rodzin i znajomych? 
Bez przeprowadzenia badań socjologicznych trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niewątpli-
wie odegrała istotną rolę w przełamaniu monopolu in-
formacji zawłaszczonego przez władze PRL. Podtrzy-
mywała także na duchu polskie społeczeństwo. Feno-
men tego spontanicznego zrywu osób zajmujących się 
drukiem i kolportażem wciąż nie został opisany i sta-
nowi obszerne pole badawcze. [  ]
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Uchwałą z dnia 8 grudnia 2009 r. Prezydium Na-
czelnej Rady Adwokackiej zobowiązało wszystkie 
okręgowe rady adwokackie do zwołania nadzwyczaj-
nych zgromadzeń w celu wyrażenia stanowiska przez 
poszczególne izby w przedmiocie projektu Minister-
stwa Sprawiedliwości pod nazwą Założenia do pro-
jektu ustawy o zawodzie adwokata (projekt z dnia 22 
października 2009 r.), przewidującego połączenie za-
wodów adwokata i radcy prawnego.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zasto-
sowała się do zalecenia Prezydium NRA. W dniu  

25 lutego 2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgroma-
dzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej – i to pomimo 
decyzji Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiat-
kowskiego, który we wtorek w dniu 17 lutego 2010 r. 
zapowiedział wstrzymanie prac nad projektem usta-
wy o połączeniu zawodów prawniczych.

Po dyskusji, obecni na zgromadzeniu członkowie 
szczecińskiej palestry powzięli, niemal jednogłośnie, 
uchwałę o treści opublikowanej poniżej.

Redakcja In Gremio

I. Adwokaci zgromadzeni na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Szczecińskiej Izby Adwokackiej, oce-
niając propozycje zawarte w „Założeniach do pro-
jektu ustawy o zawodzie adwokata” opracowanych 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako rażąco na-
ruszające wolność, niezależność i samorządność ad-
wokatury, a także naruszające normy konstytucyjne 
art. 17, 21 i 65 Konstytucji RP – przyjmują jako prze-
jaw rozsądku zmianę stanowiska Ministra Sprawie-
dliwości, decyzją którego zawieszono tok dalszych 
prac nad resortowym projektem ustawy o zawodzie 
adwokata (tak zwanej ustawy połączeniowej), odczy-
tując to stanowisko jako propozycję demokratycznej i 
otwartej dyskusji o kształcie i modelu systemu obsłu-
gi prawnej obywateli i to przede wszystkim w gronie 
zainteresowanych samorządów oraz w granicach ich 
samorządności i niezależności, a nie poza nimi i bez 
udziału w tej dyskusji ich reprezentantów.

II. Adwokaci zgromadzeni na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Szczecińskiej Izby Adwokackiej, 
dostrzegając potrzebę żywotnych dla adwokatu-
ry polskiej zmian w zakresie kształtowania i funk-
cjonowania zawodu adwokata, oraz modelu świad-
czenia pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej, 
opowiadają się za pilnym przystąpieniem przez Na-
czelną Radę Adwokacką w Warszawie do prac nad 
projektem nowelizacji ustawy Prawo o adwokatu-
rze w celu:

a. dostosowania ustrojowych zasad funkcjonowa-
nia adwokatury wśród zawodów świadczących kwa-
lifikowaną i profesjonalną pomoc prawną do wymo-
gów rzeczywistości, w tym realizacji postulatu roz-
sądnej dostępności do zawodu adwokata;

b. doprowadzenie do ustawowego zapisu, iż adwo-
kat jest częścią wymiaru sprawiedliwości, pozostając 
jego niezbędnym i nierozerwalnym elementem,

c. wzmocnienie pozycji zawodu adwokata w syste-
mie świadczenia usług pomocy prawnej jako zawodu 

zaufania publicznego, w tym stworzenia ustawowych 
gwarancji ochrony tytułu zawodowego „adwokat”;

d. wzmocnienie znaczenia historycznie ukształ-
towanej istoty tajemnicy adwokackiej z wprowadze-
niem gwarancji ustawowych jej poszanowania;

e. wypracowania nowoczesnego modelu aplika-
cji adwokackiej z uwzględnieniem przede wszystkim 
praktycznych aspektów jej przebiegu i oparcia na sys-
temie patronatu adwokackiego;

f. utrzymania zasady, iż adwokat nie może świad-
czyć pomocy prawnej na podstawie stosunku pracy;

g. wprowadzenie takiego systemu samorządowego 
postępowania dyscyplinarnego bądź zreformowanie 
istniejącego – który dawał będzie gwarancję transpa-
rentności, wiarygodności i skuteczności.

III. Adwokaci zgromadzeni na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Szczecińskiej Izby Adwokackiej, stoją 
na stanowisku, że podejmowanie jakiejkolwiek decy-
zji przez naczelne organy adwokatury w sprawie po-
łączenia zawodu radcy prawnego z zawodem adwo-
kata powinno być wynikiem ogólnośrodowiskowego 
adwokackiego referendum bądź plebiscytu w tej spra-
wie i wyłącznie w przypadku podjęcia stosownych 
uchwał przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych i Kra-
jowy Zjazd Adwokatury. W przypadku zaś pozytyw-
nego wyniku referendum bądź plebiscytu oraz pozy-
tywnych uchwał zjazdów obu samorządów – okres 
dostosowywania reguł połączeniowych winien być 
ewolucyjnie długi. 

IV. Adwokaci Izby przypominają, że Zgromadze-
nia Szczecińskiej Izby Adwokackiej wielokrotnie w 
swoich uchwałach programowych wypowiadały się 
o konieczności podjęcia przez Naczelną Radę Adwo-
kacką reformy struktur organizacyjnych Adwokatu-
ry, a także podjęcia prac zmierzających do rozwiąza-
nia problemu dualizmu w zawodach prawniczych. Z 
ubolewaniem przypominamy, że głos ten nie został 
dostrzeżony. (…)

UCHWAŁA NR 1/2010 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SZCZECIŃSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ 
Z DNIA 25.02.2010 r. 

Szczecińscy adwokaci mówią jednym głosem: 

NIC O NAS BEZ NAS!






